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ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์)

พร้อมคณะที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์
แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่สนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเที่ยวบินที่ EK 373
นครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - กรุงวอชิงตัน ดีซี - พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ-พิพิธภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ
ถึงสนามบินนครดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดี ซี (สหรัฐอเมริกา) โดยเที่ยวบินที่ EK231
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส (IAD) กรุงวอชิงตัน ดีซี (District of
Columbia) นครหลวงของประเทศสหรัฐ อเมริก า ผ่ านการตรวจคนเข้ า เมือ งและ
ศุลกากร (กรุงวอชิงตัน ดีซี เวลาช้ากว่าประเทศไทย 11 ชม.) รถปรับอากาศรอรับ
คณะแล้วนําเที่ยวชมวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐ อเมริกาที่สวยงาม ตั้งอยู่บนฝั่ง
แม่น้ําโปโตแมค (Potomac) โดยนํามาจากชื่อของ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคน
แรกของอเมริกา บวกกับชื่อ คริสโตเฟอร์ โคลัม บัส ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาในปีค.ศ.
1790 จอร์จ วอชิงตัน ได้เลือกดินแดนที่เป็นวอชิงตันทุกวันนี้เป็นเมือ งหลวงถาวร มี
การวางผังเมืองและก่อสร้างอาคารต่าง ๆ มาก มาย โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีก
โบราณเป็นส่วนใหญ่
นําคณะเที่ยวชมกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยเริ่ม จากศูนย์กลางในการบริหารประเทศอัน
ได้แก่ U.S. Capitol หรือรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ห้องแรกที่ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวคือ
ห้องโถงกลมอันโอ่อ่า มีภาพเขียนขนาดใหญ่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อเมริกาเรียงราย
อยู่รอบห้อง และที่สําคัญคือ คําประกาศอิสรภาพ และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
ตั้งแสดงอยู่ด้วย ผ่านย่าน The Mall เปรียบเสมือนหัวใจของเมือง และยังเป็นที่ตั้งของ
สถาบั น สมิ ธ โซเนี ย น กลุ่ ม อาคารเรี ย งรายสองฝั่ ง ถั ด ไปคื อ อนุ ส าวรี ย์ ว อชิ ง ตั น
(Washington Monument) เป็นแท่งเสาหินอ่อ นสูง 555 ฟุต ซึ่งจะเห็นได้แต่ไ กล
แลนด์ ม าร์ ก ที่ ไ ด้ รั บ การบั น ทึ ก ภาพมากที่ สุ ด ของดี ซี ผ่ า น Vietnam Veterans
Memorial อนุสาวรีย์ สงครามเวียดนาม ตั้งตรงข้ามกับ Korean War Memorial
อนุสาวรีย์สงครามเกาหลี และอนุสาวรีย์ลินคอล์น (Lincoln Memorial) จุดชมวิวที่มี
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด เป็นฉากหลังที่สวยงามที่สุดจนเกินคําบรรยาย
ภายในอาคารมีอนุสาวรีย์ของประธานาธิบดีลินคอล์น กําแพงด้านซ้ายได้จารึกสุนทร
พจน์ของลินคอล์นที่กล่าว ณ Gettysburg อันเป็นอมตะพจน์ที่ได้รับการยกย่องว่าจับ
ในอเมริกันยิ่งนัก แล้วนําคณะไปถ่ายรูปด้านหน้าของทําเนียบขาว หรือ ไวท์เฮ้าส์ที่โด่ง
ดัง เป็น ทํา เนี ยบของประธานาธิบ ดีข องอเมริ กา ความยิ่ งใหญ่ ที่ถู กกล่า วขวัญ ถึ ง
รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลก ถูกผู้สร้างภาพยนตร์นํามา
ให้ได้ชมกันใน Olympus has Fallen เดอะเพนตากอน (The Pentagon) ตัวอาคารรูป
ห้าเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ทางการทหาร เป็นอาคารสํานักงานที่มีพนักงานมากที่สุดใน
โลก และเคยเป็นสิ่งก่อ สร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาก่อ น แล้วพาท่านผ่านไปชมย่าน
จอร์จทาวน์ ถือได้ว่าเป็นชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดของดี.ซี. โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
จอร์เจียน และวิคทอเรียน บ้านที่สร้างจากหินและสวนสวยทําให้ดูร่มรื่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้าสู่สถาบันสมิธโซเนียน เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์
ได้รั บทุ นจากรั ฐบาลสหรั ฐอเมริก า และจากผู้บ ริจ าคต่า ง ๆ นํ าเข้าชมพิ พิธ ภัณ ฑ์
ประวัติ ศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ (National Museum of Natural History) ภายในถูก
แบ่งออกเป็น 3 ชั้น แต่พื้นที่จัดแสดงมีเพียงแค่ 2 ชั้น ชั้นที่ 1 บอกเล่าเรื่องราวของสัตว์
โลกดึกดําบรรพ์มีอายุกว่า 220 ล้านปี แบ่งเป็นโซนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammal)
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ไดโนเสาร์ (Dinosaurs) สัตว์ในยุคน้ําแข็ง (Ice Age) ฟอสซิล (Fossil) ต้นกําเนิดของ
มนุษย์ (Human Origins) และภายในห้อ งโถงมหาสมุทร (Ocean Hall) คุณจะมี
โอกาสได้เห็นปลาวาฬ ปลา และสิ่งมีชีวิตใต้ท ะเลน่าสนใจอีกมากมาย และนี่ยังเป็ น
แค่ส่วนหนึ่งของชิ้นงานที่จัดแสดงอยู่ในโถงใหญ่มโหฬารเท่านั้น ที่ชั้น 2 มีนิทรรศการ
“เขียนไว้ในกระดูก ” (Written in Bones) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบสวนด้ วยนิติ
วิทยาศาสตร์จากโครงกระดูกมนุษย์ ห้อ งอัญมณีหายากและงานปั้นที่แปลกตา จัด
แสดงอยู่รอบๆ เพชรขนาด 45 กะรัตที่โด่งดังระดับโลกอย่างเพชร โฮปไดมอนด์ (The
Hope Diamond) เรียนรู้เกี่ยวกับหินและแร่ แล้วตื่นตาไปกับสัตว์น่าเกรงขามที่ครั้ง
หนึ่งเคยอาศัยอยู่ในทะเลยุคโบราณ และค้นพบสิ่งมีชีวิตที่คุณ ไม่เคยรู้ว่ามีอ ยู่จริง
สัม ผัสกับชีวิตในยุคโบราณผ่านการจําลองวิธีชีวิตของคนโบราณอย่างถูกต้องและ
เหมือนจริง เดินผ่านโลกของมด และชีวิตของผีเสื้อ ไปจนถึงสัตว์เลื้อ ยคลานขนาด
ใหญ่ พิ พิธ ภัณ ฑ์ นี้มีชิ้นงานจัดแสดงอยู่ ถึง 126 ล้านชิ้น เป็ นส่ วนหนึ่งของสถาบั น
สมิทธิ์โซเนียน ซึ่งเป็นสถาบันค้นคว้าวิจัยและพิพิธภั ณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก มีผู้
เข้าชมกว่า 5 ล้านคนต่อปี
นํา เข้า ชมพิพิ ธ ภั ณ ฑ์ ย านบิ น และอวกาศแห่ ง ชาติ (National Air and Space
Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของสถาบันสมิธโซเนียน พื้นที่จัดแสดง
มี 2 ชั้น แบ่งเป็น 23 แกลลอรี จัดแสดงเครื่องบินกว่า 100 รุ่น, ยานอวกาศ, ขีปนาวุธ
และสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการบิน ไฮไลท์ส่วนหนึ่งคือ นวัตกรรมการบินของพี่น้อง
ตระกูลไรท์ ในปี 1903, ยานอพอลโล 11 และเทคโนโลยีขั้นสูงของอากาศยานของโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Hyatt Regency Tysons Corner Center หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วอชิงตัน ดีซี - ฟิลลาเดลเฟีย - แอตแลนติกซิตี้

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย (Philadelphia) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมลรัฐเพน
ซิลเวเนีย และเป็นเมือ งที่พลเมือ งหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา มี
ความสําคัญ ในฐานะที่ เป็นสถานที่ที่มีการเขียนและลงนามรัฐธรรมนูญ ของประเทศ
เพื่อประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมสถานที่ ๆ จะบอกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุดคือ Independence Visitor Center
ประกอบไปด้วย Independence Hall , Liberty Bell Center ซึ่งภายในจะจัดแสดง
เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป็ น มาเป็ น ไปของระฆั ง เป็ น ระฆั ง ที่ มี ค วามหมายต่ อ
ประวัตศิ าสตร์ชาติ เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวาน หลังประกาศอิสรภาพไม่
ขึ้นตรงต่อ จักรภพอังกฤษในปี 1776 เหตุที่เลือกใช้ร ะฆังใบนี้ก็เพราะรอบ ๆ ระฆัง
จารึกข้อความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพ สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของ
การประกาศอิสรภาพพอดี และ Independence Park สถานที่นี้บุคคลสําคัญ ใน
ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ด้ เ คยยื น ตรงจุ ด นี้ 2 ในนั้ น คื อ เบนจามิ น แฟรงคลิ น ในฐานะ
นักการเมือง เขาเป็นนักเขียนและผู้นําการเคลื่อนไหวคนสําคัญไปสู่การแยกตัวออก
จากอาณานิคม และร่วมก่อตั้งชาติสหรัฐอเมริกาและ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี
คนแรกของสหรัฐ ศูนย์กลางของความมั่นคงทุกอย่ างของอเมริกา เสียงที่ก้องกังวาน
ของ Liberty Bell หลักเชิดชูอุดมคติในเสรีภาพ และความความเสมอภาคอย่างแน่ว
แน่ ได้เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ แวะชมบ้านของ Betsy Ross จุดเริ่มต้นของธงชาติผืน
แรกที่นํามาใช้อย่างเป็นทางการ โดยหลังจากประกาศอิสรภาพ จอร์จ วอชิงตัน ได้
ขอให้รอสส์ซึ่งเป็นช่างเย็บชาวเมืองฟิลลาเดลเฟีย ตัดเย็บธงชาติให้โดยธงผืนนี้มีกลุ่ม
ดาว 13 ดวงเรียงกันเป็นวงกลม อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนพื้นซึ่งมีลวดลายเป็น
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แถบสีแดงสลับขาวและต่อมามีการเปลี่ยนแปลงถึง 26 ครั้งจึงเป็นธงชาติแบบที่ใช้ใน
ปัจจุบัน แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองแอตแลนติกซิตี้ ตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก
ในมลรัฐนิวเจอร์ซี่ เมืองคาสิโนแห่งที่สองของสหรัฐฯ โด่งดังรองลงมาจากลาส เวกัส
เมือ งตากอากาศริม ฝั่งทะเล เคยเป็นสถานที่พักผ่อ นหย่อ นใจของชาวนครนิวยอร์ก
เพราะอยู่ไม่ห่างจากนครนั้นนัก แต่กลับมามีชีวิตชีวาอี กครั้ง เมื่อ รัฐบาลอนุญาตให้
เอกชนตั้งสถานคาสิโนที่มีชื่อเสียงอย่างมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม
Buffet
พักโรงแรม Caesars Atlantic City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.caesars.com/

แอตแลนติกซิตี้ - มหานครนิวยอร์ค

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ม หานครนิ ว ยอร์ ค ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางของความศิ วิ ไ ลซ์
ศูนย์กลางของเมืองนิวยอร์กประกอบด้วย 5 เขตปกครองที่เรียกว่า โบโรห์ (Borough)
คือ เดอะบรองซ์, บรูคลิน, แมนแฮตตัน, ควีนส์ และสแตตัน ไอส์แลนด์ เป็น เมืองที่มี
ประชากรกว่า 8 ล้านคนหนาแน่นที่สุดในสหรัฐอเมริกา จากรูปแบบการวางผังเมือ ง
ด้วยโครง สร้างที่มีประสิทธิภาพ เมื่อ มองจากมุม สูงจะเห็นถนนวางตั ดกันเป็นแนว
สี่เหลี่ยมอย่างเป็นระเบียบ โดยจะมีระบบชื่อเรียกถนนว่า “สตรีท” และ “อเวนิว” การ
วางผังเมืองในรูปแบบนี้ทําให้สะดวกต่อการค้นหาสถานที่ได้อย่างง่ายดาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมย่านสําคัญ ๆ ของเมือง อาทิ ย่านวอลล์สตรีท (Wall Street) รู้จักกันดีใน
ฐานะศูนย์กลางทางการเงินของโลก และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเริ่ม ต้นตั้งอยู่บน
ถนนสายนี้ บริเวณวอลล์สตรีทจะมีรูปปั้น กระทิง (bull) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึง
เศรษฐกิจดี นักท่อง เที่ยวผ่านไปมานิยมในการถ่ายรูปคู่ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของ
ย่ า นสํ า คั ญ แห่ ง นี้ ย่ า นบรอดเวย์ สถานที่ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในด้ า นของโรงละครต่ า ง ๆ
มากมายมารวมกันอยู่ที่นี่ , เมดิสันสแควร์ อเวนิว , ย่านไทม์สแควร์ , ร็อคกี้เฟลเลอร์
เซนเตอร์ ที่สร้างขึ้นจากตระกูลที่ร่ํารวยติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา ย่านไชน่า
ทาวน์ , เซ็นทรัลพาร์ค สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1873 มีขนาดอยู่ที่ 3.4 ตารางกิโลเมตร
สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อ นใจของชาวเมือ ง และยังเคยเป็นสถานที่ใช้
ประกอบในฉากถ่ายทําภาพยนตร์อีกด้วย อนุสรณ์สถาน 911 หรือ Ground Zero นํา
คณะเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พักย่านไทม์สแควร์ แล้วอิสระให้ท่านได้เดินสํารวจสินค้าใน
แหล่งชอปปิ้งมากมายทีเ่ ป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Sheraton New York Time Square หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

มหานครนิวยอร์ค - ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - ชมวิวแบบพา
โนรามาบนตึกเอ็มไพร์สเตท
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ Pier 83 ลงเรือท่องเที่ยว Circle Line Cruise ล่องไปตามแม่น้ําฮัด
สัน ผ่านเขต Financial District และสวนสาธารณะ Battery เพื่อไปชมเทพีเสรีภาพ
(Statue of Liberty) อนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่าทางจิตใจ ที่ชาวฝรั่งเศสมอบ
เอาไว้เป็นของขวัญ แก่ชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปี ณ
วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสําริด รูปเทพีห่ม
เสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และ
มีอักษรสลักว่า "JULY IV MDCCLXXVI" หรือวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 เท้าข้าง
หนึ่งมีโซ่ที่ขาด แสดงถึงความหลุดพ้นจากการเป็นทาส สวมมงกุฎ 7 แฉกซึ่งเป็น
สัญ ลักษณ์ของทะเลทั้งเจ็ด หรือทวีปทั้ง เจ็ด โครงร่างเหล็กออกแบบโดยเออแชน วี
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12.30 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 6

07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บ่าย

ยอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้อ อกแบบหอไอเฟล ในกรุงปารีส ส่วน
ฐานอนุสาวรีย์ สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกัน เอมมา
ลาซารั ส ซึ่ งมี เนื้ อ หาต้อ นรั บผู้อ พยพที่เ ข้า อยู่ ม าในอเมริกาปีค .ศ. 1984 องค์ การ
ยูเนสโก ประกาศให้อ นุสาวรีย์เทพีเสรี ภาพเป็นมรดกของโลก ใกล้ๆกันมีเกาะเล็กๆ
เกาะหนึ่งมีชื่อว่าเกาะ Ellis เดิมเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองอเมริกาทางเรือสมัยก่อ น
เรือล่องผ่านไปชมสะพานบรูคลิน เป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มี
ความยาว 1,825 เมตร ข้ามแม่น้ําอีสต์ เชื่อมระหว่างย่านแมนฮัตตัน และย่านบรูคลิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะขึ้นชมวิวทิวทัศน์บนตึกเอ็มไพร์สเตท หนึ่งในอาคารระฟ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ในโลก ตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตัน ในรัฐนิวยอร์ก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกัน วิ
ลเลียม เฟรดเดอริค แลมบ์ ก่อ สร้างโดยบริษัท สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ เอเกน
จํ า กั ด เริ่ ม ลงมื อ ก่ อ สร้ า งเมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม ค.ศ. 1929 แล้ ว เสร็ จ เมื่ อ วั น ที่ 1
พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสูงทั้งสิ้น 102 ชั้น มีหน้าต่างทั้งสิ้น 6,514 บาน ตึกสูง
จากพื้นดิน 381 เมตร (1,250 ฟุต) ตกแต่งด้วยศิลปะแบบอาร์ตเดคโค (Art Deco) ที่
นิยมในสมัยนั้น ในปัจจุบันได้มีการทุ่ม เงินกว่า 550 ล้านเหรียญเพื่อทําให้ตึกแห่งนี้
เป็นตึกประหยัดพลังงาน โดยสามารถลดการใช้พลังงานได้ลดลงถึง 38% เอ็มไพร์
สเตทยังคงรักษาตําแหน่งตึกประหยัดพลังงานที่สูงที่สุดในโลกอยู่ในเวลานี้ และมี
นักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 3.8 ล้านคนต่อปี เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ค
แบบ 360 องศา อิ สระให้ท่ า นได้ ช้ อ ปปิ้ ง ย่า นฟิ ฟท์ อ เวนิ ว สํ า หรับ ของมี ยี่ ห้อ และ
เครื่องประดับ ห้างสรรพสินค้าเมซีส์ (Macy's) ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ ที่สุดในสหรัฐฯ
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Sheraton New York Time Square หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

มหานครนิวยอร์ค - คอร์นนิ่ง - ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา)

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําคณะเดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค สู่เมืองคอร์นนิ่ง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนคร
นิวยอร์ค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง
ทางด้านการทําเครื่องแก้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งบั ฟ ฟาโล่ ซึ่ ง มี ป ระชากรประมาณ 1.1 ล้ า นคน เป็ น เมื อ ง
ทางด้านอุตสาหกรรมพันธุ์พืช ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การ ศึกษาและการแพทย์
และได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็น
อันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมี
แม่น้ําไนแองการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกําเนิดของน้ําตกยักษ์ “ไนแองการ่า” จากนั้นนํา
คณะช้อปปิ้งใน Fashion Outlets of Niagara Falls ที่มีสินค้าแบรนด์ดังของอเมริกา
และทั่วโลก ลดกระหน่ําตั้งแต่ 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 จนได้เวลานําคณะเดินทาง
ข้ามพรมแดนสู่ประเทศแคนาดา เพื่อดื่มด่ํากับความงดงามอันเป็นที่สุดของน้ําตกไน
แองการ่า ประกอบด้วยสองน้ําตกใหญ่ คือน้ําตกอเมริกัน (American Fall) และน้ําตก
แคนาดา (Canadian Fall) หรือน้ําตกเกือกม้า น้ําตกทั้งสองถูกคั่นด้วยเกาะกลางชื่อ
ว่า Goat Island น้ําตกอเมริกันอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว้างน้อยกว่า
สูงน้อยกว่า กว้างเพียง 320 เมตรส่วนน้ําตกแคนาดาเป็นน้ําตกรูปเกือกม้า 2 ใน 3
ของน้ําตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กว้างกว่า สูงกว่า และก็สวยกว่า กว้างถึง 790
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19.00 น.

วันที่ 7

08.00 น.
10.00 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 8

08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย
18.00 น.
19.00 น.
21.40 น.

วันที่ 9

เมตร จริง ๆ แล้วน้ําที่ตกลงมาเป็นน้ําตกไนแอการา จะตกจากฝั่งอเมริกาไปยังฝั่ง
แคนาดา ฉะนั้นถ้าอยู่ฝั่งอเมริกาจะเห็นแต่ด้านหลังและด้านข้ างของน้ําตก ดังนั้นการ
ชมวิวของน้ําตกที่สวยงามระดับโลกจึง ต้องไปดูจากฝั่งแคนาดาย้อนกลับมา ในช่วง
กลางคืนของทุกคืน น้ําตกไนแองการ่าจะถูกประดับไฟแสงสีสวยงามและมีการจุดพลุ
ในบริเวณรอบ ๆ น้ําตก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักโรงแรม Niagara Falls Sheraton Fallsview Room หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

(ห้องพักวิวน้้าตกไนแองการา)
ล่องเรือชมน้้าตกไนแองการ่า - โตรอนโต้

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําคณะชมน้ําตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด ด้วยการล่องเรือ Hornblower Niagara
Cruise เพื่อให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของม่านน้ําตกอย่างใกล้ชิด
กับประสบการณ์อันแสนประทับใจ (หมายเหตุ :ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีการล่องเรือ
Hornblower Niagara Cruise อาจจะปิดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศยังคงหนาว
น้ําตกจะแข็งตัวไม่สามารถล่องเรือได้/จะได้ล่องหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SKYLON พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของน้ําตกไน
แองการ่ายามค่ําคืน
ออกเดินทางสู่เมืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และใหญ่
เป็นอันดับ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุด มีผู้อพยพจาก
ทั่วโลกกว่า 169 ประเทศ ใช้ภาษาพูดมากกว่า 100 ภาษา ครึ่งหนึ่งของจํานวน 5
ล้านกว่าคนล้วนเป็นคนต่างชาติ มีเพียงครึ่งเดียวที่เป็นคนท้องถิ่น มีชุมชนชาวเอเชีย
และชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ จึงทําให้เมืองนี้มีวัฒนธรรมหลากหลาย เป็น
ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม รัฐบาลแคนาดาจึงได้จัดให้ Toronto
เป็นเมืองหลวงทางด้านวัฒนธรรมของประเทศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ทีมกีฬา
ที่ มีชื่อเสียงเช่น ทีมเบสบอล Billy Jay's ทีมฮ็อคกี้อย่าง Maple Leafs และ ทีมบาส
เก็ตบอล Raptor
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Korean
พักโรงแรม Westin Harbour Castle Toronto หรือระดับเดียวกัน

โตรอนโต้ - ช้อปปิ้ง - เดินทางกลับสู่นครดูไบ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ขึ้นชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเมืองโตรอนโต้บนหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ซึ่งเป็นตึกที่
ตั้งอยู่โดดเด่นริม ทะเลสาบออนตาริโอ้ สํารวจวัฒนธรรมที่หลาก หลายในย่านกรีก
ทาวน์ (Greek Town) ลิตเติ๊ลอิตาลี (Little Italy) ไชน่าทาวน์ (Chinatown) โคเรีย
ทาวน์ (Korea Town) และลิตเติ๊ลอินเดีย (Little India) ย่านถนน Queen และ
University ตึกที่ทําการ Old City Hall , New City Hall
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย ณ ย่าน
ถนนช้อปปิ้งชื่อดังในโตรอนโต้ที่รวบรวมสินค้าหลาก หลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซื้อ
ได้อย่างจุใจ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK242

นครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
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18.35 น.
22.30 น.

วันที่ 10

ถึงนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK374

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

พุธ

08.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจอย่างมิรู้ลืม
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)

PER I O D

** 9-18 เมษายน 2561 **

ก้าหนดวันเดินทาง
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
Adults
With Bed No Bed

SG L
SU PP

NO TKT
ADL / CHD

145,000

32,000

-38,000.-28,000.-

131,000

116,000

** (หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า USA+CANADA /และตั๋วสะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund, Non Endorse) **
(ค่าวีซ่า+ค่าบริการ ให้ทําวีวีซ่า USA จ่ายท่านละ 7,500 บาท / วีซ่า Canada จ่ายท่านละ 4,600 บาท)

ค่าทัวร์รวม :

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ และสายการบินภายในประเทศ รวมค่าภาษี และส่วน
เพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
15-19 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 25 ที่นั่ง
20-35 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 55 ที่นั่ง
 ค่าเรือล่องชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ / ค่าตั๋วขึ้นชมตึกเอ็มไพรม์สเตท / ค่าตั๋วขึ้นชมตึกซีเอ็น ทาวเวอร์
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ใน
กรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) จะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยน
ย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละแห่ง
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ชท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
 ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่
เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุม ถึง
ประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจําตัว
 หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่าน
เองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าดําเนินการพร้อมค่าธรรมเนียมวีซ่าดังนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,920 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 7,500 บาท)
ประเทศแคนาดา 3,695 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 4,600 บาท)
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครื่อ งดื่ม ในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้อ งพัก
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ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้าน
หรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อ เป็นการยืนยัน
การเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3
วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ล่วงหน้า 21 วันก่อ นการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือ ตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯ ถือ ว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 40 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 กรณีแจ้งยกเลิก หลังจากที่ ปิดกรุ๊ป เรียบร้อยแล้ว
คิดค่าเสียหายตามจริง
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถ
หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกําหนดเวลา
ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋ วเท่านั้น
และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NONREFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่อ งมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไ ด้รับการพิจ ารณา
อนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อ
ยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือ เป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่
ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยื่นขอวีซ่า
แบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ํากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การก่ อ จลาจล, อุบั ติ เหตุ ฯลฯ โดยสิ ท ธิป ระโยชน์ ของท่า นจะได้ รั บจากการซื้ อ ประกั น เพิ่ ม เติ ม แบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้
ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรัก ษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อ
ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ออกตั๋วเครื่องบินไปเรียบร้อยแล้ว ทางสาย
การบินเอมิเรสต์ ไม่สามารถ REFUND เงินได้ทุกกรณี ยกเว้น การเสียชีวิตเท่านั้น
ทั้งนี้เงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามกําหนดของสายการบินเท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขเงื่อนไขได้
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การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการ
บินเอมิเรสต์ได้เท่านั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ํามันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
ในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออก
ตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สําหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับ
พัก 1 ท่าน
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมัก
มีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในอเมริกามีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้อ งแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น
ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น
ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่าง
การเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวัน
เดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการ
ในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x
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46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํา
กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัม ภาระของ
ผู้โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่อ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือ เดินทางพร้อ มสมาชิกในครอบครัว ที่ต้อ งได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดา ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท้าการ

ศูนย์รบั ค้าร้องขอวีซ่า

อาคารเทรนดี้ ชั้น 28 เลขที่ 10/198-201 สุขุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้านานา
เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
เปิดทําการเวลา 09.00 น. - 17.00 น.
เวลายื่นคําขอ 09.00 น. - 17.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทางคืน 10.00 น. - 17.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ: +662 118 7007
อีเมล์ info.canbkk@vfshelpline.com
ขั้นตอนการด้าเนินการค้าขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว/ ใบอนุญาตและเอกสารเดินทาง
ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ของ WORLDWIDE VACATION กรอกแบบคําขอวีซ่า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์แบบคําขอวีซ่าที่สมบูรณ์ ต้องมีบาร์โค้ดในหน้าสุดท้าย พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว คุณภาพดี กระดาษ
ต้องไม่มันวาว และควรใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
ขั้นตอนที่ 2 ผู้สมัครควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แนบมา พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแบบให้ความยินยอม วีเอฟ
เอส และแนบเข้ากับแบบคําขอวีซ่า
หมายเหตุ : หากแบบฟอร์มให้ความยินยอมมิได้แนบมากับแบบคําขอวีซ่า ทางเจ้าหน้าที่ไ ม่มีอํานาจในการแนะนําเอกสาร
ดังกล่าว แต่จะทําการคืนเอกสารทั้งหมดกลับคืนไปยังผู้สมัครอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 3 ชําระค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าธรรมเนียมบริการข้อมูลด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ถ้าต้องการ) ตามคําสั่ง
ในตารางค่าธรรมเนียมของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาตารางค่าธรรมเนียม โปรดทราบหาก
ผู้สมัครทําการยื่นแบบคําขอวีซ่าด้วยตนเองหรือผ่านทางไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น จะถูกชําระให้กับวีเอฟ
เอส ซึ่งนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่า
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ขั้นตอนที่ 4 เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการยื่นวีซ่า เจ้าหน้าที่ของ WORLDWIDE VACATION จะนําไปยื่นที่ตัวแทนวีเอฟเอส
พร้อมชําระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส
หมายเหตุ : หากผู้สมัครต้องให้ข้อมูลด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิ้วมือและรูปถ่าย) ทางศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าจะ
ทําการเก็บข้อมูลทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ของคุณในเวลาเดียวกันกับที่คุณยื่นคําร้องขอวีซ่า
ขั้นตอนที่ 5 ศูนย์รับคําขอวีซ่าประเทศแคนาดา จะออกใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่ของ WORLDWIDE VACATION จะ
ดําเนินการ ติดตามสถานภาพคําขอตามหมายเลขในใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเป็นหมายเลขที่สําคัญ และต้อ งใช้หมายเลขนี้ในการ
ติดตามความคืบหน้าสถานะของคําขอของท่านผ่านทางออนไลน์
หมายเหตุ : หากคุณต้องให้ข้อมูลทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิ้วมือและรูปถ่าย ) คุณต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิ่ม
เป็นเงิน 85 เหรียญแคนาดา หรือ 2,550 บาท สําหรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมบริการของ วีเอฟเอส
แล้ว
เอกสารในการยื่นขอวีซ่า
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 1.37x1.77 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาว
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศ รวมค่าบริการต่าง ๆ เป็นจํานวนเงินท่านละ ........ บาท
 จดหมายรับรองงานที่ระบุเงินเดือนและระยะเวลาในการทํางาน หรือใบจดทะเบียนการค้าของธุรกิจ ในกรณีที่เป็น
เจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว
 หลักฐานด้านการเงิน

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
วีซ่าที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะถูกส่งคืนผู้สมัครทางไปรษณีย์ภายใน 3-4 วันทําการ

ระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึ่งระยะเวลาการออกวีซ่าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี
เนื่องจากสถานการณ์ที่แตกต่างกันของผู้สมัครแต่ละคนและข้อกําหนดเฉพาะอื่นๆ
ตั้งแต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ที่ http://www.ustraveldocs.com/th
ขั้นตอนใหม่ส้าหรับการสมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
 เข้าไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบัญชีผู้ใช้
เลือกประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมตามวีซ่าประเภท
นั้นๆ ซึ่งจะได้แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ท่านกรอก ให้พมิ พ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนั้น
ออกมา
 นําใบฝากเงินธนาคารที่ได้มาไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ สาขาตามที่กําหนดไว้เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่า
 กรอกแบบฟอร์มสมัครวีซ่า DS-160 ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://ceac.state.gov/genniv/
 กําหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการที่
02105-4110
 ในการกําหนดนัดวันสัมภาษณ์ ให้แจ้งที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสารด้วย หากคําร้องขอวีซ่าของท่านได้รับอนุมัติ ทางเรา
จะจัดส่งวีซ่าของท่านไปยังที่อยู่ตามท่านระบุจะไปรับหรือให้จัดส่ง
 กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่านี้ได้ที่ www.ustraveldocs.com/th
กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นการสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สัมภาษณ์วีซ่า
ในวันที่นัดไว้ ท่านควรขอวีซ่าล่วงหน้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากการรอนัดสัมภาษณ์วซี ่าและกระบวนการออกวี ซ่า
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อาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้คนนิยมเดินทาง
โปรดทราบ – ทางสถานทูตฯ ขอแนะนําให้ผู้เดินทางสมัครวีซ่าล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และโปรดหลีกเลี่ยงการ
วางแผนการเดินทางทีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะได้รับวีซ่าในหนังสือเดินทางของตน
หมายเหตุพิเศษส้าหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลึกไว้ว่า เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงที่แผนกกงสุล
มีงานมากที่สุด ดังนั้น ผู้สมัครวีซ่าอาจประสบความยากลําบากในการจองวันสัมภาษณ์วีซ่าในเดือนเหล่านี้ นักเรียนต้อง
วางแผนล่วงหน้าเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่สถานทูตฯ หลายครั้ง ผู้สมัครวีซ่านักเรียนควรสมัครวีซา่ ล่วงหน้า แต่ไม่ควรสมัคร
เกิน 120 วัน ก่อนวันเปิดเรียน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่าน ฉันจะสามารถสมัครวีซ่าได้เมือ่ ใด
ผู้ถือบัตรเดินทางส้าหรับนักธุรกิจเอเปค
สามารถสมัครวีซ่าชั่วคราวโดยไม่ต้องนัดวันสัมภาษณ์ล่วงหน้าได้ในช่วงเช้า
ระหว่างเวลา 7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ) ผู้สมัครไม่ต้องส่งอีเมล์มาล่วงหน้าเพื่อนัดสัมภาษณ์
โดยคู่สมรสและลูกผู้เยาว์ของผู้ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปคสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมกับผู้สมัครหลักได้โดย
ไม่ต้องนัดสัมภาษณ์ล่วงหน้าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าทั้งหมด
และต้องนําใบเสร็จแสดงการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า และหน้ายืนยันของแบบฟอร์ม DS-160 มาด้วย เพื่อที่จะใช้
ประโยชน์จากการสมัครวีซ่าผ่านช่องทางผู้ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปคได้
ข้อควรปฏิบัติส้าหรับวันนัดสัมภาษณ์
 กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆให้เรียบร้อยและพร้อมยื่นให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูต
 นําหนังสือเดินทาง หน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จชําระค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่าจากไปรษณีย์ไทย และรูปถ่าย
จํานวน 1 ใบซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 ท่านสามารถนําโทรศัพท์มือถือมาได้ 1 เครื่อง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้นําคอมพิวเตอร์กระเป๋า
หิ้ว หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆเข้ามาในสถานทูตฯ กรุณาหยิบโทรศัพท์มือถือและปิดเครื่องก่อนเข้าตัวอาคารเพื่อฝากไว้
กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ข้อก้าหนดเกี่ยวกับรูปถ่าย
ผู้สมัครวีซ่าสหรัฐฯ จะต้องอัพโหลดรูปถ่ายดิจิทัลลงในแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า DS-160 โดยรูปถ่ายจะต้องตรงตามข้อกําหนด
มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถดําเนินกระบวนการสมัครต่อไปได้ โดยรูปถ่ายจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
1. ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2. ต้องมีพื้นหลังสีขาว
3. ต้องถ่ายหน้าเต็ม โดยหันหน้าเข้ากล้อง
4. ต้องอยู่ในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ
1200x1200 พิกเซล
5. ขนาดของไฟล์จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 240 กิโลไบท์
6. จะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล
สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบรูป ท่านสามารถอ่านข้อกําหนดเพิ่มเติ มเกี่ยวกับรูปถ่ายได้ที่ ลิ้งค์นี้ หากรูปของ
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ท่านไม่ต้องตามข้อกําหนดด้านองค์ประกอบเราอาจไม่สามารถดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าของท่านได้ เราขอแนะนําให้
ผู้สมัครนํารูปถ่ายดิจิทัลที่พิมพ์ออกมาแล้วมาในวันสัมภาษณ์วีซ่าด้วย
เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่า:
เจ้าหน้าที่กงสุลจะพิจารณาการสมัครเป็นรายกรณี ไม่มีเอกสารใดสามารถประกันได้ว่าผู้สมัครจะได้รับอนุมัติ (หรือถูกปฏิเสธวี
ซ่า) เนื่องจากแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน สิ่งที่สามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ที่หนักแน่นในกรณีหนึ่งอาจใช้ไม่ได้กับอีกกรณี
หนึ่ง เนื่องจากกระบวนการสมัครวีซ่าชั่วคราวมิได้เป็นกระบวนการที่ใช้เอกสารเป็นหลัก ผู้สมัครวีซ่าต้องสามารถแสดงความ
ผูกพันต่อประเทศของตนโดยการแจ้งให้เจ้าหน้าที่กงสุลทราบ ผู้สมัครวีซ่านักเรียน ผู้เข้า ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และผู้สมัครวี
ซ่าประเภททํางานจําเป็นต้องมีเอกสารสนับสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะนําให้ผู้สมัครทุกท่านนําหนังสือเดินทางเล่มเดิมของตนมา
ด้วย และผู้ปกครองของผู้สมัครวีซ่าที่เป็นผู้เยาว์ควรนําสูติบัตรของบุตรมาด้วย
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆของเอกสารที่ควรน้าติดไปในวันสมัครวีซ่าเพิ่มเติมจากที่ทางสถานฑูต
ก้าหนด ดังรายละเอียดดังนี้
 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า อเมริกา
, แคนาดา, วีซ่าอื่นๆในกลุ่มประเทศเชงเก้น หรือประเทศอื่น ต้องนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตําแหน่ง
, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจาก
นั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6
เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ
และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อ
กลับสู่ภูมิลํา เนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญ ชีใ ดบัญ ชีหนึ่ง ในการยื่น ขอวีซ่า ต้ อ งออกหนั งสือ รับรอง
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทํา งานของท่าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต
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โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าติดต่อแผนกวีซา่ ข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ
แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ศูนย์ข้อมูลวีซ่า
เวลาท้าการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 - 20:00 (ยกเว้นวันหยุด)
โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา)
อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com
กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย
รายการสิ่งของที่ไม่ให้นําเข้ามาภายในสถานทูต และระเบียบในการเข้าสู่สถานทูต

ผู้ติดต่อ สถานทูตฯทุกท่านต้อ งได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรั กษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่า น
สามารถฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว้ หากนําสิ่งของดังต่อไปนี้มาด้วย


อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารี่แ บบดิจิตอล วิทยุติดตามตัว
กล้องถ่ายรูป ตลับเทป แถบบันทึกวิดิทัศน์ ซีดีรอม เครื่องเล่มเอ็มพีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรือเครื่อง
เล่นเพลงขนาดพกพา



กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่
กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครขอวี
ซ่าสามารถนําเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าใส่ถุงหรือกระเป๋าใสเท่านั้น
อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจําหน่ายภายในสถานทูตฯ)
ซองหรือพัสดุที่ปิดผนึก
บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค
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วัตถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ
 อาวุธหรือวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด
รายการสิ่งของที่ไม่ให้นําเข้ามาภายในสถานทูตฯไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น สิ่งของประเภทอื่นอาจ
ไม่ไ ด้รับอนุญ าตให้นําเข้ามาภายในสถานทูตฯด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความป ลอดภัย
นอกจากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สถานทูตฯไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บสิ่งของดังกล่าวไว้ที่อื่น
ก่อนมาติดต่อสถานทูตฯ


หลังจากการจองทัวร์และช้าระเงินมัดจ้าแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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