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NT260
ทวัรอ์เมรกิาตะวันออก นวิยอรก์ ไนแอการ่า วอชงิตนั ด.ีซ.ี 10 วัน 7 คนื (ฺCX)
ทัวรอ์เมรกิา , 10 วัน 7 คนื ,

CAESARS ATLANTIC CITY HOTEL  , Sheraton On The Falls Hotel  , Chelsea Hotel Toronto  , Crowne Plaza
Times Square  , Sheraton Pentagon City Hote

เมอืงวอชงิตนั ดซี ีเมอืงหลวงของสหรัฐอเมรกิาทสีวยงาม
ชม เดอะเพนตากอน (The Pentagon) ตัวอาคารรูปหา้เหลยีมเป็นสญัลักษณ์ทางการทหารของสหรัฐอเมรกิา

เมอืงฟิลลาเดลเฟีย (Philadelphia) ซงึเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุในมลรัฐเพนซลิเวเนีย
เมอืงแอตแลนตกิซติ ีตังอยู่รมิฝังมหาสมุทรแอตแลนตกิ ในมลรัฐนวิเจอรซ์ ีเมอืงคาสโินแหง่ทสีองของสหรัฐฯ

มหานครนวิยอรค์ทไีดช้อืวา่เป็นศนูยก์ลางของความศวิไิลซ์
Pier 83 ลงเรอืทอ่งเทยีว Circle Line Cruise ชมเทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) 

ชมววิทวิทัศนบ์นตกึเอ็มไพรส์เตท หนงึในอาคารระฟ้าทมีชีอืเสยีงมากทสีดุในโลก
ชอ้ปปิงใน หา้งสรรพสนิคา้เมซสี ์(Macy’s),  ฟิฟทอ์เวนวิ, ถนน 47th, Fashion Outlets of Niagara Falls 

ชมน้าํตกไนแองการา่อย่างใกลช้ดิ
ชมเมอืงโตรอนโตบ้นหอคอยซเีอ็น (CN Tower)

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ฮอ่งกง - กรุงวอชงิตนิ ดซีี



08.30 น.
พรอ้มคณะทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิก แอรเ์วย์
เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ

11.05 น.
ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง โดยเทยีวบนิท ีCX750

15.00 น.
ถงึสนามบนิเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลยีนเทยีวบนิ

17.55 น.
ออกเดนิทางสูก่รุงวอชงิตนั ด ีซ ี(สหรฐัอเมรกิา) โดยเทยีวบนิท ีCX860

**บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล**

21.45 น.
ถงึทา่อากาศยานนานาชาตวิอชงิตนั ดลัเลส (IAD) กรุงวอชงิตนั ดซี ี(District of Columbia) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมรกิา
ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (กรุงวอชงิตัน ดซี ีเวลาชา้กวา่ประเทศไทย 11 ชม.) รถปรับอากาศรอรับคณะสูท่พัีก

ทพีกั
Sheraton Pentagon City Hotel หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี2
กรุงวอชงิตนั ดซี ี- พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาตแิหง่ชาต ิ- พพิธิภณัฑย์านบนิและอวกาศแหง่ชาติ

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.40 น.
นําคณะเทยีวชม วอชงิตนั ดซี ีเมอืงหลวงของสหรัฐ อเมรกิาทสีวยงาม ตังอยู่บนฝังแม่น ้าํโปโตแมค (Potomac) โดยนํามาจากชอืของ จอรจ์
วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของอเมรกิา บวกกับชอื ครสิโตเฟอร ์โคลัมบัส ผูค้น้พบทวปีอเมรกิาในปีค.ศ. 1790 จอรจ์ วอชงิตัน
ไดเ้ลอืกดนิแดนทเีป็นวอชงิตันทกุวันนีเป็นเมอืงหลวงถาวร มกีารวางผังเมอืงและกอ่สรา้งอาคารตา่ง  ๆมาก มาย
โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีกโบราณเป็นสว่นใหญ่

นําคณะเทยีวชม กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี โดยเรมิจากศนูยก์ลางในการบรหิารประเทศอันไดแ้ก ่U.S. Capitol หรือรัฐสภาของสหรัฐอเมรกิา
หอ้งแรกทใีชต้อ้นรับนักทอ่งเทยีวคอื หอ้งโถงกลมอันโอ่อ่า มภีาพเขยีนขนาดใหญ่เกยีวกับประวัตศิาสตรอ์เมรกิาเรียงรายอยู่รอบหอ้ง
และทสํีาคัญคอื คําประกาศอสิรภาพ และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมรกิา ตังแสดงอยู่ดว้ย ผา่นย่าน The Mall เปรียบเสมอืนหัวใจของเมอืง
และยังเป็นทตัีงของสถาบันสมธิโซเนียน กลุม่อาคารเรียงรายสองฝัง ถัดไปคอื อนุสาวรยีว์อชงิตนั (Washington Monument)
เป็นแทง่เสาหนิอ่อนสงู 555 ฟตุ ซงึจะเห็นไดแ้ตไ่กล แลนดม์ารก์ทไีดรั้บการบันทกึภาพมากทสีดุของดซี ีผา่น Vietnam Veterans Memorial
อนุสาวรยีส์งครามเวยีดนาม ตังตรงขา้มกับ Korean War Memorial อนุสาวรยีส์งครามเกาหล ีและ อนุสาวรยีล์นิคอลน์ (Lincoln
Memorial) จดุชมววิทมีนัีกทอ่งเทยีวนยิมมาถ่ายรูปมากทสีดุ เป็นฉากหลังทสีวยงามทสีดุจนเกนิคําบรรยาย
ภายในอาคารมอีนุสาวรียข์องประธานาธบิดลีนิคอลน์ กําแพงดา้นซา้ยไดจ้ารกึสนุทรพจนข์องลนิคอลน์ทกีลา่ว ณ Gettysburg
อันเป็นอมตะพจนท์ไีดรั้บการยกย่องวา่จับในอเมรกิันยงินัก 

แลว้นําคณะไปถ่ายรูปดา้นหนา้ของ ทําเนยีบขาว หรือ ไวทเ์ฮา้ส ์ทโีดง่ดัง เป็นทําเนียบของประธานาธบิดขีองอเมรกิา
ความยงิใหญ่ทถีูกกลา่วขวัญถงึ รวมถงึระบบรักษาความปลอดภัยทวีา่กันวา่ดทีสีดุในโลก ถูกผูส้รา้งภาพยนตร์

นํามาใหไ้ดช้มกันใน Olympus has Fallen เดอะเพนตากอน (The Pentagon) ตัวอาคารรูปหา้เหลยีมเป็นสญัลักษณ์ทางการทหาร
เป็นอาคารสํานักงานทมีพีนักงานมากทสีดุในโลก และเคยเป็นสงิกอ่สรา้งทใีหญ่ทสีดุในโลกมากอ่น 

แลว้พาทา่นผา่นไปชม ยา่นจอรจ์ทาวน ์ถอืไดว้า่เป็นชมุชนทเีกา่แกท่สีดุของด.ีซ.ี โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยีน และวคิทอเรียน
บา้นทสีรา้งจากหนิและสวนสวยทําใหด้รู่มรืน

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําคณะเขา้สู ่สถาบนัสมธิโซเนยีน เป็นสถาบันวจัิย สถาบันการศกึษา และพพิธิภัณฑ ์ไดรั้บทนุจากรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา และจากผูบ้รจิาคตา่ง ๆ



นําเขา้ชม พพิธิภณัฑป์ระวตั ิศาสตรธ์รรมชาตแิหง่ชาต ิ(National Museum of Natural History) ภายในถูกแบง่ออกเป็น 3 ชนั
แตพ่นืทจัีดแสดงมเีพยีงแค ่2 ชนั ชนัท ี1 บอกเลา่เรืองราวของสตัวโ์ลกดกึดําบรรพม์อีายุกวา่ 220 ลา้นปี แบง่เป็นโซนสตัวเ์ลยีงลกูดว้ยนม
(Mammal) ไดโนเสาร ์(Dinosaurs) สตัวใ์นยุคน ้าํแข็ง (Ice Age) ฟอสซลิ (Fossil) ตน้กําเนดิของมนุษย ์(Human Origins)
และภายในหอ้งโถงมหาสมุทร (Ocean Hall) คณุจะมโีอกาสไดเ้ห็นปลาวาฬ ปลา และสงิมชีวีติใตท้ะเลน่าสนใจอกีมากมาย
และนียังเป็นแคส่ว่นหนงึของชนิงานทจัีดแสดงอยู่ในโถงใหญ่มโหฬารเทา่นัน ทชีนั 2 มนีทิรรศการ “เขยีนไวใ้นกระดกู” (Written in Bones)
เพอืเรียนรูเ้กยีวกับการสบืสวนดว้ยนติวิทิยาศาสตรจ์ากโครงกระดกูมนุษย ์หอ้งอัญมณีหายากและงานปันทแีปลกตา จัดแสดงอยู่รอบ  ๆเพชรขนาด
45 กะรัตทโีดง่ดังระดับโลกอย่างเพชร โฮปไดมอนด ์(The Hope Diamond) เรียนรูเ้กยีวกับหนิและแร่
แลว้ตนืตาไปกับสตัวน่์าเกรงขามทคีรังหนงึเคยอาศัยอยู่ในทะเลยุคโบราณ และคน้พบสงิมชีวีติทคีณุไม่เคยรูว้า่มอียู่จรงิ
สมัผัสกับชวีติในยุคโบราณผา่นการจําลองวธิชีวีติของคนโบราณอย่างถูกตอ้งและเหมอืนจรงิ เดนิผา่นโลกของมด และชวีติของผเีสอื
ไปจนถงึสตัวเ์ลอืยคลานขนาดใหญ่ พพิธิภัณฑนี์มชีนิงานจัดแสดงอยู่ถงึ 126 ลา้นชนิ เป็นสว่นหนงึของสถาบันสมทิธโิซเนียน
ซงึเป็นสถาบันคน้ควา้วจัิยและพพิธิภัณฑท์มีชีอืเสยีงทสีดุในโลก มผีูเ้ขา้ชมกวา่ 5 ลา้นคนตอ่ปี

นําเขา้ชม พพิธิภณัฑย์านบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ(National Air and Space Museum)
เป็นพพิธิภัณฑท์มีชีอืเสยีงมากทสีดุของสถาบันสมธิโซเนียน พนืทจัีดแสดงม ี2 ชนั แบง่เป็น 23 แกลลอรี จัดแสดงเครืองบนิกวา่ 100 รุ่น,
ยานอวกาศ, ขปีนาวธุ และสงิประดษิฐท์เีกยีวขอ้งกับการบนิ ไฮไลทส์ว่นหนงึคอื นวัตกรรมการบนิของพนีอ้งตระกลูไรท ์ในปี 1903, ยานอพอลโล
11 และเทคโนโลยีขันสงูของอากาศยานของโลก

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Sheraton Pentagon City Hotel หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี3
วอชงิตนั ดซี ี- ฟิลลาเดลเฟีย - แอตแลนตกิซติี

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงฟิลลาเดลเฟีย (Philadelphia) ซงึเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุในมลรัฐเพนซลิเวเนีย
และเป็นเมอืงทพีลเมอืงหนาแน่นทสีดุเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมรกิา
มคีวามสําคัญในฐานะทเีป็นสถานททีมีกีารเขยีนและลงนามรัฐธรรมนูญของประเทศ เพอืประกาศอสิรภาพจากอังกฤษ

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เทยีวชมสถานท ี  ๆจะบอกเลา่เรืองราวไดด้ทีสีดุคอื Independence Visitor Center ประกอบไปดว้ย Independence Hall , Liberty Bell
Center ซงึภายในจะจัดแสดงเกยีวกับประวัตคิวามเป็นมาเป็นไปของระฆัง เป็นระฆังทมีคีวามหมายตอ่ประวัตศิาสตรช์าติ
เพราะเป็นระฆังใบทสีง่เสยีงกอ้งกังวาน หลังประกาศอสิรภาพไม่ขนึตรงตอ่จักรภพอังกฤษในปี 1776 เหตทุเีลอืกใชร้ะฆังใบนีก็เพราะรอบ  ๆระฆัง
จารกึขอ้ความทมีคีวามหมายจับใจเกยีวกับเสรีภาพ สอดคลอ้งกับวัตถุ ประสงคข์องการประกาศอสิรภาพพอด ีและ Independence Park
สถานทนีีบคุคลสําคัญในประวัตศิาสตรไ์ดเ้คยยืนตรงจดุนี 2 ในนันคอื เบนจามนิ แฟรงคลนิ ในฐานะนักการเมอืง
เขาเป็นนักเขยีนและผูนํ้าการเคลอืนไหวคนสําคัญไปสูก่ารแยกตัวออกจากอาณานคิม และร่วมกอ่ตังชาตสิหรัฐอเมรกิาและ จอรจ์ วอชงิตัน
ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐ ศนูยก์ลางของความมันคงทกุอย่างของอเมรกิา เสยีงทกีอ้งกังวานของ Liberty Bell หลักเชดิชอูุดมคตใินเสรีภาพ
และความความเสมอภาคอย่างแน่วแน่ ไดเ้กดิขนึในสถานทแีหง่นี 

แวะชม บา้นของ Betsy Ross จดุเรมิตน้ของธงชาตผินืแรกทนํีามาใชอ้ย่างเป็นทางการ โดยหลังจากประกาศอสิรภาพ จอรจ์ วอชงิตัน
ไดข้อใหร้อสสซ์งึเป็นชา่งเย็บชาวเมอืงฟิลลาเดลเฟีย ตัดเย็บธงชาตใิหโ้ดยธงผนืนีมกีลุม่ดาว 13 ดวงเรียงกันเป็นวงกลม
อยู่ในกรอบสเีหลยีมจัตรัุสบนพนืซงึมลีวดลายเป็นแถบสแีดงสลับขาวและตอ่มามกีารเปลยีนแปลงถงึ 26 ครังจงึเป็นธงชาตแิบบทใีชใ้นปัจจบัุน
แลว้ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงแอตแลนตกิซติ ีตังอยู่รมิฝังมหาสมุทรแอตแลนตกิ ในมลรัฐนวิเจอรซ์ ีเมอืงคาสโินแหง่ทสีองของสหรัฐฯ
โดง่ดังรองลงมาจากลาส เวกัส เมอืงตากอากาศรมิฝังทะเล เคยเป็นสถานทพัีกผอ่นหย่อนใจของชาวนครนวิยอรก์ เพราะอยู่ไม่หา่งจากนครนันนัก
แตก่ลับมามชีวีติชวีาอกีครัง เมอืรัฐบาลอนุญาตใหเ้อกชนตังสถานคาสโินทมีชีอืเสยีงอย่างมากมาย

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม



ทพีกั
Caesars Atlantic City หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
แอตแลนตกิซติ ี- มหานครนวิยอรค์

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําทา่นเดนิทางสูม่หานครนวิยอรค์ ทไีดช้อืวา่เป็นศนูยก์ลางของความศวิไิลซ ์ศนูยก์ลางของเมอืงนวิยอรก์ประกอบดว้ย 5 เขตปกครองทเีรียกวา่
โบโรห ์(Borough) คอื เดอะบรองซ,์ บรูคลนิ, แมนแฮตตัน, ควนีส ์และสแตตัน ไอสแ์ลนด ์เป็นเมอืงทมีปีระชากรกวา่ 8
ลา้นคนหนาแน่นทสีดุในสหรัฐอเมรกิา จากรูปแบบการวางผังเมอืงดว้ยโครง สรา้งทมีปีระสทิธภิาพ
เมอืมองจากมุมสงูจะเห็นถนนวางตัดกันเป็นแนวสเีหลยีมอย่างเป็นระเบยีบ โดยจะมรีะบบชอืเรียกถนนวา่ “สตรีท” และ “อเวนวิ”
การวางผังเมอืงในรูปแบบนีทําใหส้ะดวกตอ่การคน้หาสถานทไีดอ้ย่างงา่ยดาย

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชมย่านสําคัญ  ๆของเมอืง อาท ิยา่นวอลลส์ตรที (Wall Street) รูจั้กกันดใีนฐานะศนูยก์ลางทางการเงนิของโลก
และตลาดหลักทรัพยน์วิยอรก์เรมิตน้ตังอยู่บนถนนสายนี บรเิวณวอลลส์ตรีทจะมรีูปปันกระทงิ (bull) ซงึเป็นสญัลักษณ์ทหีมายถงึเศรษฐกจิดี
นักทอ่ง เทยีวผา่นไปมานยิมในการถ่ายรูปคู ่จนกลายเป็นสญัลักษณ์ของย่านสําคัญแหง่นี ยา่นบรอดเวย์
สถานททีมีชีอืเสยีงในดา้นของโรงละครตา่ง  ๆมากมายมารวมกันอยู่ทนีี , เมดสินัสแควร ์อเวนวิ , ย่านไทมส์แควร ์, ร็อคกเีฟลเลอร ์เซนเตอร์
ทสีรา้งขนึจากตระกลูทรี่ํารวยตดิอันดับหนงึในสบิของอเมรกิา ย่านไชน่าทาวน ์, เซ็นทรัลพารค์ สรา้งเสร็จเมอืปีค.ศ. 1873 มขีนาดอยู่ท ี3.4
ตารางกโิลเมตร สวนสาธารณะแหง่นีเป็นทพัีกผอ่นหย่อนใจของชาวเมอืง และยังเคยเป็นสถานทใีชป้ระกอบในฉากถ่ายทําภาพยนตรอ์กีดว้ย
อนุสรณ์สถาน 911 หรือ Ground Zero 

นําคณะเช็คอนิเขา้สูโ่รงแรมทพัีกย่าน ไทมส์แควร ์แลว้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิสํารวจสนิคา้ในแหลง่ชอปปิงมากมายทเีป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทยีว

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Crowne Plaza Times Square หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
มหานครนวิยอรค์ - ลอ่งเรอืชมอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ - ชมววิแบบพาโนรามาบนตกึเอ็มไพรส์เตท

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําคณะเดนิทางสู ่Pier 83 ลงเรือทอ่งเทยีว Circle Line Cruise ลอ่งไปตามแม่น ้าํฮัดสนั ผา่นเขต Financial District และ สวนสาธารณะ
Battery เพอืไปชม เทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) อนุสาวรียท์ยีงิใหญ่ และมคีณุคา่ทางจติใจ ทชีาวฝรังเศสมอบเอาไวเ้ป็นของขวัญ
แกช่าวอเมรกิัน ในวันทอีเมรกิาเฉลมิฉลองวันชาตคิรบ 100 ปี ณ วันท ี4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เทพเีสรีภาพ เป็นประตมิากรรมโลหะสํารดิ
รูปเทพหีม่เสอืคลมุ มอืขวาชคูบเพลงิ มอืซา้ยถอืแผน่จารกึคําประกาศอสิรภาพของสหรัฐฯ และมอัีกษรสลักวา่ "JULY IV MDCCLXXVI" หรือวันที
4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 เทา้ขา้งหนงึมโีซท่ขีาด แสดงถงึความหลดุพน้จากการเป็นทาส สวมมงกฎุ 7 แฉกซงึเป็นสญัลักษณ์ของทะเลทังเจ็ด
หรือทวปีทังเจ็ด โครงร่างเหล็กออกแบบโดยเออแชน วยีอเลต-์เลอ-ดคุ และกสุตาฟ ไอเฟล ซงึเป็นผูอ้อกแบบหอไอเฟล ในกรุงปารีส
สว่นฐานอนุสาวรีย ์สรา้งโดยสหรัฐอเมรกิา จารกึโคลงซอนเนตข์องกวชีาวอเมรกิัน เอมมา ลาซารัส
ซงึมเีนือหาตอ้นรับผูอ้พยพทเีขา้อยู่มาในอเมรกิาปีค.ศ. 1984 องคก์ารยูเนสโก ประกาศใหอ้นุสาวรียเ์ทพเีสรี ภาพเป็นมรดกของโลก
ใกล ้ๆ กันมเีกาะเล็กๆเกาะหนงึมชีอืวา่เกาะ Ellis เดมิเป็นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอเมรกิาทางเรือสมัยกอ่น เรือลอ่งผา่นไปชมสะพานบรูคลนิ
เป็นสะพานแขวนทเีกา่แกท่สีดุในสหรัฐอเมรกิา มคีวามยาว 1,825 เมตร ขา้มแม่น ้าํอสีต ์เชอืมระหวา่งย่านแมนฮัตตัน และย่านบรูคลนิ

12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย



นําคณะขนึชมววิทวิทัศนบ์น ตกึเอ็มไพรส์เตท หนงึในอาคารระฟ้าทมีชีอืเสยีงมากทสีดุในโลก ตังอยู่บน เกาะแมนฮตัตนั ในรัฐนวิยอรก์
ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอเมรกิัน วลิเลยีม เฟรดเดอรคิ แลมบ ์กอ่สรา้งโดยบรษัิท สตารเ์ร็ตต ์บราเธอร ์แอนด ์เอเกน จํากัด
เรมิลงมอืกอ่สรา้งเมอืวันท ี1 ตลุาคม ค.ศ. 1929 แลว้เสร็จเมอืวันท ี1 พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มคีวามสงูทังสนิ 102 ชนั มหีนา้ตา่งทังสนิ 6,514
บาน ตกึสงูจากพนืดนิ 381 เมตร (1,250 ฟตุ) ตกแตง่ดว้ยศลิปะแบบอารต์เดคโค (Art Deco) ทนียิมในสมัยนัน ในปัจจบัุนไดม้กีารทุม่เงนิกวา่ 550
ลา้นเหรียญเพอืทําใหต้กึแหง่นีเป็นตกึประหยัดพลังงาน โดยสามารถลดการใชพ้ลังงานไดล้ดลงถงึ 38%
เอ็มไพรส์เตทยังคงรักษาตําแหน่งตกึประหยัดพลังงานทสีงูทสีดุในโลกอยู่ในเวลานี และมนัีกทอ่งเทยีวมาเยือนกวา่ 3.8 ลา้นคนตอ่ปี
เพอืชมววิทวิทัศนข์องมหานครนวิยอรค์ แบบ 360 องศา 

อสิระใหท้า่นได ้ชอ้ปปิงยา่นฟิฟทอ์เวนวิ สําหรับของมยีีหอ้และเครืองประดับ หา้งสรรพสนิคา้เมซสี ์(Macy's)
หา้งสรรพสนิคา้ทใีหญ่ทสีดุในสหรัฐฯ ตามอัธยาศัย

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Crowne Plaza Times Square หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
มหานครนวิยอรค์ - คอรน์นงิ - ไนแองการา่ (ฝงัแคนาดา)

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
นําคณะเดนิทางออกจาก มหานครนวิยอรค์ สู ่เมอืงคอรน์นงิ ซงึอยู่ทางตอนใตข้องนครนวิยอรค์ กอ่ตังขนึเมอืปี ค.ศ. 1890
ซงึตังอยู่บนฝังแม่น ้าํเชมุง เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงทางดา้นการทําเครืองแกว้

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบฟัฟาโล ่ซงึมปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เป็นเมอืงทางดา้นอุตสาหกรรมพันธุพ์ชื ศนูยก์ลางทางวัฒนธรรม การ
ศกึษาและการแพทย ์และไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมอืงทมีคีวามสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมรกิา
และเป็นเมอืงตดิพรมแดนระหวา่งอเมรกิาและแคนาดา โดยมแีม่น ้าํไนแองการ่าขวางกัน ซงึเป็นจดุกําเนดิของน ้าํตกยักษ์ “ไนแองการ่า” 

จากนันนําคณะชอ้ปปิงใน Fashion Outlets of Niagara Falls ทมีสีนิคา้แบรนดดั์งของอเมรกิาและทัวโลก ลดกระหนํ่าตังแต ่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 

จนไดเ้วลานําคณะเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่ประเทศแคนาดา เพอืดมืด่าํกับความงดงามอันเป็นทสีดุของ น้าํตกไนแองการา่
ประกอบดว้ยสองน ้าํตกใหญ่ คอืน ้าํตกอเมรกิัน (American Fall) และน ้าํตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือน ้าํตกเกอืกมา้
น ้าํตกทังสองถูกคันดว้ยเกาะกลางชอืวา่ Goat Island น ้าํตกอเมรกิันอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมรกิา มคีวามกวา้งนอ้ยกวา่สงูนอ้ยกวา่ กวา้งเพยีง
320 เมตรสว่นน ้าํตกแคนาดาเป็นน ้าํตกรูปเกอืกมา้ 2 ใน 3 ของน ้าํตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กวา้งกวา่ สงูกวา่ และก็สวยกวา่ กวา้งถงึ 790
เมตร จรงิ  ๆแลว้น ้าํทตีกลงมาเป็นน ้าํตกไนแอการา จะตกจากฝังอเมรกิาไปยังฝังแคนาดา
ฉะนันถา้อยู่ฝังอเมรกิาจะเห็นแตด่า้นหลังและดา้นขา้งของน ้าํตก
ดังนันการชมววิของน ้าํตกทสีวยงามระดับโลกจงึตอ้งไปดจูากฝังแคนาดายอ้นกลับมา ในชว่งกลางคนืของทกุคนื
น ้าํตกไนแองการ่าจะถูกประดับไฟแสงสสีวยงามและมกีารจดุพล ุในบรเิวณรอบ  ๆน ้าํตก เพอืดงึดดูนักทอ่งเทยีว

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

ทพีกั
Niagara Falls Sheraton Fallsview Room หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน (หอ้งพกัววิน้าํตกไนแองการา)

วนัท ี7
ลอ่งเรอืชมน้าํตกไนแองการา่ - ชอ้ปปีง Outlets - โตรอนโต้



08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

10.00 น.
นําคณะชม น้าํตกไนแองการา่ อย่างใกลช้ดิ ดว้ยการลอ่งเรอื Hornblower Niagara Cruise
เพอืใหท้า่นไดส้มัผัสความยงิใหญ่ของม่านน ้าํตกอย่างใกลช้ดิกับประสบการณ์อันแสนประทับใจ (หมายเหต ุ:ในชว่งฤดหูนาวของทกุปีการลอ่งเรือ
Hornblower Niagara Cruise
อาจจะปิดใหบ้รกิารเนืองจากสภาพอากาศยังคงหนาวน ้าํตกจะแข็งตัวไม่สามารถลอ่งเรือได/้จะไดล้อ่งหรือไม่ขนึอยู่กับสภาพอากาศ)

11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SKYLON พรอ้มชมววิทวิทศันข์องน้าํตกไนแองการา่

12.30 น.
นําคณะชอ้ปปิงท ีOutlets Collection at Niagara ทมีสีนิคา้แบรนดดั์งของอเมรกิาและทัวโลก ลดกระหนํ่าตังแต ่30-70%

บา่ย
ออกเดนิทางสู ่เมอืงโตรอนโต (Toronto) เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับ 4 ในทวปีอเมรกิาเหนือ
เป็นเมอืงทมีหีลายเชอืชาตมิากทสีดุ มผีูอ้พยพจากทัวโลกกวา่ 169 ประเทศ ใชภ้าษาพดูมากกวา่ 100 ภาษา ครงึหนงึของจํานวน 5
ลา้นกวา่คนลว้นเป็นคนตา่งชาต ิมเีพยีงครงึเดยีวทเีป็นคนทอ้งถนิ มชีมุชนชาวเอเชยีและชาวจนีทใีหญ่ทสีดุในอเมรกิาเหนือ
จงึทําใหเ้มอืงนีมวัีฒนธรรมหลากหลาย เป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ วัฒนธรรม รัฐบาลแคนาดาจงึไดจั้ดให ้Toronto
เป็นเมอืงหลวงทางดา้นวัฒนธรรมของประเทศ และเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวหลัก ทมีกฬีาท ีมชีอืเสยีงเชน่ ทมีเบสบอล Billy Jay's ทมีฮ็อคกอีย่าง
Maple Leafs และ ทมีบาสเก็ตบอล Raptor

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร Korean

ทพีกั
Chelsea Hotel Toronto หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี8
โตรอนโต ้- ขนึหอคอซเีอ็น - ชอ้ปปิง - เดนิทางกลบัเมอืงไทย

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
ขนึชมทวิทัศนข์องตัวเมอืง เมอืงโตรอนโตบ้นหอคอยซเีอ็น (CN Tower)  ซงึเป็นตกึทตัีงอยู่โดดเดน่รมิทะเลสาบออนตารโิอ ้
สํารวจวัฒนธรรมทหีลาก หลายในย่านกรีกทาวน ์(Greek Town) ลติเตลิอติาล ี(Little Italy) ไชน่าทาวน ์(Chinatown) โคเรียทาวน ์(Korea Town)
และลติเตลิอนิเดยี (Little India) ย่านถนน Queen และ University ตกึททํีาการ Old City Hall , New City Hall

12.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

บา่ย
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นม และสนิคา้พนืเมอืงไดต้ามอัธยาศัย ณ ย่านถนนชอ้ปปิงชอืดังในโตรอนโตท้รีวบรวมสนิคา้หลาก
หลายรูปแบบใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืไดอ้ย่างจใุจ

18.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.
ออกเดนิทางสูส่นามบนิโตรอนโต ้เพอืเตรียมเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ

วนัท ี9
บนิจากโตรอนโต ้- บนิสูฮ่อ่งกง - อยูใ่นระหวา่งทําการบนิ

01.50 น.
ออกเดนิทางโดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก บนิสูฮ่อ่งกง โดยเทยีวบนิท ีCX829



***อยูใ่นระหวา่งทําการบนิ บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล***

วนัท ี10
ฮอ่งกง - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ

05.00 น.
ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิอ่งกง รอเปลยีนเทยีวบนิ

08.00 น.
ออกเดนิทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาตฮิอ่งกงสูก่รุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีCX705

10.05 น.
คณะเดนิทางกลับถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์เมรกิา
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี31 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:25 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์เมรกิา

หมายเหตุ

• โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทยีวซงึอาจมกีารเปลยีนแปลง

• เนอืงจากการจัดโปรแกรมของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมท่องเทยีวทสีมบูรณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วัน กอ่นการเดนิทางเท่านัน

คา่ทัวรร์วม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก สายการบนิภายในประเทศ รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมนัเชอืเพลงิ ณ วันท  ี14 พฤษภาคม 2562

• คา่รถโคช้มาตรฐานสหรฐัอเมรกิา ท่องเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ

• 15-19 ท่าน ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 25 ทนัีง

• 20-35 ท่าน ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 55 ทนัีง

• คา่เรอืลอ่งชมอนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ / คา่ตวัขนึชมตกึเอม็ไพรมส์เตท / คา่ตวัขนึชมตกึซเีอน็ ทาวเวอร์

• คา่โรงแรมทพีกัระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเท่าในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple)
จะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร และอาจมกีารเปลยีนยา้ยเมอืงพกั หากวันดงักลา่วมกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4
เท่าตวั

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะแหง่

• คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ท่องเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุในสหรฐัอเมรกิา และแคนาดา

• คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จ  ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสนิเชงิ
จากอบุัตเิหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ
รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนอืงหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนคีรอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทไีมไ่ดเ้กดิจากโรคประจําตวั

• คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

คา่ทัวรไ์มร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ดาํเนนิการพรอ้มคา่ธรรมเนยีมวซีา่ดงัน ี
• ประเทศสหรฐัอเมรกิา 5,920 บาท + คา่ธรรมเนยีมในการยนื (เก็บ 7,500 บาท)

• ประเทศแคนาดา 4,969 บาท + คา่ธรรมเนยีมในการยนื (เก็บ 6,000 บาท)

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกั คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหาร
นอกเหนอืจากททีางบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

การจองทัวร ์(How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั WORLDWIDE VACATION กรณุาตดิตอ่ Travel Agent ใกลบ้า้นหรอืทที่านรูจ้ักและเชอืถอืได ้
ซงึจะดแูลท่านดว้ยขนัตอนทงีา่ย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพอืเป็นการยนืยันการเดนิทางของท่าน กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจําลว่งหนา้ 30,000 บาท
ตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทจีอง ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 21
วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)
• ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน คนืเงนิมดัจําทังหมด



• ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59 - 45 วัน หกัมดัจํา 20,000 บาท/ท่าน

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 40 วัน หกัมดัจํา 30,000 บาท/ท่าน

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 - 15 วันกอ่นการเดนิทาง หกั 50% ของคา่ทัวร์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 1 วันกอ่นการเดนิทางหกั 90% ของคา่ทัวร์

• ยกเลกิในวันเดนิทาง หรอื NO SHOWหกั 100% ของคา่ทัวร์

• กรณแีจง้ยกเลกิ หลงัจากท  ีปิดกรุป๊ เรยีบรอ้ยแลว้ คดิคา่เสยีหายตามจรงิ

• หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงอืนไขใด เงอืนไขหนงึ แตท่่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยนืขอวซีา่ไดท้ันตามกาํหนดเวลา ทางบรษัิทฯ
จะคดิคา่ใชจ้่ายเพมิคอืคา่วซีา่ และคา่เปลยีนชอืตวัเท่านัน และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงอืนไขของตวัท  ีNON-CHANGE NAME & NON-REFUND

• หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเนอืงมาจากบุคคลใดบุคคลหนงึในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ
กต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทูต ซงึการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทังหมด
ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงอืนไขของวันเวลาทยีกเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณทีที่านไมแ่นใ่จวา่จะไดร้บัการพจิารณาอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต
ทางบรษัิทขอแนะนําใหท้่านยนืขอวซีา่แบบเดยีว ซงึจะรูผ้ลเร็วกวา่การยนืขอวซีา่แบบกรุป๊

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน
และขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการท่องเทยีว รวมทังไมส่ามารถรบัผดิชอบจากกรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัดงัน ีการลา่ชา้ของสายการบนิ,
การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุัตเิหต ุฯลฯ โดยสทิธปิระโยชนข์องท่านจะไดร้บัจากการซอืประกนัเพมิเตมิแบบ TRAVELLER OASIS PL AN
ของ บรษัิท เอ ดบัเบลิย ูพ ีเซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) ทรีะบุความรบัผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านัน
ทังนจีะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ และทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ
หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้

การขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย

ตวัเครอืงบนิ (Air Ticket)
•  ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทางและไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสายการบนิเอมเิรสต ์ไมส่ามารถ REFUND
เงนิไดทุ้กกรณ ียกเวน้ การเสยีชวีติเท่านัน

• ทังนเีงอืนไขของตวัเครอืงบนิ เป็นไปตามกาํหนดของสายการบนิเท่านัน ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปเปลยีนแปลงหรอืแกไ้ขเงอืนไขได ้

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)
• หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงเดยีวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double  คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัทเีตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / สาํหรบัผูพ้กั 3 ท่าน
(ทังนขีนึอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทแีตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ) จะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร

• หอ้งพกัแบบ Single  คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั
และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ

• โรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในอเมรกิามลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ



การสบูบหุร ี(Smoking Area)

ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่
ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
• การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนัน ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้
หรอื การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระ
Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวันเดนิทางของท่านกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter)
• คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ท่านจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร
/ ใบ / ครงั

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร
ซงึความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PL AN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.

• ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family)
• หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เอกสารในการยนืวซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา + แคนาดา
วซีา่อเมรกิาทไีดรั้บการอนุมัตแิลว้จะถูกสง่คนืผูส้มัครทางไปรษณียภ์ายใน 3-4 วันทําการ วซีา่แคนาดา
จะไดรั้บการอนุมัตใิชเ้วลา 16 วันทําการ ระยะเวลาดงักลา่วเป็นระยะเวลาโดยประมาณ
ซงึระยะเวลาการออกวซีา่จะแตกตา่งกันไปตามแตล่ะกรณี
เนอืงจากสถานการณ์ทแีตกตา่งกันของผูส้มัครแตล่ะคนและขอ้กําหนดเฉพาะอนืๆ

ตงัแต ่7 ก.พ. 57 สมคัรวซีา่ชวัคราว (Non-Immigrant Visa) ไดท้  ีhttp://www.ustraveldocs.com/th ขนัตอนใหมส่ําหรบัการสมคัรวซีา่ชวัคราว
(Non-Immigrant Visa)
• เขา้ไปทเีว็บ www.ustraveldocs.com/th และสรา้งบัญชผีูใ้ช  ้เลอืกประเภทของวซีา่และคา่ธรรมเนยีมตามวซีา่ประเภทนันๆ
ซงึจะไดแ้บบฟอรม์ใบฝากเงนิธนาคารทมีรีายละเอยีดตามทที่านกรอก ใหพ้มิพแ์บบฟอรม์ใบฝากเงนิธนาคารนันออกมา



• นําใบฝากเงนิธนาคารทไีดม้าไปยังธนาคารกรงุศรอียธุยา ณ สาขาตามทกีาํหนดไวเ้พอืจ่ายคา่ธรรมเนยีมสมคัรวซีา่

• กรอกแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ DS-160 ทางอนิเทอรเ์น็ตท  ีhttps://ceac.state.gov/genniv/

• กาํหนดนัดหมายวันสมัภาษณท์างอนิเทอรเ์น็ตท  ีwww.ustraveldocs.com/th หรอืทางโทรศพัทผ์า่นศนูยบ์รกิารท  ี02-105-4110

• ในการกาํหนดนัดวันสมัภาษณ ์ใหแ้จง้ทอียูส่าํหรบัการจัดสง่เอกสารดว้ย หากคาํรอ้งขอวซีา่ของท่านไดร้บัอนมุตั ิ
ทางเราจะจัดสง่วซีา่ของท่านไปยังทอียูต่ามท่านระบุจะไปรบัหรอืใหจ้ัดสง่

• กรณุาอา่นรายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบัขนัตอนการขอวซีา่นไีดท้  ีwww.ustraveldocs.com/th

กรณุาปฏบิัตติามคาํแนะนําอยา่งเครง่ครดั มเิช่นนันการสมคัรวซีา่ของท่านอาจลา่ชา้ หรอืท่านอาจไมไ่ดส้มัภาษณว์ซีา่ในวันทนัีดไว ้
ท่านควรขอวซีา่ลว่งหนา้มากทสีดุเท่าทจีะเป็นไปได ้เนอืงจากการรอนัดสมัภาษณว์ซีา่และกระบวนการออกวซีา่อาจใชเ้วลานาน
โดยเฉพาะในช่วงเวลาทผีูค้นนยิมเดนิทาง โปรดทราบ – ทางสถานทูตฯ ขอแนะนาํใหผู้เ้ดนิทางสมคัรวซีา่ลว่งหนา้ใหม้ากทสีุดเทา่ทจีะเป็นไปได ้
และโปรดหลกีเลยีงการวางแผนการเดนิทางทไีมส่ามารถเปลยีนแปลงไดจ้นกวา่จะไดร้บัวซีา่ในหนงัสอืเดนิทางของตน

หมายเหตพุเิศษสําหรบัผูส้มคัรวซีา่นกัเรยีน
• โปรดระลกึไวว้า่ เดอืนมถินุายน กรกฎาคม และสงิหาคมเป็นช่วงทแีผนกกงสลุมงีานมากทสีดุ ดงันัน
ผูส้มคัรวซีา่อาจประสบความยากลาํบากในการจองวันสมัภาษณว์ซีา่ในเดอืนเหลา่น ีนักเรยีนตอ้งวางแผนลว่งหนา้เพอืจะไดไ้มต่อ้งเดนิทางมาทสีถานทูตฯ
หลายครงั ผูส้มคัรวซีา่นักเรยีนควรสมคัรวซีา่ลว่งหนา้ แตไ่มค่วรสมคัรเกนิ 120 วัน กอ่นวันเปิดเรยีน สาํหรบัขอ้มลูเพมิเตมิกรณุาอา่น
ฉันจะสามารถสมคัรวซีา่ไดเ้มอืใด

• ผูถ้อืบัตรเดนิทางสาํหรบันักธรุกจิเอเปค สามารถสมคัรวซีา่ชัวคราวโดยไมต่อ้งนัดวันสมัภาษณล์ว่งหนา้ไดใ้นช่วงเชา้ ระหวา่งเวลา 7.30 น. ถงึ 10.00 น.
(ยกเวน้วันหยดุราชการไทยและสหรฐัฯ) ผูส้มคัรไมต่อ้งสง่อเีมลม์าลว่งหนา้เพอืนัดสมัภาษณ์
โดยคูส่มรสและลกูผูเ้ยาวข์องผูถ้อืบัตรเดนิทางสาํหรบันักธรุกจิเอเปคสามารถเขา้รบัการสมัภาษณพ์รอ้มกบัผูส้มคัรหลกัไดโ้ดยไมต่อ้งนัดสมัภาษณล์ว่งหนา้เช่นกนั
อยา่งไรกต็าม ผูส้มคัรทุกคนตอ้งมคีณุสมบัตติามขอ้กาํหนดเกยีวกบัการสมคัรวซีา่ทังหมด และตอ้งนําใบเสร็จแสดงการชําระคา่ธรรมเนยีมการสมคัรวซีา่
และหนา้ยนืยันของแบบฟอรม์ DS-160 มาดว้ย เพอืทจีะใชป้ระโยชนจ์ากการสมคัรวซีา่ผา่นช่องทางผูถ้อืบัตรเดนิทางสาํหรบันักธรุกจิเอเปคได ้

ขอ้ควรปฏบิตัสิําหรบัวนันดัสมัภาษณ์
• กรณุากรอกแบบฟอรม์ เอกสารตา่งๆใหเ้รยีบรอ้ยและพรอ้มยนืใหก้บัเจา้หนา้ทสีถานทูต

• นําหนังสอืเดนิทาง หนา้ยนืยันแบบฟอรม์ DS-160 ใบเสร็จชําระคา่ธรรมเนยีมสมคัรวซีา่จากไปรษณยีไ์ทย และรปูถา่ยจํานวน 1 ใบซงึถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• ท่านสามารถนําโทรศพัทม์อืถอืมาได ้1 เครอืง สถานเอกอคัรราชทูตสหรฐัอเมรกิาไมอ่นญุาตใหนํ้าคอมพวิเตอรก์ระเป๋าหวิ
หรอือปุกรณถ์า่ยภาพใดๆเขา้มาในสถานทูตฯ กรณุาหยบิโทรศพัทม์อืถอืและปิดเครอืงกอ่นเขา้ตวัอาคารเพอืฝากไวก้บัเจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยั

ขอ้กาํหนดเกยีวกบัรปูถา่ย
• ผูส้มคัรวซีา่สหรฐัฯ จะตอ้งอพัโหลดรปูถา่ยดจิทิัลลงในแบบฟอรม์การสมคัรวซีา่ DS-160 โดยรปูถา่ยจะตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด
มเิช่นนันท่านจะไมส่ามารถดาํเนนิกระบวนการสมคัรตอ่ไปได ้โดยรปูถา่ยจะตอ้งมคีณุสมบัตติอ่ไปนี

• ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน

• ตอ้งมพีนืหลงัสขีาว

• ตอ้งถา่ยหนา้เตม็ โดยหนัหนา้เขา้กลอ้ง

• ตอ้งอยูใ่นรปูแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรอืไฟล ์.jpg) โดยมขีนาด 600x600 พกิเซล และ 1200x1200 พกิเซล

• ขนาดของไฟลจ์ะตอ้งนอ้ยกวา่หรอืเท่ากบั 240 กโิลไบท์

• จะตอ้งไมถ่กูปรบัแตง่ทางดจิทิัล

• สาํหรบัคาํแนะนําเพมิเตมิเกยีวกบัองคป์ระกอบรปู ท่านสามารถอา่นขอ้กาํหนดเพมิเตมิเกยีวกบัรปูถา่ยไดท้ลีงิคน์ี
หากรปูของท่านไมต่อ้งตามขอ้กาํหนดดา้นองคป์ระกอบเราอาจไมส่ามารถดาํเนนิการเกยีวกบัการสมคัรวซีา่ของท่านได ้
เราขอแนะนําใหผู้ส้มคัรนํารปูถา่ยดจิทิัลทพีมิพอ์อกมาแลว้มาในวันสมัภาษณว์ซีา่ดว้ย

เอกสารทใีชใ้นการสมคัรวซีา่
• เจา้หนา้ทกีงสลุจะพจิารณาการสมคัรเป็นรายกรณ ีไมม่เีอกสารใดสามารถประกนัไดว้า่ผูส้มคัรจะไดร้บัอนมุตั ิ(หรอืถกูปฏเิสธวซีา่)
เนอืงจากแตล่ะกรณมีคีวามแตกตา่งกนั สงิทสีามารถแสดงถงึความสมัพนัธท์หีนักแนน่ในกรณหีนงึอาจใชไ้มไ่ดก้บัอกีกรณหีนงึ
เนอืงจากกระบวนการสมคัรวซีา่ชัวคราวมไิดเ้ป็นกระบวนการทใีชเ้อกสารเป็นหลกั
ผูส้มคัรวซีา่ตอ้งสามารถแสดงความผกูพนัตอ่ประเทศของตนโดยการแจง้ใหเ้จา้หนา้ทกีงสลุทราบ ผูส้มคัรวซีา่นักเรยีน ผูเ้ขา้รว่มโครงการแลกเปลยีน
และผูส้มคัรวซีา่ประเภททํางานจําเป็นตอ้งมเีอกสารสนับสนนุเฉพาะ โดยเราขอแนะนําใหผู้ส้มคัรทุกท่านนําหนังสอืเดนิทางเลม่เดมิของตนมาดว้ย
และผูป้กครองของผูส้มคัรวซีา่ทเีป็นผูเ้ยาวค์วรนําสตูบิัตรของบุตรมาดว้ย

• ทังนทีางบรษัิทฯ ขอแจง้รายละเอยีดตา่งๆของเอกสารทคีวรนําตดิไปในวันสมคัรวซีา่เพมิเตมิจากททีางสถานฑูตกาํหนด ดงัรายละเอยีดดงันี



• พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ อเมรกิา, แคนาดา,
วซีา่อนืๆในกลุม่ประเทศเชงเกน้ หรอืประเทศอนื ตอ้งนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ /สาํเนาทะเบยีนสมรส , หยา่ /สาํเนาสตูบิัตร ในกรณอีายไุมถ่งึ 20
ปีบรบิูรณ์

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทน ีและช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา
และสลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี
และหลกัฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั
เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย
***สถานทูตไมร่บับัญชกีระแสรายวัน***

• กรณทีบีรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ
หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

โปรดทราบ: ระเบยีบการเขา้ตดิตอ่แผนกวซีา่ ขอ้มลูตดิตอ่
• แผนกกงสลุ สถานทูตสหรฐัอเมรกิา กรงุเทพมหานคร เลขท  ี95 ถนนวทิย ุกรงุเทพฯ 10330 ประเทศไทย

• ศนูยข์อ้มลูวซีา่ เวลาทําการ: วันจันทรถ์งึศกุร ์8:00 - 20:00 (ยกเวน้วันหยดุ)

• โทรศพัท :์ 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรฐัอเมรกิา)

• อเีมล:์ support-thailand@ustraveldocs.com

กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยั
• รายการสงิของทไีมใ่หนํ้าเขา้มาภายในสถานทูต และระเบยีบในการเขา้สูส่ถานทูต
• ผูต้ดิตอ่สถานทูตฯทุกท่านตอ้งไดร้บัการตรวจรกัษาความปลอดภยัตามขนัตอนรกัษาความปลอดภยัของสถานทูตฯ ท่านสามารถฝากโทรศพัทม์อืถอื 1 เครอืง
ไวก้บัเจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัทหีนา้ประตู
แตส่ถานทูตฯและพนักงานรกัษาความปลอดภยัจะไมร่บัผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความเสยีหายใดๆทเีกดิขนึกบัโทรศพัทม์อืถอืของท่านในขณะทฝีากไวก้บัพนักงานรกัษาความปลอดภยั
ท่านไมส่ามารถเขา้ไปในสถานทูตฯตามทนัีดหมายไว ้หากนําสงิของดงัตอ่ไปนมีาดว้ย

• อปุกรณบ์รรจุแบตเตอรหีรอือปุกรณอ์เิลก็ทรอนคิสใ์ดๆ เช่น แท็บเลต็ คอมพวิเตอร ์ไดอารแีบบดจิติอล วทิยตุดิตามตวั กลอ้งถา่ยรปู ตลบัเทป
แถบบันทกึวดิทิัศน ์ซดีรีอม เครอืงเลม่เอม็พสีาม แผน่ดสิก ์คอมพวิเตอรก์ระเป๋าหวิ หรอืเครอืงเลน่เพลงขนาดพกพา

• กระเป๋าสะพายหรอืกระเป๋าถอืสตรขีนาดใหญ่

• กระเป๋าถอืและกระเป๋าเดนิทางขนาดใหญ ่กระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ ่กระเป๋าใสเ่อกสารหรอืกระเป๋าเสอืผา้
ผูส้มคัรขอวซีา่สามารถนําเอกสารทใีชใ้นการขอวซีา่ใสถ่งุหรอืกระเป๋าใสเท่านัน

• อาหาร (มรีา้นกาแฟและของวา่งจําหนา่ยภายในสถานทูตฯ)

• ซองหรอืพสัดทุปิีดผนกึ

• บุหร ีซกิาร ์กลอ่งไมข้ดี ไฟแช็ค

• วัตถมุคีมทุกชนดิ เช่น กรรไกร มดีพก หรอืตะไบ

• อาวธุหรอืวัตถใุดๆทมีสีารประกอบระเบดิ



• รายการสงิของทไีมใ่หนํ้าเขา้มาภายในสถานทูตฯไมไ่ดจ้ํากดัอยูเ่พยีงแคร่ายการทกีลา่วมาขา้งตน้เท่านัน
สงิของประเภทอนือาจไมไ่ดร้บัอนญุาตใหนํ้าเขา้มาภายในสถานทูตฯดว้ยเช่นกนั ทังนขีนึอยูก่บัวจิารณญาณของพนักงานรกัษาความปลอดภยั
นอกจากโทรศพัทม์อืถอื 1 เครอืง สถานทูตฯไมร่บัฝากสงิของตอ้งหา้มทกีลา่วมาขา้งตน้ ท่านตอ้งฝากเกบ็สงิของดงักลา่วไวท้อีนืกอ่นมาตดิตอ่สถานทูตฯ

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ

เอกสารในการยนืวซีา่ของประเทศแคนาดา ใชเ้วลายนืประมาณ 16 วันทําการ

ศนูยร์บัคาํรอ้งขอวซีา่ อาคารเทรนด ีชัน 28 เลขท  ี10/198-201 สขุมุวทิซอย 13 คลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 ใกลก้บัสถานรีถไฟฟ้านานา
เปิดใหบ้รกิารตงัแตว่ันจันทรถ์งึวันศกุร ์เปิดทําการเวลา 09.00 น. - 17.00 น. เวลายนืคาํขอ 09.00 น. - 17.00 น. เวลารบัหนังสอืเดนิทางคนื 10.00 น. - 17.00 น.
หมายเลขโทรศพัทศ์นูยใ์หค้วามช่วยเหลอื: +662 118 7007 อเีมล ์info.canbkk@vfshelpline.com 

ขนัตอนการดาํเนนิการคาํขอวซีา่ประเภทคนอยูช่วัคราว/ ใบอนญุาตและเอกสารเดนิทาง
• ขนัตอนท  ี1เจา้หนา้ทขีอง WORLDWIDE VACATION กรอกแบบคาํขอวซีา่ และเอกสารอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง
ผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนกิสแ์ละพมิพแ์บบคาํขอวซีา่ทสีมบูรณ ์ตอ้งมบีารโ์คด้ในหนา้สดุทา้ย พมิพล์งบนกระดาษสขีาว คณุภาพด ีกระดาษตอ้งไมม่นัวาว
และควรใชเ้ครอืงพมิพแ์บบเลเซอร์

• ขนัตอนท  ี2ผูส้มคัรควรอา่นนโยบายความเป็นสว่นตวัทแีนบมา พรอ้มกรอกขอ้มลูใหเ้รยีบรอ้ยแบบใหค้วามยนิยอม วเีอฟเอส และแนบเขา้กบัแบบคาํขอวซีา่

• หมายเหต ุ: หากแบบฟอรม์ใหค้วามยนิยอมมไิดแ้นบมากบัแบบคาํขอวซีา่ ทางเจา้หนา้ทไีมม่อีาํนาจในการแนะนําเอกสารดงักลา่ว
แตจ่ะทําการคนืเอกสารทังหมดกลบัคนืไปยังผูส้มคัรอกีครงั

• ขนัตอนท  ี3ชําระคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และคา่ธรรมเนยีมบรกิารขอ้มลูดา้นชวีภาพหรอืไบโอเมตรกิซ ์(ถา้ตอ้งการ)
ตามคาํสงัในตารางคา่ธรรมเนยีมของสาํนักงานตรวจคนเขา้เมอืง และพลเมอืงแหง่ประเทศแคนาดาตารางคา่ธรรมเนยีม
โปรดทราบหากผูส้มคัรทําการยนืแบบคาํขอวซีา่ดว้ยตนเองหรอืผา่นทางไปรษณยี ์คา่ธรรมเนยีมบรกิารเพมิเตมิทเีกดิขนึ จะถกูชําระใหก้บัวเีอฟเอส
ซงึนอกเหนอืจากคา่ธรรมเนยีมวซีา่

• ขนัตอนท  ี4เอกสารทังหมดทใีชใ้นการยนืวซีา่ เจา้หนา้ทขีอง WORLDWIDE VACATION จะนําไปยนืทตีวัแทนวเีอฟเอส
พรอ้มชําระคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่ธรรมเนยีมบรกิารของวเีอฟเอส

• หมายเหต ุ: หากผูส้มคัรตอ้งใหข้อ้มลูดา้นชวีภาพหรอืไบโอเมตรกิซ ์(ลายพมิพน์วิมอืและรปูถา่ย)
ทางศนูยร์บัคาํรอ้งขอวซีา่จะทําการเกบ็ขอ้มลูทางชวีภาพหรอืไบโอเมตรกิซข์องคณุในเวลาเดยีวกนักบัทคีณุยนืคาํรอ้งขอวซีา่

• ขนัตอนท  ี5ศนูยร์บัคาํขอวซีา่ประเทศแคนาดา จะออกใบเสร็จรบัเงนิ เจา้หนา้ทขีอง WORLDWIDE VACATION จะดาํเนนิการ
ตดิตามสถานภาพคาํขอตามหมายเลขในใบเสร็จรบัเงนิ ซงึเป็นหมายเลขทสีาํคญั
และตอ้งใชห้มายเลขนใีนการตดิตามความคบืหนา้สถานะของคาํขอของท่านผา่นทางออนไลน์

• หมายเหต ุ: หากคณุตอ้งใหข้อ้มลูทางชวีภาพหรอืไบโอเมตรกิซ ์(ลายพมิพน์วิมอืและรปูถา่ย ) คณุตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมเพมิเป็นเงนิ 85 เหรยีญแคนาดา หรอื
2,550 บาท สาํหรบัคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วไดค้รอบคลมุคา่ธรรมเนยีมบรกิารของ วเีอฟเอสแลว้

เอกสารในการยนืขอวซีา่
• หนังสอืเดนิทางทเีหลอือายใุชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน

• รปูถา่ยปัจจุบันหนา้ตรงถา่ยไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 1.37x1.77 นวิ จํานวน 2 ใบ พนืหลงัสขีาว

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่ท่องเทยีวเขา้ประเทศ รวมคา่บรกิารตา่ง ๆ เป็นจํานวนเงนิท่านละ ........ บาท

• จดหมายรบัรองงานทรีะบุเงนิเดอืนและระยะเวลาในการทํางาน หรอืใบจดทะเบยีนการคา้ของธรุกจิ ในกรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ/ ธรุกจิสว่นตวั

• หลกัฐานดา้นการเงนิ
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