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วนัที  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรสต์) ศุกร์ 
.  น. พร้อมคณะทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชนั  ประตู  เคานเ์ตอร์ T สายการบิน

เอมิเรสต ์ แอร์ไลน์ เจา้หนา้ทีใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใน
การเช็คอิน  

 
.  น. ออกเดินทางสู่สนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเทียวบินที 

EK 373 
วันที  นครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - กรุงวอชิงตัน ดีซี - พิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ - พิพิธภัณฑ์ยานบินและอวกาศ
แห่งชาติ 

เสาร์ 

00.50 น. ถึงสนามบินนครดูไบ รอเปลยีนเทียวบิน  

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงวอชิงตนั ดี ซี (สหรัฐอเมริกา) โดยเทียวบินที EK231  
08.35 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตนั ดลัเลส (IAD) กรุงวอชิงตนั ดีซี 

(District of Columbia) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (กรุงวอชิงตนั ดีซี เวลาชา้กวา่ประเทศไทย 

 ชม.)  รถปรับอากาศรอรับคณะแลว้นาํเทียวชมวอชิงตนั ดีซี เมือง
หลวงของสหรัฐ อเมริกาทีสวยงาม ตงัอยู่บนฝังแม่นาํโปโตแมค 
(Potomac) โดยนาํมาจากชือของ จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรก
ของอเมริกา บวกกบัชือ คริสโตเฟอร์ โคลมับสั ผูค้น้พบทวปีอเมริกาในปี
ค.ศ.  จอร์จ วอชิงตนั ไดเ้ลือกดินแดนทีเป็นวอชิงตนัทุกวนันีเป็น
เมืองหลวงถาวร มีการวางผงัเมืองและก่อสร้างอาคารต่าง ๆ มาก มาย โดย
เป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีกโบราณเป็นส่วนใหญ ่

 

 นาํคณะเทียวชมกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. โดยเริมจากศูนยก์ลางในการบริหาร
ประเทศอนัไดแ้ก่ U.S. Capitol หรือรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา หอ้งแรกที
ใชต้อ้นรับนกัท่องเทียวคือ หอ้งโถงกลมอนัโอ่อ่า มีภาพเขียนขนาดใหญ่
เกียวกบัประวติัศาสตร์อเมริกาเรียงรายอยูร่อบหอ้ง และทีสําคญัคือ คาํ
ประกาศอิสรภาพ และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ตงัแสดงอยู่ดว้ย 
ผ่านย่าน The Mall เปรียบเสมือนหวัใจของเมือง และยงัเป็นทีตงัของ
สถาบนัสมิธโซเนียน กลุ่มอาคารเรียงรายสองฝัง ถดัไปคืออนุสาวรีย์
วอชิงตนั (Washington Monument)  เป็นแท่งเสาหินอ่อนสูง 555 ฟุต ซึง
จะเห็นไดแ้ต่ไกล แลนดม์าร์กทีไดรั้บการบนัทึกภาพมากทีสุดของดีซี 
ผ่าน Vietnam Veterans Memorial อนุสาวรียส์งครามเวยีดนาม ตงัตรง
ขา้มกบั Korean War Memorial อนุสาวรียส์งครามเกาหลี และอนุสาวรีย์
ลินคอลน์ (Lincoln Memorial) จุดชมววิทีมีนกัท่องเทียวนิยมมาถ่ายรูป
มากทีสุด เป็นฉากหลงัทีสวยงามทีสุดจนเกินคาํบรรยาย  ภายในอาคารมี
อนุสาวรียข์องประธานาธิบดีลินคอลน์ กาํแพงดา้นซ้ายไดจ้ารึกสุนทร
พจน์ของลินคอลน์ทีกล่าว ณ Gettysburg  อนัเป็นอมตะพจนที์ไดรั้บการ
ยกยอ่งวา่จบัในอเมริกนัยงินกั แลว้นาํคณะไปถ่ายรูปดา้นหนา้ของ
ทาํเนียบขาว หรือ ไวทเ์ฮา้ส์ทีโด่งดงั เป็นทาํเนียบของประธานาธิบดีของ
อเมริกา ความยิงใหญ่ทีถกูกล่าวขวญัถึง รวมถงึระบบรักษาความปลอดภยั
ทีวา่กนัวา่ดีทีสุดในโลก ถูกผูส้ร้างภาพยนตร์นาํมาใหไ้ดช้มกนัใน 
Olympus has Fallen เดอะเพนตากอน (The Pentagon) ตวัอาคารรูปหา้
เหลียมเป็นสัญลกัษณ์ทางการทหาร เป็นอาคารสํานกังานทีมีพนกังานมาก
ทีสุดในโลก และเคยเป็นสิงก่อสร้างทีใหญ่ทีสุดในโลกมาก่อน แลว้พา
ท่านผ่านไปชมย่านจอร์จทาวน์  ถือไดว้า่เป็นชุมชนทีเก่าแก่ทีสุดของดี.ซี. 
โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียน และวคิทอเรียน บา้นทีสร้างจาก
หินและสวนสวยทาํใหดู้ร่มรืน 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย นาํคณะเขา้สู่สถาบนัสมิธโซเนียน เป็นสถาบนัวจิยั สถาบนัการศึกษา และ

พิพิธภณัฑ ์ ไดรั้บทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และจากผูบ้ริจาคต่าง ๆ 
นาํเขา้ชมพิพิธภณัฑป์ระวติั ศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ (National Museum 
of Natural History) ภายในถกูแบ่งออกเป็น  ชนั แต่พืนทีจดัแสดงมีเพียง
แค่  ชนั ชนัที  บอกเล่าเรืองราวของสัตวโ์ลกดึกดาํบรรพมี์อายุกวา่  
ลา้นปี แบ่งเป็นโซนสัตวเ์ลียงลูกดว้ยนม (Mammal) ไดโนเสาร์ 
(Dinosaurs) สัตวใ์นยุคนาํแขง็ (Ice Age) ฟอสซิล (Fossil) ตน้กาํเนิดของ
มนุษย ์(Human Origins) และภายในหอ้งโถงมหาสมุทร (Ocean Hall) คุณ
จะมีโอกาสไดเ้ห็นปลาวาฬ ปลา และสิงมีชีวติใตท้ะเลน่าสนใจอกี
มากมาย และนียงัเป็นแค่ส่วนหนึงของชิ นงานทีจดัแสดงอยูใ่นโถงใหญ่
มโหฬารเท่านนั ทีชนั  มีนิทรรศการ “เขียนไวใ้นกระดูก” (Written in 
Bones) เพือเรียนรู้เกียวกบัการสืบสวนดว้ยนิติวทิยาศาสตร์จากโครง
กระดูกมนุษย ์หอ้งอญัมณีหายากและงานปันทีแปลกตา จดัแสดงอยูร่อบๆ 
เพชรขนาด  กะรัตทีโด่งดงัระดบัโลกอยา่งเพชร โฮปไดมอนด ์ (The 
Hope Diamond) เรียนรู้เกียวกบัหินและแร่ แลว้ตืนตาไปกบัสัตวน่์าเกรง
ขามทีครังหนึงเคยอาศยัอยู่ในทะเลยคุโบราณ และคน้พบสิงมีชีวติทีคุณ
ไม่เคยรู้วา่มีอยู่จริง สัมผสักบัชีวติในยุคโบราณผา่นการจาํลองวธีิชีวติของ
คนโบราณอย่างถูกตอ้งและเหมือนจริง เดินผ่านโลกของมด และชีวติของ
ผีเสือ ไปจนถึงสัตวเ์ลือยคลานขนาดใหญ่ พิพิธภณัฑนี์มีชิ นงานจดัแสดง
อยู่ถงึ  ลา้นชิ น เป็นส่วนหนึงของสถาบนัสมิทธิโซเนียน ซึงเป็น
สถาบนัคน้ควา้วจิยัและพิพิธภณัฑที์มีชือเสียงทีสุดในโลก มีผูเ้ขา้ชมกวา่  
ลา้นคนต่อปี 

 

 
 

 

 นาํเขา้ชมพิพิธภณัฑย์านบินและอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space 
Museum) เป็นพิพิธภณัฑที์มีชือเสียงมากทีสุดของสถาบนัสมิธโซเนียน 
พืนทีจดัแสดงมี  ชนั แบ่งเป็น  แกลลอรี จดัแสดงเครืองบินกวา่  
รุ่น, ยานอวกาศ, ขีปนาวธุ และสิงประดิษฐ์ทีเกียวขอ้งกบัการบิน ไฮไลท์
ส่วนหนึงคือ นวตักรรมการบินของพีนอ้งตระกูลไรท ์ ในปี , ยานอ
พอลโล  และเทคโนโลยีขนัสูงของอากาศยานของโลก 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Thai  
 พกัโรงแรม Hilton McLean Tysons Corner Hotel หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วนัที  วอชิงตนั ดีซี - ฟิลลาเดลเฟีย - แอตแลนตกิซิต ี อาทิตย์ 
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม buffet  

08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย (Philadelphia) ซึงเป็นเมืองทีใหญ่ทีสุด
ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองทีพลเมืองหนาแน่นทีสุดเป็นอนัดบั  
ของสหรัฐอเมริกา มีความสําคญัในฐานะทีเป็นสถานทีทีมีการเขียนและ
ลงนามรัฐธรรมนูญของประเทศ เพือประกาศอิสรภาพจากองักฤษ  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย เทียวชมสถานที ๆ จะบอกเล่าเรืองราวไดดี้ทีสุดคือ Independence Visitor 

Center ประกอบไปดว้ย Independence Hall , Liberty Bell Center ซึง
ภายในจะจดัแสดงเกียวกบัประวติัความเป็นมาเป็นไปของระฆงั เป็น
ระฆงัทีมีความหมายต่อประวติัศาสตร์ชาติ เพราะเป็นระฆงัใบทีส่งเสียง
กอ้งกงัวาน หลงัประกาศอสิรภาพไม่ขึนตรงต่อจกัรภพองักฤษในปี   
เหตุทีเลือกใชร้ะฆงัใบนีก็เพราะรอบ ๆ ระฆงั จารึกขอ้ความทีมีความ
หมายจบัใจเกียวกบัเสรีภาพ สอดคลอ้งกบัวตัถุ ประสงคข์องการประกาศ
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อิสรภาพพอดี   และ Independence Park สถานทีนีบุคคลสําคญัใน
ประวติัศาสตร์ไดเ้คยยืนตรงจุดนี  ในนนัคือ เบนจามิน แฟรงคลนิ ใน
ฐานะนกัการเมือง เขาเป็นนกัเขียนและผูน้าํการเคลอืนไหวคนสําคญัไปสู่
การแยกตวัออกจากอาณานิคม และร่วมก่อตงัชาติสหรัฐอเมริกาและ 
จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐ ศูนยก์ลางของความ
มนัคงทุกอย่างของอเมริกา เสียงทีกอ้งกงัวานของ Liberty Bell หลกัเชิดชู
อุดมคติในเสรีภาพ และความความเสมอภาคอย่างแน่วแน่ ไดเ้กิดขึนใน
สถานทีแห่งนี แวะชมบา้นของ Betsy Ross จุดเริมตน้ของธงชาติผืนแรกที
นาํมาใชอ้ย่างเป็นทางการ โดยหลงัจากประกาศอสิรภาพ จอร์จ วอชิงตนั 
ไดข้อใหร้อสส์ซึงเป็นช่างเยบ็ชาวเมืองฟิลลาเดลเฟีย ตดัเยบ็ธงชาติใหโ้ดย
ธงผืนนีมีกลุ่มดาว  ดวงเรียงกนัเป็นวงกลม อยู่ในกรอบสีเหลียมจตุัรัส
บนพืนซึงมีลวดลายเป็นแถบสีแดงสลบัขาวและต่อมามีการเปลียนแปลง
ถึง  ครังจึงเป็นธงชาติแบบทีใชใ้นปัจจุบนั แลว้ออกเดินทางต่อสู่เมือง
แอตแลนติกซิตี ตงัอยู่ริมฝังมหาสมุทรแอตแลนติก ในมลรัฐนิวเจอร์ซี 
เมืองคาสิโนแห่งทีสองของสหรัฐฯ โด่งดงัรองลงมาจากลาส เวกสั เมือง
ตากอากาศริมฝังทะเล เคยเป็นสถานทีพกัผ่อนหย่อนใจของชาวนคร
นิวยอร์ก เพราะอยู่ไม่ห่างจากนครนนันกั แต่กลบัมามีชีวติชีวาอีกครัง เมือ
รัฐบาลอนุญาตใหเ้อกชนตงัสถานคาสิโนทีมีชือเสียงอย่างมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ โรงแรม Buffet  
 พกัโรงแรม Bally’s Atlantic City Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัที  แอตแลนตกิซิต ี- มหานครนิวยอร์ค จนัทร์ 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม buffet  

.  น. นาํท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค ทีไดชื้อวา่เป็นศูนยก์ลางของความ
ศิวไิลซ์ ศูนยก์ลางของเมืองนิวยอร์กประกอบดว้ย  เขตปกครองทีเรียกวา่ 
โบโรห์ (Borough) คือ เดอะบรองซ์, บรูคลิน, แมนแฮตตนั, ควนีส์ 
และสแตตนั ไอส์แลนด ์ เป็นเมืองทีมีประชากรกวา่  ลา้นคนหนาแน่น
ทีสุดในสหรัฐอเมริกา จากรูปแบบการวางผงัเมืองดว้ยโครง สร้างทีมี
ประสิทธิภาพ เมือมองจากมุมสูงจะเห็นถนนวางตดักนัเป็นแนวสีเหลยีม
อย่างเป็นระเบียบ โดยจะมีระบบชือเรียกถนนวา่ “สตรีท” และ “อเวนิว” 
การวางผงัเมืองในรูปแบบนีทาํใหส้ะดวกต่อการคน้หาสถานทีไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai  
บ่าย นาํท่านชมย่านสําคญั ๆ ของเมือง อาทิ ย่านวอลลส์ตรีท (Wall Street) รู้จกั

กนัดีในฐานะศูนยก์ลางทางการเงินของโลก และตลาดหลกัทรัพย์
นิวยอร์กเริมตน้ตงัอยู่บนถนนสายนี บริเวณวอลลส์ตรีทจะมีรูปปันกระทิง 
(bull) ซึงเป็นสัญลกัษณ์ทีหมายถงึเศรษฐกิจดี นกัท่อง เทียวผ่านไปมา
นิยมในการถ่ายรูปคู่ จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของย่านสําคญัแห่งนี ย่าน
บรอดเวย ์ สถานทีทีมีชือเสียงในดา้นของโรงละครต่าง ๆ มากมายมา
รวมกนัอยู่ทีนี , เมดิสันสแควร์ อเวนิว , ย่านไทมส์แควร์ , ร็อคกีเฟลเลอร์ 
เซนเตอร์ ทีสร้างขึนจากตระกลูทีรํารวยติดอนัดบัหนึงในสิบของอเมริกา 
ย่านไชน่าทาวน์ , เซ็นทรัลพาร์ค สร้างเสร็จเมือปีค.ศ. 1873 มีขนาดอยู่ที 
3.4 ตารางกิโลเมตร สวนสาธารณะแห่งนีเป็นทีพกัผอ่นหย่อนใจของ
ชาวเมือง และยงัเคยเป็นสถานทีใชป้ระกอบในฉากถ่ายทาํภาพยนตร์อีก
ดว้ย อนุสรณ์สถาน  หรือ Ground Zero นาํคณะเช็คอินเขา้สู่โรงแรมที
พกัย่านไทมส์แควร์ แลว้อสิระใหท่้านไดเ้ดินสํารวจสินคา้ในแหล่งชอป
ปิงมากมายทีเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเทียว 
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.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese  
 พกัโรงแรม Sheraton Times Square Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วนัที  มหานครนิวยอร์ค - ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพเีสรีภาพ - ชมววิแบบ
พาโนรามาบนตกึเอม็ไพร์สเตท 

จนัทร์ 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม buffet  

.  น. นาํคณะเดินทางสู่ Pier 83 ลงเรือท่องเทียว Circle Line Cruise ล่องไปตาม
แม่นาํฮดัสัน ผ่านเขต Financial District และสวนสาธารณะ Battery เพือ
ไปชมเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) อนุสาวรียที์ยิงใหญ ่ และมีคุณค่า
ทางจิตใจ ทีชาวฝรั งเศสมอบเอาไวเ้ป็นของขวญั แก่ชาวอเมริกนั ในวนัที
อเมริกาเฉลิมฉลองวนัชาติครบ  ปี ณ วนัที  กรกฎาคม ค.ศ.  
เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสาํริด รูปเทพีห่มเสือคลมุ มือขวาชู
คบเพลิง มือซ้ายถือแผน่จารึกคาํประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และมี
อกัษรสลกัวา่ "JULY IV MDCCLXXVI" หรือวนัที 4 กรกฎาคม ค.ศ. 
1776  เทา้ขา้งหนึงมีโซ่ทีขาด แสดงถงึความหลุดพน้จากการเป็นทาส 
สวมมงกุฎ 7 แฉกซึงเป็นสญัลกัษณ์ของทะเลทงัเจด็ หรือทวปีทงัเจด็ โครง
ร่างเหลก็ออกแบบโดยเออแชน วยีอเลต-์เลอ-ดุค และกสุตาฟ ไอเฟล ซึง
เป็นผูอ้อกแบบหอไอเฟล ในกรุงปารีส ส่วนฐานอนุสาวรีย ์ สร้างโดย
สหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนตข์องกวชีาวอเมริกนั เอมมา ลาซารัส ซึง
มีเนือหาตอ้นรับผูอ้พยพทีเขา้อยู่มาในอเมริกาปีค.ศ.  องคก์าร
ยูเนสโก ประกาศใหอ้นุสาวรียเ์ทพีเสรี ภาพเป็นมรดกของโลก ใกล้ๆ กนัมี
เกาะเลก็ๆเกาะหนึงมีชือวา่เกาะ Ellis เดิมเป็นด่านตรวจคนเขา้เมือง
อเมริกาทางเรือสมยัก่อน เรือล่องผ่านไปชมสะพานบรูคลิน เป็นสะพาน
แขวนทีเก่าแก่ทีสุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว ,  เมตร ขา้มแม่นาํ
อีสต ์เชือมระหวา่งย่านแมนฮตัตนั และยา่นบรูคลิน 

 
 

 
 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Japanese Buffet  
บ่าย นาํคณะขึนชมววิทิวทศัน์บนตึกเอม็ไพร์สเตท หนึงในอาคารระฟ้าทีมี

ชือเสียงมากทีสุดในโลก ตงัอยูบ่นเกาะแมนฮตัตนั ในรัฐนิวยอร์ก 
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกนั วลิเลยีม เฟรดเดอริค แลมบ ์ ก่อสร้าง
โดยบริษทั สตาร์เร็ตต ์บราเธอร์ แอนด ์เอเกน จาํกดั เริมลงมือก่อสร้างเมือ
วนัที  ตุลาคม ค.ศ.  แลว้เสร็จเมือวนัที  พฤษภาคม ค.ศ.  มี
ความสูงทงัสิน  ชนั มีหนา้ต่างทงัสิน ,  บาน ตึกสูงจากพืนดิน  
เมตร ( ,  ฟุต) ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบอาร์ตเดคโค (Art Deco) ทีนิยม
ในสมยันนั ในปัจจุบนัไดมี้การทุ่มเงินกวา่  ลา้นเหรียญเพือทาํใหตึ้ก
แห่งนีเป็นตึกประหยดัพลงังาน โดยสามารถลดการใชพ้ลงังานไดล้ดลงถึง 

% เอม็ไพร์สเตทยงัคงรักษาตาํแหน่งตึกประหยดัพลงังานทีสูงทีสุดใน
โลกอยู่ในเวลานี และมีนกัท่องเทียวมาเยอืนกวา่ .  ลา้นคนต่อปี เพือชม
ววิทิวทศัน์ของมหานครนิวยอร์ค แบบ  องศา อสิระใหท่้านไดช้อ้ปปิง
ย่านฟิฟทอ์เวนิว สําหรับของมียีหอ้และเครืองประดบั หา้งสรรพสินคา้เม
ซีส์ (Macy's) หา้งสรรพสินคา้ทีใหญ่ทีสุดในสหรัฐฯ ตามอธัยาศยั 

 
 
 
 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 พกัโรงแรม Sheraton Times Square Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัที  มหานครนิวยอร์ค - คอร์นนิง - ไนแองการ่า (ฝังแคนาดา) องัคาร 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม buffet  

.  น. นาํคณะเดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค สู่เมืองคอร์นนิง ซึงอยู่ทางตอน
ใตข้องนครนิวยอร์ค ก่อตงัขึนเมือปี ค.ศ.  ซึงตงัอยู่บนฝังแม่นาํเชมุง 
เป็นเมืองทีมีชือเสียงทางดา้นการทาํเครืองแกว้  
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองบฟัฟาโล่ ซึงมีประชากรประมาณ .  ลา้นคน เป็น

เมืองทางดา้นอุตสาหกรรมพนัธ์ุพืช ศูนยก์ลางทางวฒันธรรม การ ศึกษา
และการแพทย ์ และไดรั้บการคดัเลือกจากหนงัสือ Reader’s Digest ให้
เป็นเมืองทีมีความสะอาดเป็นอนัดบั  ของอเมริกา และเป็นเมืองติด
พรมแดนระหวา่งอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่นาํไนแองการ่าขวางกนั 
ซึงเป็นจุดกาํเนิดของนาํตกยกัษ ์“ไนแองการ่า”  จากนนันาํคณะชอ้ปปิงใน 
Fashion Outlets of Niagara Falls ทีมีสินคา้แบรนดด์งัของอเมริกาและทวั
โลก ลดกระหนาํตงัแต่ - % อาทิ Burberry / Calvin Klein / Coach / 
Cole Haan / DKNY / Kate Spade / Levi’s / Polo Ralph Lauren / Saks 
Fifth Avenue OFF 5TH / Samsonite Company Store / Tumi จนไดเ้วลานาํ
คณะเดินทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศแคนาดา เพือดืมดาํกบัความงดงาม
อนัเป็นทีสุดของนาํตกไนแองการ่า ประกอบดว้ยสองนาํตกใหญ่ คือนาํตก
อเมริกนั (American Fall) และนาํตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือนาํตก
เกือกมา้ นาํตกทงัสองถูกคนัดว้ยเกาะกลางชือวา่ Goat Island นาํตก
อเมริกนัอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกวา้งนอ้ยกวา่สูงนอ้ยกวา่ 
กวา้งเพียง  เมตรส่วนนาํตกแคนาดาเป็นนาํตกรูปเกือกมา้  ใน  ของ
นาํตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กวา้งกวา่ สูงกวา่ และก็สวยกวา่ กวา้งถึง 

 เมตร จริง ๆ แลว้นาํทีตกลงมาเป็นนาํตกไนแอการา จะตกจากฝัง
อเมริกาไปยงัฝังแคนาดา ฉะนนัถา้อยูฝั่ งอเมริกาจะเห็นแต่ดา้นหลงัและ
ดา้นขา้งของนาํตก ดงันนัการชมววิของนาํตกทีสวยงามระดบัโลกจึงตอ้ง
ไปดูจากฝังแคนาดายอ้นกลบัมา ในช่วงกลางคืนของทุกคืน นาํตกไนแอง
การ่าจะถูกประดบัไฟแสงสีสวยงามและมีการจุดพลุ ในบริเวณรอบ ๆ 
นาํตก เพือดึงดูดนกัท่องเทียว 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร SKYLON พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ
นําตกไนแองการ่ายามคําคืน Local 

 

 พกัโรงแรม Sheraton On The Falls Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
(ห้องพกัววินําตกไนแองการา) 

 

วนัที  ล่องเรือชมนําตกไนแองการ่า - โตรอนโต้ พุธ 
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม buffet  

10.00 น. นาํคณะชมนาํตกไนแองการ่าอย่างใกลชิ้ด ดว้ยการล่องเรือ Maid of the 
Mist เพือใหท่้านไดส้ัมผสัความยงิใหญ่ของม่านนาํตกอยา่งใกลชิ้ด  
กบัประสบการณ์อนัแสนประทบัใจ  

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดของ

ประเทศ และใหญเ่ป็นอนัดบั 4 ในทวปีอเมริกาเหนือ เป็นเมืองทีมีหลาย
เชือชาติมากทีสุด มีผูอ้พยพจากทวัโลกกวา่  ประเทศ  ใชภ้าษาพูด
มากกวา่  ภาษา ครึงหนึงของจาํนวน  ลา้นกวา่คนลว้นเป็นคน
ต่างชาติ มีเพียงครึงเดียวทีเป็นคนทอ้งถิน มีชุมชนชาวเอเชียและชาวจีนที
ใหญ่ทีสุดในอเมริกาเหนือ จึงทาํใหเ้มืองนีมีวฒันธรรมหลากหลาย เป็น
ศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ  ศิลปะ  วฒันธรรม  รัฐบาลแคนาดาจึงไดจ้ดั
ให ้ Toronto เป็นเมืองหลวงทางดา้นวฒันธรรมของประเทศ  และเป็น
แหล่งท่องเทียวหลกั  ทีมกีฬาที มีชือเสียงเช่น ทีมเบสบอล Billy Jay's  ทีม
ฮอ็คกีอย่าง Maple Leafs และ ทีมบาสเก็ตบอล Raptor   

 
 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese  
 พกัโรงแรม Sheraton Toronto Centre หรือระดบัเดียวกนั  
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วนัที  โตรอนโต้ - เดินทางกลบัสู่นครดูไบ พฤหัสบด ี
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม buffet  
.  น. ชมทิวทศัน์ของตวัเมืองเมืองโตรอนโตบ้นหอคอยซีเอน็ (CN Tower) ซึง

เป็นตึกทีตงัอยูโ่ดดเด่นริมทะเลสาบออนตาริโอ ้ สํารวจวฒันธรรมทีหลาก 
หลายในย่านกรีกทาวน์ (Greek Town) ลิตเติลอิตาลี (Little Italy) ไชน่า
ทาวน์ (Chinatown) โคเรียทาวน์ (Korea Town) และลิตเติลอนิเดีย (Little 
India) ย่านถนน Queen และ University ตึกทีทาํการ Old City Hall , New 
City Hall 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Korean  
บ่าย อิสระใหท่้านไดช้อ้ปปิงสินคา้แบรนดเ์นม และสินคา้พืนเมืองไดต้าม

อธัยาศยั ณ ย่านถนนชอ้ปปิงชือดงัในโตรอนโตที้รวบรวมสินคา้หลาก 
หลายรูปแบบใหท่้านไดเ้ลือกซือไดอ้ย่างจุใจ 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Thai  
19.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต ้เพือเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

.  น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ โดยเทียวบินที EK242  
วนัที  นครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรสต์) - เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ เสาร์ 

.  น. ถึงนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต)์ รอเปลยีนเทียวบิน  

.  น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ โดยเทียวบินที EK374  
วนัที  เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ อาทิตย์ 

.  น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจอย่างมิรู้ลืม  
(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการนาํเสนอโปรแกรมท่องเทียวซึงอาจมีการเปลียนแปลง เนืองจากการจดัโปรแกรม

ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถว้น  
จะส่งใหท่้าน  วนั ก่อนการเดินทางเท่านนั) 

กาํหนดวนัเดินทาง 
 -  ตุลาคม   -  พฤศจิกายน  

ค่าทัวร์ต่อท่าน :    
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ  ท่าน) ท่านละ   

 เดก็อายุ 4-  ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่  ท่าน หรือ  ท่านมีเตียง ท่านละ  
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่  ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 
 ในกรณีทีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเดียวเพิม ท่านละ 
 ในกรณีไม่ใชต้วักรุ๊ป หกัค่าตวัผูใ้หญ่ ราคาต่อท่าน 
 ในกรณีไม่ใชต้วักรุ๊ป หกัค่าตวัเดก็ ราคาต่อท่าน 

,000.- 
117,000.- 
104,000.- 

22,500.- 
-41,000.- 
-31,000.- 

ค่าทัวร์รวม : 
  ค่าตวัเครืองบินไป-กลบัสายการบินเอมิเรสต ์ แอร์ไลน์ และสายการบินภายในประเทศ รวมค่าภาษ ี

และส่วนเพิมของนาํมนัเชือเพลิง ณ วนัที  กรกฎาคม  
 ค่ารถโคช้มาตรฐานสหรัฐอเมริกา ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ 

15-19 ท่าน ใชร้ถปรับอากาศขนาด  ทีนงั 
20-35 ท่าน ใชร้ถปรับอากาศขนาด  ทีนงั 

 ค่าเรือลอ่งชมอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ / ค่าตวัขึนชมตึกเอม็ไพรมส์เตท / ค่าตวัขึนชมตึกซีเอน็ ทาวเวอร์ 
 ค่าโรงแรมทีพกัระดบั  ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / 

Double ในกรณีทีท่านจองหอ้งพกัแบบ  เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน และ
อาจมีการเปลียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้า
โรงแรมสูงขึน -  เท่าตวั 

 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละแห่ง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS 



 
 

8 
 

TRIPPER PLAN คุม้ครองการสูญเสียชีวติ/อวยัวะจากอุบติัเหตุ สําหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุมากกวา่  
ปีนอ้ยกวา่  ปี ไม่เกิน 3, ,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน , ,000 บาท 
ทงันีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพทีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจาํตวั 

 หากมีความประสงคจ์ะเพิมความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลา่ชา้
ของสัมภาระและเทียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์าม
เอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

 สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋าเป้ลอ้ลาก สวยเก๋ใบเลก็ ท่านละ 1 ใบ 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิม  % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย  % 

 ค่าดาํเนินการพร้อมค่าธรรมเนียมวซ่ีาดงันี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,280 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยนื 
ประเทศแคนาดา        ,  บาท + ค่าธรรมเนียมในการยนื 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในหอ้งพกั และค่าอาหารทีสั งมาในหอ้งพกั 

ค่าอาหารและเครืองดืมทีสั งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีทางบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั INSTYLE TRAVELกรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือ

ทีท่านรู้จกัและเชือถอืได ้ ซึงจะดูแลท่านดว้ยขนัตอนทีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือเป็นการยืนยนั
การเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ 3 ,  บาทต่อผูเ้ดินทางหนึงท่าน ภายใน 

 วนันบัจากวนัทีจอง ซึงเงินมดัจาํดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วน
ทีเหลือล่วงหนา้  วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนทีเหลอืตามวนัทีกาํหนด ทางบริษทัฯ 
ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  วนั  

 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนั 
คืนเงินมดัจาํทงัหมด 
คืนเงินมดัจาํทงัหมด 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  -  วนั  
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง -  วนั 

หกัมดัจาํ ,  บาท/ท่าน 
หกัมดัจาํ ,  บาท/ท่าน 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั  
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั 

หกัมดัจาํ ,  บาท/ท่าน 
หกัมดัจาํ ,  บาท/ท่าน 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนัก่อนการเดินทาง  
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั 

หกั % ของค่าทวัร์ 
หกั % ของค่าทวัร์ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนัก่อนการเดินทาง  
 HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง  - วนัเดินทาง หรือ 

NO SHOW 

หกั % ของค่าทวัร์ 
หกั %  ของค่าทวัร์ 

  ในกรณีทีวนัเดินทางดงักล่าวเป็นตวัเงือนไข NON-REFUND หกั % ของค่าทวัร์ 
  กรณีแจง้ยกเลิก หลงัจากที ปิดกรุ๊ป เรียบร้อยแลว้  คิดค่าเสียหายตามจริง 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนึง แต่ท่าน

สามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืนขอวซ่ีาไดท้นัตาม
กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิมคือค่าวซ่ีา และค่า
เปลียนชือตวัเท่านนั และตอ้งไม่อยูใ่นเงือนไขของตวัที NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณา
อนุมติัวซ่ีา ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคล
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หรือยกเลกิพร้อมกนัทงัหมด ใหถ้ือเป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลกิดงักล่าวขา้งตน้ ใน
กรณีทีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอแนะนาํใหท่้าน
ยืนขอวซ่ีาแบบเดียว ซึงจะรู้ผลเร็วกวา่การยืนขอวซ่ีาแบบกรุ๊ป 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทาง ตาํกวา่  ท่าน โดยทีจะแจง้ใหผู้ ้
เดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน  วนั และขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงการท่องเทียว รวมทงัไม่
สามารถรับผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัยดงันี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, 
ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะไดรั้บจากการซือประกนั
เพิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) 
Co., Ltd.  ทีระบุความรับผิดชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านนั ทงันีจะคาํนึงถงึผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง 
ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแลว้ 

การขอเปลียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้าย และ 60 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์ (  เม.ย. -  
เม.ย.) / เดือนตุลาคม (  -  ต.ค. / เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (  ธ.ค. -  ธ.ค.) 

ตัวเครืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
กาํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดอ้อกตวัเครืองบิน
ไปเรียบร้อยแลว้ ทางสายการบินเอมิเรสต ์ไม่สามารถ REFUND เงินไดทุ้กกรณี ยกเวน้ การเสียชีวิตเท่านนั   
ทงันีเงือนไขของตวัเครืองบิน เป็นไปตามกาํหนดของสายการบินเท่านนั ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
เปลียนแปลงหรือแกไ้ขเงือนไขได ้

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรสต ์ แอร์ไลน์ในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมล ์ % ของ

สายการบินเอมิเรสตไ์ดเ้ท่านนั  ซึงการเปลยีนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิของสายการบิน
เท่านนั 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํามันเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที  กุมภาพนัธ์  การเปลียนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพิมทีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ 
วนัทีออกตวั 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
  หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  

ท่าน /  เตียง (Triple Room) ขึนอยูก่บัขอ้จาํกดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละ
โรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามทีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณุหภูมิตาํ 
เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั   

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน -  เท่าตวั บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ ในการปรับเปลียน หรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทีมีขนาด
กะทดัรัด และไม่มีอา่งอาบนาํ ซึงขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนั ๆ และหอ้งแต่ละหอ้ง
อาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่าย
เพิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้ายเพิมเติมได ้

สถานทีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทงัปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัทีสถานทีเขา้

ชมนนั ๆ ปิดทาํการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัทีคณะ
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จะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไวใ้น
เอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ 
หรือเหตุหนึงเหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีดงักลา่วได ้ ทาง
บริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนืองจากไดช้าํระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถาม
รายละเอยีดสถานทีเขา้ชมจากเจา้หนา้ทีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชาํระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระสําหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ  ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิมเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่
สามารถใหบ้ริการในการยกกระเป๋าขึนลงได ้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้  ยูโร / ใบ / ครัง 

 สําหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครืองบิน คือ  กิโลกรัม 
(สําหรับผูโ้ดยสารชนัประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิ
ของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม 
และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน  เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .   นิว) x  เซนติเมตร 
( .  นิว) x  เซนติเมตร (  นิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูก
กาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐานได ้ทงันีขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ
ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลอืนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนบนพาหนะ
การเดินทาง 
บริษทัฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผูโ้ดยสาร ซึงความรับผิดชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ 
บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสูบบุหรี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รืองการงดสูบบุหรี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมี

ขอ้กาํหนดทีชดัเจนในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสาํหรับผูสู้บบุหรี ทงันีเนืองจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็น

พิเศษ (Wheelchair) , เดก็ , และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกิน
กวา่  -  ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 

เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศแคนาดา ใช้เวลายืนประมาณ  วันทําการ 
 
ศูนย์รับคาํร้องขอวซ่ีา  
อาคารเทรนดี ชนั  เลขที / -  สุขมุวทิซอย  คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ   
ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้านานา 
เปิดใหบ้ริการตงัแต่วนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 
เปิดทาํการเวลา .  น. - .  น. 
เวลายนืคาํขอ .  น. - .  น. 
เวลารับหนงัสือเดินทางคืน .  น. - .  น. 
หมายเลขโทรศพัทศู์นยใ์หค้วามช่วยเหลือ: +    
อีเมล ์info.canbkk@vfshelpline.com 
 
ขันตอนการดาํเนินการคําขอวซ่ีาประเภทคนอยู่ชัวคราว/ ใบอนุญาตและเอกสารเดินทาง  
ขันตอนที 1 เจา้หนา้ทีของ WORLDWIDE VACATION กรอกแบบคาํขอวซ่ีา และเอกสารอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ผ่านทาง
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ระบบอเิลก็ทรอนิกส์และพิมพแ์บบคาํขอวซ่ีาทีสมบูรณ์ ตอ้งมีบาร์โคด้ในหนา้สุดทา้ย พิมพล์งบนกระดาษสีขาว คณุภาพดี 
กระดาษตอ้งไม่มนัวาว และควรใชเ้ครืองพิมพแ์บบเลเซอร์ 
 
ขันตอนที 2 ผูส้มคัรควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัทีแนบมา พร้อมกรอกขอ้มูลใหเ้รียบร้อยแบบใหค้วามยินยอม วี
เอฟเอส และแนบเขา้กบัแบบคาํขอวซ่ีา 
หมายเหตุ : หากแบบฟอร์มใหค้วามยนิยอมมิไดแ้นบมากบัแบบคาํขอวซ่ีา ทางเจา้หนา้ทีไม่มีอาํนาจในการแนะนาํเอกสาร
ดงักล่าว แต่จะทาํการคืนเอกสารทงัหมดกลบัคืนไปยงัผูส้มคัรอีกครัง 
 
ขันตอนที 3 ชาํระค่าธรรมเนียมวซ่ีา และค่าธรรมเนียมบริการขอ้มูลดา้นชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ถา้ตอ้งการ) ตามคาํสั ง
ในตารางค่าธรรมเนียมของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง และพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาตารางค่าธรรมเนียม โปรดทราบหาก
ผูส้มคัรทาํการยนืแบบคาํขอวซ่ีาดว้ยตนเองหรือผา่นทางไปรษณีย ์ ค่าธรรมเนียมบริการเพิมเติมทีเกิดขึน จะถกูชาํระใหก้บัวเีอฟ
เอส ซึงนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
 
ขันตอนที 4 เอกสารทงัหมดทีใชใ้นการยนืวซ่ีา เจา้หนา้ทีของ WORLDWIDE VACATION จะนาํไปยืนทีตวัแทนวเีอฟ
เอส พร้อมชาํระค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าธรรมเนียมบริการของวเีอฟเอส  
หมายเหตุ : หากผูส้มคัรตอ้งใหข้อ้มูลดา้นชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพนิ์วมือและรูปถ่าย) ทางศูนยรั์บคาํร้องขอวซ่ีาจะ
ทาํการเก็บขอ้มูลทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ของคุณในเวลาเดียวกนักบัทีคุณยืนคาํร้องขอวซ่ีา  
 
ขันตอนที 5 ศูนยรั์บคาํขอวซ่ีาประเทศแคนาดา จะออกใบเสร็จรับเงิน เจา้หนา้ทีของ WORLDWIDE VACATION จะ
ดาํเนินการ ติดตามสถานภาพคาํขอตามหมายเลขในใบเสร็จรับเงิน ซึงเป็นหมายเลขทีสําคญั และตอ้งใชห้มายเลขนีในการ
ติดตามความคืบหนา้สถานะของคาํขอของท่านผา่นทางออนไลน์  
หมายเหตุ : หากคุณตอ้งใหข้อ้มูลทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพนิ์วมือและรูปถ่าย ) คุณตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมเพิม
เป็นเงิน 85 เหรียญแคนาดา  หรือ 2,550 บาท สําหรับค่าธรรมเนียมดงักล่าวไดค้รอบคลุมค่าธรรมเนียมบริการของ     วเีอฟเอส
แลว้ 
 
เอกสารในการยืนขอวซ่ีา 
 หนงัสือเดินทางทีเหลืออายุใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่  เดือน 
 รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรงถ่ายไวไ้ม่เกิน  เดือน ขนาด . x .  นิว จาํนวน  ใบ พืนหลงัสีขาว 
 ค่าธรรมเนียมการยนืขอวซ่ีาท่องเทียวเขา้ประเทศ รวมค่าบริการต่าง ๆ เป็นจาํนวนเงินท่านละ ........ บาท 
 จดหมายรับรองงานทีระบุเงินเดือนและระยะเวลาในการทาํงาน หรือใบจดทะเบียนการคา้ของธุรกิจ ในกรณีทีเป็น

เจา้ของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตวั 
 หลกัฐานดา้นการเงิน 

เอกสารในการยืนวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 
วซ่ีาทีไดรั้บการอนุมติัแลว้จะถูกส่งคืนผูส้มคัรทางไปรษณียภ์ายใน -  วนัทาํการ 

ระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึงระยะเวลาการออกวีซ่าจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละกรณี 

เนืองจากสถานการณ์ทีแตกต่างกนัของผูส้มคัรแต่ละคนและขอ้กาํหนดเฉพาะอืนๆ 
 

ตงัแต่ 7 ก.พ. 57 สมคัรวซ่ีาชัวคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ที http://www.ustraveldocs.com/th 

ขันตอนใหม่สําหรับการสมัครวีซ่าชัวคราว (Non-Immigrant Visa)  

 เขา้ไปทีเวบ็ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบญัชีผูใ้ช ้เลือกประเภทของวซ่ีาและค่าธรรมเนียมตามวซ่ีาประเภทนนัๆ 

ซึงจะไดแ้บบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารทีมีรายละเอียดตามทีท่านกรอก ใหพิ้มพแ์บบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนนัออกมา    

 นาํใบฝากเงินธนาคารทีไดม้าไปยงัธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ สาขาตามทีกาํหนดไวเ้พือจ่ายค่าธรรมเนียมสมคัรวีซ่า  

 กรอกแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา DS-160 ทางอินเทอร์เน็ตที https://ceac.state.gov/genniv/ 
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 กาํหนดนดัหมายวนัสัมภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตที www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศพัท์ผ่านศูนย์บริการที 02-105-

4110  

 ในการกาํหนดนดัวนัสัมภาษณ์ ใหแ้จง้ทีอยู่สําหรับการจดัส่งเอกสารดว้ย หากคาํร้องขอวซ่ีาของท่านไดรั้บอนุมติั ทางเรา

จะจดัส่งวซ่ีาของท่านไปยงัทีอยู่ตามท่านระบุจะไปรับหรือใหจ้ดัส่ง 

 กรุณาอ่านรายละเอียดเพิมเติมเกียวกบัขนัตอนการขอวซ่ีานีไดที้ www.ustraveldocs.com/th  

กรุณาปฏิบติัตามคาํแนะนาํอยา่งเคร่งครัด มิเช่นนันการสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สัมภาษณ์วีซ่าในวันทีนัด

ไว้ ท่านควรขอวีซ่าล่วงหน้ามากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้เนืองจากการรอนดัสัมภาษณ์วีซ่าและกระบวนการออกวีซ่าอาจใช้

เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีผูค้นนิยมเดินทาง 

โปรดทราบ – ทางสถานทูตฯ ขอแนะนาํใหผู้เ้ดินทางสมคัรวซ่ีาล่วงหนา้ใหม้ากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้และโปรดหลีกเลียงการ

วางแผนการเดินทางทีไม่สามารถเปลียนแปลงไดจ้นกวา่จะไดรั้บวซ่ีาในหนงัสือเดินทางของตน 

 
หมายเหตุพิเศษสําหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลึกไวว้า่ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงทีแผนกกงสุลมี

งานมากทีสุด ดงันนั ผูส้มคัรวซ่ีาอาจประสบความยากลาํบากในการจองวนัสัมภาษณ์วซ่ีาในเดือนเหล่านี นกัเรียนตอ้งวางแผน

ล่วงหนา้เพือจะไดไ้ม่ตอ้งเดินทางมาทีสถานทูตฯ หลายครัง ผูส้มคัรวีซ่านกัเรียนควรสมคัรวีซ่าล่วงหน้า แต่ไม่ควรสมคัรเกิน 

120 วนั ก่อนวนัเปิดเรียน สําหรับขอ้มูลเพิมเติมกรุณาอ่าน ฉนัจะสามารถสมคัรวซ่ีาไดเ้มือใด 

ผู้ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค สามารถสมคัรวซ่ีาชวัคราวโดยไม่ตอ้งนดัวนัสัมภาษณ์ล่วงหน้าไดใ้นช่วงเช้า ระหว่าง

เวลา 7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเวน้วนัหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ) ผูส้มคัรไม่ตอ้งส่งอีเมล์มาล่วงหน้าเพือนดัสัมภาษณ์ โดยคู่

สมรสและลูกผูเ้ยาวข์องผูถ้ือบตัรเดินทางสําหรับนกัธุรกิจเอเปคสามารถเขา้รับการสัมภาษณ์พร้อมกบัผูส้มคัรหลกัไดโ้ดยไม่

ตอ้งนดัสัมภาษณ์ล่วงหนา้เช่นกนั อย่างไรก็ตาม ผูส้มคัรทุกคนตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดเกียวกบัการสมคัรวีซ่าทงัหมด 

และตอ้งนาํใบเสร็จแสดงการชาํระค่าธรรมเนียมการสมคัรวีซ่า และหน้ายืนยนัของแบบฟอร์ม DS-160 มาดว้ย เพือทีจะใช้

ประโยชน์จากการสมคัรวซ่ีาผ่านช่องทางผูถ้ือบตัรเดินทางสําหรับนกัธุรกิจเอเปคได ้

 

ข้อควรปฏิบัติสําหรับวันนัดสัมภาษณ์ 

 กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆใหเ้รียบร้อยและพร้อมยืนใหก้บัเจา้หนา้ทีสถานทูต 

 นาํหนงัสือเดินทาง หนา้ยืนยนัแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จชาํระค่าธรรมเนียมสมคัรวีซ่าจากไปรษณีย์ไทย และรูปถ่าย

จาํนวน 1 ใบซึงถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

 ท่านสามารถนาํโทรศพัทมื์อถือมาได ้1 เครือง สถานเอกอคัรราชทูตสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตใหน้าํคอมพิวเตอร์กระเป๋า

หิว หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆเขา้มาในสถานทูตฯ กรุณาหยิบโทรศพัทมื์อถือและปิดเครืองก่อนเขา้ตวัอาคารเพือฝากไว้

กบัเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยั 

 

ข้อกําหนดเกียวกับรูปถ่าย 

ผูส้มคัรวซ่ีาสหรัฐฯ จะตอ้งอพัโหลดรูปถ่ายดิจิทลัลงในแบบฟอร์มการสมคัรวซ่ีา DS-160 โดยรูปถ่ายจะตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด 

มิเช่นนนัท่านจะไม่สามารถดาํเนินกระบวนการสมคัรต่อไปได ้โดยรูปถ่ายจะตอ้งมีคุณสมบติัต่อไปนี 

1. ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
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2. ตอ้งมีพืนหลงัสีขาว 

3. ตอ้งถ่ายหนา้เตม็ โดยหนัหนา้เขา้กลอ้ง 

4. ตอ้งอยู่ในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 

1200x1200 พิกเซล 

5. ขนาดของไฟลจ์ะตอ้งนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 240 กิโลไบท ์

6. จะตอ้งไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทลั 

สําหรับคาํแนะนาํเพิมเติมเกียวกบัองคป์ระกอบรูป ท่านสามารถอ่านขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกบัรูปถ่ายไดที้ลิ งค์นี หากรูปของ

ท่านไม่ตอ้งตามขอ้กาํหนดดา้นองคป์ระกอบเราอาจไม่สามารถดาํเนินการเกียวกบัการสมคัรวีซ่าของท่านได ้เราขอแนะนาํให้

ผูส้มคัรนาํรูปถ่ายดิจิทลัทีพิมพอ์อกมาแลว้มาในวนัสัมภาษณ์วซ่ีาดว้ย 

 

เอกสารทีใช้ในการสมัครวีซ่า:  

เจา้หนา้ทีกงสุลจะพิจารณาการสมคัรเป็นรายกรณี ไม่มีเอกสารใดสามารถประกนัไดว้า่ผูส้มคัรจะไดรั้บอนุมติั (หรือถูกปฏิเสธวี

ซ่า) เนืองจากแต่ละกรณีมีความแตกต่างกนั สิงทีสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ทีหนกัแน่นในกรณีหนึงอาจใชไ้ม่ไดก้บัอีกกรณี

หนึง เนืองจากกระบวนการสมคัรวซ่ีาชวัคราวมิไดเ้ป็นกระบวนการทีใชเ้อกสารเป็นหลกั ผูส้มคัรวีซ่าตอ้งสามารถแสดงความ

ผูกพนัต่อประเทศของตนโดยการแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีกงสุลทราบ ผูส้มคัรวซ่ีานกัเรียน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการแลกเปลียน และผูส้มคัรวี

ซ่าประเภททาํงานจาํเป็นตอ้งมีเอกสารสนบัสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะนาํใหผู้ส้มคัรทุกท่านนาํหนงัสือเดินทางเล่มเดิมของตน

มาดว้ย และผูป้กครองของผูส้มคัรวซ่ีาทีเป็นผูเ้ยาวค์วรนาํสูติบตัรของบุตรมาดว้ย 

ทังนีทางบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆของเอกสารทีควรนําติดไปในวันสมัครวซ่ีาเพิมเติมจากทีทางสถานฑูตกําหนด ดัง

รายละเอียดดังนี 

 พาสปอร์ตทียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตาํกวา่  เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีา อเมริกา

, แคนาดา, วซ่ีาอืนๆในกลุ่มประเทศเชงเกน้ หรือประเทศอืน ตอ้งนาํไปแสดงดว้ยเพือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 

 สําเนาทะเบียนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /

สําเนาสูติบตัร ในกรณีอายุไม่ถึง  ปีบริบูรณ์  

 หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัทีท่านทาํงานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านนัโดยระบุตาํแหน่ง, 

อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีทีเริมทาํงานกบับริษทันี และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลงัจาก

นนัจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลา และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั  เดือน 

 กรณีทีเป็นเจา้ของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษทัทีคดัไวไ้ม่เกิน   

เดือน พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทั ยอ้นหลงั  เดือน 

 สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั  เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มทีมีการเขา้ออกของเงินสมาํเสมอ 

และมีจาํนวนไม่ตาํกวา่  หลกั เพือใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายไดอ้ย่างไม่เดือดร้อนเมือ

กลบัสู่ภูมิลาํเนา ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรอง

ค่าใชจ่้ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทงัหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ -  แลว้ 
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ทางบริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึงฉบบัเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทาํงานของท่าน โดย

ระบุชือผูเ้ดินทางและเหตุผลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   

 กรณีทีเดก็อายุตาํกวา่  ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา 

จะตอ้งไปยืนเรืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึงได ้ณ ทีว่าการอาํเภอหรือเขต โดยมี

นายอาํเภอ หรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืนคาํร้องใหม่ ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม

ใหม่ทุกครัง 

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น

เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้

 

โปรดทราบ: ระเบียบการเขา้ติดต่อแผนกวีซ่า 

ข้อมูลติดต่อ 

แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที 95 ถนนวทิยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

ศูนย์ข้อมูลวีซ่า 

เวลาทําการ: วนัจนัทร์ถึงศุกร์ 8:00 - 20:00 (ยกเวน้วนัหยุด) 

โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา) 

อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com 

 
กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย 

รายการสิงของทีไม่ใหน้าํเขา้มาภายในสถานทูต และระเบียบในการเขา้สู่สถานทูต 

 

ผูติ้ดต่อสถานทูตฯทุกท่านตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขนัตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทูตฯ ท่านสามารถ

ฝากโทรศพัทมื์อถือ 1 เครือง ไวก้บัเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัทีหนา้ประตู แต่สถานทูตฯและพนกังานรักษาความปลอดภยั

จะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆทีเกิดขึนกบัโทรศพัทมื์อถือของท่านในขณะทีฝากไวก้บัพนกังาน

รักษาความปลอดภยั ท่านไม่สามารถเขา้ไปในสถานทูตฯตามทีนดัหมายไว ้หากนาํสิงของดงัต่อไปนีมาดว้ย 

 อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรีหรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์ใดๆ เช่น แทบ็เลต็ คอมพิวเตอร์ ไดอารีแบบดิจิตอล วิทยุติดตามตวั 

กลอ้งถ่ายรูป ตลบัเทป แถบบนัทึกวดิิทศัน์  ซีดีรอม เครืองเล่มเอม็พีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว หรือเครือง

เล่นเพลงขนาดพกพา 

 กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่ 
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 กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสือผา้ ผูส้มคัรขอวี

ซ่าสามารถนาํเอกสารทีใชใ้นการขอวซ่ีาใส่ถุงหรือกระเป๋าใสเท่านนั 

 อาหาร (มีร้านกาแฟและของวา่งจาํหน่ายภายในสถานทูตฯ) 

 ซองหรือพสัดุทีปิดผนึก 

 บุหรี ซิการ์ กล่องไมขี้ด ไฟแช็ค 

 วตัถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ 

 อาวธุหรือวตัถุใดๆทีมีสารประกอบระเบิด 

รายการสิงของทีไม่ใหน้าํเขา้มาภายในสถานทูตฯไม่ไดจ้าํกดัอยู่เพียงแค่รายการทีกล่าวมาขา้งตน้เท่านนั สิงของประเภทอืนอาจ

ไม่ได้รับอนุญาตให้นําเข้ามาภายในสถานทูตฯดว้ยเช่นกนั ทงันีขึนอยู่กับวิจารณญาณของพนกังานรักษาความปลอดภยั 

นอกจากโทรศพัทมื์อถือ 1 เครือง สถานทูตฯไม่รับฝากสิงของตอ้งหา้มทีกล่าวมาขา้งตน้ ท่านตอ้งฝากเก็บสิงของดงักล่าวไวที้

อืนก่อนมาติดต่อสถานทูตฯ 

หลงัจากการจองทัวร์และชําระเงินมดัจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเงอืนไขทบีริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


