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ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรั ฐอาหรั บเอมิเรสต์ )

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์
แอร์ ไลน์ เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสูส่ นามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเที่ยวบินที่ EK 373
นครดูไบ (สหรั ฐอาหรั บเอมิเรสต์ ) - กรุ งวอชิงตัน ดีซี - พิพธิ ภัณฑ์
ประวัตศิ าสตร์ ธรรมชาติแห่ งชาติ-พิพธิ ภัณฑ์ ยานบินและอวกาศแห่ งชาติ
ถึงสนามบินนครดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสูก่ รุ งวอชิงตัน ดี ซี (สหรัฐอเมริ กา) โดยเที่ยวบินที่ EK231
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส (IAD) กรุ งวอชิงตัน ดีซี (District of
Columbia) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริ กา ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและ
ศุลกากร (กรุ งวอชิงตัน ดีซี เวลาช้ ากว่าประเทศไทย 11 ชม.) รถปรับอากาศรอรับ
คณะแล้ วนาเที่ยวชมวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐ อเมริ กาที่สวยงาม ตังอยู
้ ่บนฝั่ ง
แม่น ้าโปโตแมค (Potomac) โดยนามาจากชื่อของ จอร์ จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคน
แรกของอเมริ กา บวกกับชื่อ คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส ผู้ค้นพบทวีปอเมริ กาในปี ค.ศ.
1790 จอร์ จ วอชิงตัน ได้ เลือกดินแดนที่เป็ นวอชิงตันทุกวันนี ้เป็ นเมืองหลวงถาวร มี
การวางผังเมืองและก่อสร้ างอาคารต่าง ๆ มาก มาย โดยเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบกรี ก
โบราณเป็ นส่วนใหญ่
นาคณะเที่ยวชมกรุ งวอชิงตัน ดี.ซี. โดยเริ่ มจากศูนย์กลางในการบริ หารประเทศอัน
ได้ แก่ U.S. Capitol หรื อรัฐสภาของสหรัฐอเมริ กา ห้ องแรกที่ใช้ ต้อนรับนักท่องเที่ยวคือ
ห้ องโถงกลมอันโอ่อ่า มีภาพเขียนขนาดใหญ่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อเมริ กาเรี ยงราย
อยู่รอบห้ อง และที่สาคัญคือ คาประกาศอิสรภาพ และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริ กา
ตังแสดงอยู
้
่ด้วย ผ่านย่าน The Mall เปรี ยบเสมือนหัวใจของเมือง และยังเป็ นที่ตงของ
ั้
สถาบันสมิธโซเนียน กลุม่ อาคารเรี ยงรายสองฝั่ ง ถัดไปคืออนุสาวรี ย์วอชิงตัน
(Washington Monument) เป็ นแท่งเสาหินอ่อนสูง 555 ฟุต ซึง่ จะเห็นได้ แต่ไกล
แลนด์มาร์ กที่ได้ รับการบันทึกภาพมากที่สดุ ของดีซี ผ่าน Vietnam Veterans
Memorial อนุสาวรี ย์สงครามเวียดนาม ตังตรงข้
้
ามกับ Korean War Memorial
อนุสาวรี ย์สงครามเกาหลี และอนุสาวรี ย์ลินคอล์น (Lincoln Memorial) จุดชมวิวที่มี
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปมากที่สดุ เป็ นฉากหลังที่สวยงามที่สดุ จนเกินคาบรรยาย
ภายในอาคารมีอนุสาวรี ย์ของประธานาธิบดีลนิ คอล์น กาแพงด้ านซ้ ายได้ จารึกสุนทร
พจน์ของลินคอล์นที่กล่าว ณ Gettysburg อันเป็ นอมตะพจน์ที่ได้ รับการยกย่องว่าจับ
ในอเมริ กนั ยิ่งนัก แล้ วนาคณะไปถ่ายรู ปด้ านหน้ าของทาเนียบขาว หรื อ ไวท์เฮ้ าส์ที่โด่ง
ดัง เป็ นทาเนียบของประธานาธิบดีของอเมริ กา ความยิ่งใหญ่ที่ถูกกล่าวขวัญถึง
รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่วา่ กันว่าดีที่สดุ ในโลก ถูกผู้สร้ างภาพยนตร์ นามา
ให้ ได้ ชมกันใน Olympus has Fallen เดอะเพนตากอน (The Pentagon) ตัวอาคารรู ป
ห้ าเหลี่ยมเป็ นสัญลักษณ์ทางการทหาร เป็ นอาคารสานักงานที่มีพนักงานมากที่สดุ ใน
โลก และเคยเป็ นสิ่งก่อสร้ างที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกมาก่อน แล้ วพาท่านผ่านไปชมย่าน
จอร์ จทาวน์ ถือได้ วา่ เป็ นชุมชนที่เก่าแก่ที่สดุ ของดี.ซี. โดดเด่นด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบ
จอร์ เจียน และวิคทอเรี ยน บ้ านที่สร้ างจากหินและสวนสวยทาให้ ดรู ่ มรื่ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้ าสูส่ ถาบันสมิธโซเนียน เป็ นสถาบันวิจยั สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์
ได้ รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา และจากผู้บริ จาคต่าง ๆ นาเข้ าชมพิพิธภัณฑ์
ประวัติ ศาสตร์ ธรรมชาติแห่งชาติ (National Museum of Natural History) ภายในถูก
แบ่งออกเป็ น 3 ชัน้ แต่พื ้นที่จดั แสดงมีเพียงแค่ 2 ชัน้ ชันที
้ ่ 1 บอกเล่าเรื่ องราวของสัตว์
โลกดึกดาบรรพ์มีอายุกว่า 220 ล้ านปี แบ่งเป็ นโซนสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม (Mammal)
ไดโนเสาร์ (Dinosaurs) สัตว์ในยุคน ้าแข็ง (Ice Age) ฟอสซิล (Fossil) ต้ นกาเนิดของ
มนุษย์ (Human Origins) และภายในห้ องโถงมหาสมุทร (Ocean Hall) คุณจะมี
โอกาสได้ เห็นปลาวาฬ ปลา และสิ่งมีชีวิตใต้ ทะเลน่าสนใจอีกมากมาย และนี่ยงั เป็ น
แค่สว่ นหนึง่ ของชิ ้นงานที่จดั แสดงอยู่ในโถงใหญ่มโหฬารเท่านัน้ ที่ชนั ้ 2 มีนิทรรศการ
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“เขียนไว้ ในกระดูก” (Written in Bones) เพื่อเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการสืบสวนด้ วยนิติ
วิทยาศาสตร์ จากโครงกระดูกมนุษย์ ห้ องอัญมณีหายากและงานปั น้ ที่แปลกตา จัด
แสดงอยู่รอบๆ เพชรขนาด 45 กะรัตที่โด่งดังระดับโลกอย่างเพชร โฮปไดมอนด์ (The
Hope Diamond) เรี ยนรู้ เกี่ยวกับหินและแร่ แล้ วตื่นตาไปกับสัตว์น่าเกรงขามที่ครัง้
หนึง่ เคยอาศัยอยู่ในทะเลยุคโบราณ
และค้ นพบสิ่งมีชีวิตที่คณ
ุ ไม่เคยรู้ วา่ มีอยู่จริ ง
สัมผัสกับชีวิตในยุคโบราณผ่านการจาลองวิธีชีวิตของคนโบราณอย่างถูกต้ องและ
เหมือนจริ ง เดินผ่านโลกของมด และชีวิตของผีเสื ้อ ไปจนถึงสัตว์เลื ้อยคลานขนาด
ใหญ่ พิพิธภัณฑ์นี ้มีชิ ้นงานจัดแสดงอยู่ถงึ 126 ล้ านชิ ้น เป็ นส่วนหนึง่ ของสถาบัน
สมิทธิ์โซเนียน ซึง่ เป็ นสถาบันค้ นคว้ าวิจยั และพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในโลก มีผ้ ู
เข้ าชมกว่า 5 ล้ านคนต่อปี
นาเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space
Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของสถาบันสมิธโซเนียน พื ้นที่จดั แสดง
มี 2 ชัน้ แบ่งเป็ น 23 แกลลอรี จัดแสดงเครื่ องบินกว่า 100 รุ่น, ยานอวกาศ, ขีปนาวุธ
และสิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการบิน ไฮไลท์สว่ นหนึง่ คือ นวัตกรรมการบินของพี่น้อง
ตระกูลไรท์ ในปี 1903, ยานอพอลโล 11 และเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งของอากาศยานของโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Hyatt Regency Tysons Corner Center หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วอชิงตัน ดีซี - ฟิ ลลาเดลเฟี ย - แอตแลนติกซิตี ้

Thai
www.hyatttysonscorner.com

พุธ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
buffet
ออกเดินทางสูเ่ มืองฟิ ลลาเดลเฟี ย (Philadelphia) ซึง่ เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในมลรัฐเพน
(260 กม.)
ซิลเวเนีย และเป็ นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สดุ เป็ นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริ กา มี
ความสาคัญในฐานะที่เป็ นสถานที่ที่มีการเขียนและลงนามรัฐธรรมนูญของประเทศ
เพื่อประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
เที่ยวชมสถานที่ ๆ จะบอกเล่าเรื่ องราวได้ ดีที่สดุ คือ Independence Visitor Center
ประกอบไปด้ วย Independence Hall , Liberty Bell Center ซึง่ ภายในจะจัดแสดง
เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาเป็ นไปของระฆัง
เป็ นระฆังที่มคี วามหมายต่อ
ประวัติศาสตร์ ชาติ เพราะเป็ นระฆังใบที่สง่ เสียงก้ องกังวาน หลังประกาศอิสรภาพไม่
ขึ ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษในปี 1776 เหตุที่เลือกใช้ ระฆังใบนี ้ก็เพราะรอบ ๆ ระฆัง
จารึกข้ อความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรี ภาพ สอดคล้ องกับวัตถุ ประสงค์ของ
(100 กม.)
การประกาศอิสรภาพพอดี และ Independence Park สถานที่นี ้บุคคลสาคัญใน
ประวัติศาสตร์ ได้ เคยยืนตรงจุดนี ้ 2 ในนันคื
้ อ เบนจามิน แฟรงคลิน ในฐานะ
นักการเมือง เขาเป็ นนักเขียนและผู้นาการเคลื่อนไหวคนสาคัญไปสูก่ ารแยกตัวออก
จากอาณานิคม และร่ วมก่อตังชาติ
้ สหรัฐอเมริ กาและ จอร์ จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี
คนแรกของสหรัฐ ศูนย์กลางของความมัน่ คงทุกอย่างของอเมริ กา เสียงที่ก้องกังวาน
ของ Liberty Bell หลักเชิดชูอดุ มคติในเสรี ภาพ และความความเสมอภาคอย่างแน่ว
แน่ ได้ เกิดขึ ้นในสถานที่แห่งนี ้ แวะชมบ้ านของ Betsy Ross จุดเริ่ มต้ นของธงชาติผืน
แรกที่นามาใช้ อย่างเป็ นทางการ โดยหลังจากประกาศอิสรภาพ จอร์ จ วอชิงตัน ได้
ขอให้ รอสส์ซงึ่ เป็ นช่างเย็บชาวเมืองฟิ ลลาเดลเฟี ย ตัดเย็บธงชาติให้ โดยธงผืนนี ้มีกลุม่
ดาว 13 ดวงเรี ยงกันเป็ นวงกลม อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสบนพื ้นซึง่ มีลวดลายเป็ น
แถบสีแดงสลับขาวและต่อมามีการเปลี่ยนแปลงถึง 26 ครัง้ จึงเป็ นธงชาติแบบที่ใช้ ใน
ปั จจุบนั แล้ วออกเดินทางต่อสูเ่ มืองแอตแลนติกซิตี ้ ตังอยู
้ ่ริมฝั่ งมหาสมุทรแอตแลนติก
ในมลรัฐนิวเจอร์ ซี่ เมืองคาสิโนแห่งที่สองของสหรัฐฯ โด่งดังรองลงมาจากลาส เวกัส
เมืองตากอากาศริ มฝั่ งทะเล เคยเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของชาวนครนิวยอร์ ก
เพราะอยู่ไม่ห่างจากนครนันนั
้ ก แต่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ เมื่อรัฐบาลอนุญาตให้
เอกชนตังสถานคาสิ
้
โนที่มีชื่อเสียงอย่างมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
Buffet
พักโรงแรม Caesars Atlantic City หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.caesars.com/
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แอตแลนติกซิตี ้ - มหานครนิวยอร์ ค

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสูม่ หานครนิวยอร์ ค
ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นศูนย์กลางของความศิวิไลซ์
ศูนย์กลางของเมืองนิวยอร์ กประกอบด้ วย 5 เขตปกครองที่เรี ยกว่า โบโรห์ (Borough)
คือ เดอะบรองซ์, บรู คลิน, แมนแฮตตัน, ควีนส์ และสแตตัน ไอส์แลนด์ เป็ นเมืองที่มี
ประชากรกว่า 8 ล้ านคนหนาแน่นที่สดุ ในสหรัฐอเมริ กา จากรู ปแบบการวางผังเมือง
ด้ วยโครง สร้ างที่มีประสิทธิภาพ เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นถนนวางตัดกันเป็ นแนว
สี่เหลี่ยมอย่างเป็ นระเบียบ โดยจะมีระบบชื่อเรี ยกถนนว่า “สตรี ท” และ “อเวนิว” การ
วางผังเมืองในรู ปแบบนี ้ทาให้ สะดวกต่อการค้ นหาสถานที่ได้ อย่างง่ายดาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมย่านสาคัญ ๆ ของเมือง อาทิ ย่านวอลล์สตรี ท (Wall Street) รู้ จกั กันดีใน
ฐานะศูนย์กลางทางการเงินของโลก และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ กเริ่ มต้ นตังอยู
้ ่บน
ถนนสายนี ้ บริ เวณวอลล์สตรี ทจะมีรูปปั น้ กระทิง (bull) ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ที่หมายถึง
เศรษฐกิจดี นักท่อง เที่ยวผ่านไปมานิยมในการถ่ายรู ปคู่ จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของ
ย่านสาคัญแห่งนี ้ ย่านบรอดเวย์ สถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้ านของโรงละครต่าง ๆ
มากมายมารวมกันอยู่ที่นี่ , เมดิสนั สแควร์ อเวนิว , ย่านไทม์สแควร์ , ร็ อคกี ้เฟลเลอร์
เซนเตอร์ ที่สร้ างขึ ้นจากตระกูลที่ร่ ารวยติดอันดับหนึง่ ในสิบของอเมริ กา ย่านไชน่า
ทาวน์ , เซ็นทรัลพาร์ ค สร้ างเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1873 มีขนาดอยู่ที่ 3.4 ตารางกิโลเมตร
สวนสาธารณะแห่งนี ้เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง และยังเคยเป็ นสถานที่ใช้
ประกอบในฉากถ่ายทาภาพยนตร์ อีกด้ วย อนุสรณ์สถาน 911 หรื อ Ground Zero นา
คณะเช็คอินเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ย่านไทม์สแควร์ แล้ วอิสระให้ ท่านได้ เดินสารวจสินค้ าใน
แหล่งชอปปิ ง้ มากมายที่เป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Sheraton New York Time Square หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

มหานครนิวยอร์ ค - ล่ องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - ชมวิวแบบพา
โนรามาบนตึกเอ็มไพร์ สเตท

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ Pier 83 ลงเรื อท่องเที่ยว Circle Line Cruise ล่องไปตามแม่น ้าฮัด
สัน ผ่านเขต Financial District และสวนสาธารณะ Battery เพื่อไปชมเทพีเสรี ภาพ
(Statue of Liberty) อนุสาวรี ย์ที่ยิ่งใหญ่ และมีคณ
ุ ค่าทางจิตใจ ที่ชาวฝรั่งเศสมอบ
เอาไว้ เป็ นของขวัญ แก่ชาวอเมริ กนั ในวันที่อเมริ กาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปี ณ
วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เทพีเสรี ภาพ เป็ นประติมากรรมโลหะสาริ ด รู ปเทพีห่ม
เสื ้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ ายถือแผ่นจารึกคาประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และ
มีอกั ษรสลักว่า "JULY IV MDCCLXXVI" หรื อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 เท้ าข้ าง
หนึง่ มีโซ่ที่ขาด แสดงถึงความหลุดพ้ นจากการเป็ นทาส สวมมงกุฎ 7 แฉกซึง่ เป็ น
สัญลักษณ์ของทะเลทังเจ็
้ ด หรื อทวีปทังเจ็
้ ด โครงร่ างเหล็กออกแบบโดยเออแชน วี
ยอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึง่ เป็ นผู้ออกแบบหอไอเฟล ในกรุ งปารี ส ส่วน
ฐานอนุสาวรี ย์ สร้ างโดยสหรัฐอเมริ กา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริ กนั เอมมา
ลาซารัส ซึง่ มีเนื ้อหาต้ อนรับผู้อพยพที่เข้ าอยู่มาในอเมริ กาปี ค.ศ. 1984 องค์การ
ยูเนสโก ประกาศให้ อนุสาวรี ย์เทพีเสรี ภาพเป็ นมรดกของโลก ใกล้ ๆกันมีเกาะเล็กๆ
เกาะหนึง่ มีชื่อว่าเกาะ Ellis เดิมเป็ นด่านตรวจคนเข้ าเมืองอเมริ กาทางเรื อสมัยก่อน
เรื อล่องผ่านไปชมสะพานบรู คลิน เป็ นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สดุ ในสหรัฐอเมริ กา มี
ความยาว 1,825 เมตร ข้ ามแม่น ้าอีสต์ เชื่อมระหว่างย่านแมนฮัตตัน และย่านบรู คลิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะขึ ้นชมวิวทิวทัศน์บนตึกเอ็มไพร์ สเตท หนึง่ ในอาคารระฟ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ
ในโลก ตังอยู
้ ่บนเกาะแมนฮัตตัน ในรัฐนิวยอร์ ก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริ กนั วิ
ลเลียม เฟรดเดอริ ค แลมบ์ ก่อสร้ างโดยบริ ษัท สตาร์ เร็ ตต์ บราเธอร์ แอนด์ เอเกน
จากัด เริ่ มลงมือก่อสร้ างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1929 แล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสูงทังสิ
้ ้น 102 ชัน้ มีหน้ าต่างทังสิ
้ ้น 6,514 บาน ตึกสูง

พฤหัสบดี
buffet
(202 กม.)

Thai

Chinese
www.sheratonnewyork.com

ศุกร์

buffet

Japanese Buffet

รหัสทัวร์ THD3-EK-US-9APR-18APR18
จากพื ้นดิน 381 เมตร (1,250 ฟุต) ตกแต่งด้ วยศิลปะแบบอาร์ ตเดคโค (Art Deco) ที่
นิยมในสมัยนัน้ ในปั จจุบนั ได้ มีการทุ่มเงินกว่า 550 ล้ านเหรี ยญเพื่อทาให้ ตกึ แห่งนี ้
เป็ นตึกประหยัดพลังงาน โดยสามารถลดการใช้ พลังงานได้ ลดลงถึง 38% เอ็มไพร์
สเตทยังคงรักษาตาแหน่งตึกประหยัดพลังงานที่สงู ที่สดุ ในโลกอยู่ในเวลานี ้ และมี
นักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 3.8 ล้ านคนต่อปี เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ ค
แบบ 360 องศา อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ย่านฟิ ฟท์อเวนิว สาหรับของมียี่ห้อและ
เครื่ องประดับ ห้ างสรรพสินค้ าเมซีส์ (Macy's) ห้ างสรรพสินค้ าที่ใหญ่ที่สดุ ในสหรัฐฯ
ตามอัธยาศัย

19.00 น.

วันที่ 6

07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 7

08.00 น.
10.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Sheraton New York Time Square หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

มหานครนิวยอร์ ค - คอร์ นนิ่ง - ไนแองการ่ า (ฝั่ งแคนาดา)

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ ค สูเ่ มืองคอร์ นนิ่ง ซึง่ อยู่ทางตอนใต้ ของนคร
นิวยอร์ ค ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึง่ ตังอยู
้ ่บนฝั่ งแม่น ้าเชมุง เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียง
ทางด้ านการทาเครื่ องแก้ ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองบัฟฟาโล่ ซึง่ มีประชากรประมาณ 1.1 ล้ านคน เป็ นเมือง
ทางด้ านอุตสาหกรรมพันธุ์พืช ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การ ศึกษาและการแพทย์
และได้ รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้ เป็ นเมืองที่มีความสะอาดเป็ น
อันดับ 3 ของอเมริ กา และเป็ นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริ กาและแคนาดา โดยมี
แม่น ้าไนแองการ่ าขวางกัน้ ซึง่ เป็ นจุดกาเนิดของน ้าตกยักษ์ “ไนแองการ่ า” จากนันน
้ า
คณะช้ อปปิ ง้ ใน Fashion Outlets of Niagara Falls ที่มีสินค้ าแบรนด์ดงั ของอเมริ กา
และทัว่ โลก ลดกระหน่าตังแต่
้ 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 จนได้ เวลานาคณะเดินทาง
ข้ ามพรมแดนสูป่ ระเทศแคนาดา เพื่อดื่มด่ากับความงดงามอันเป็ นที่สดุ ของน ้าตกไน
แองการ่ า ประกอบด้ วยสองน ้าตกใหญ่ คือน ้าตกอเมริ กนั (American Fall) และน ้าตก
แคนาดา (Canadian Fall) หรื อน ้าตกเกือกม้ า น ้าตกทังสองถู
้
กคัน่ ด้ วยเกาะกลางชื่อ
ว่า Goat Island น ้าตกอเมริ กนั อยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริ กา มีความกว้ างน้ อยกว่า
สูงน้ อยกว่า กว้ างเพียง 320 เมตรส่วนน ้าตกแคนาดาเป็ นน ้าตกรู ปเกือกม้ า 2 ใน 3
ของน ้าตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กว้ างกว่า สูงกว่า และก็สวยกว่า กว้ างถึง 790
เมตร จริ ง ๆ แล้ วน ้าที่ตกลงมาเป็ นน ้าตกไนแอการา จะตกจากฝั่ งอเมริ กาไปยังฝั่ ง
แคนาดา ฉะนันถ้
้ าอยู่ฝั่งอเมริ กาจะเห็นแต่ด้านหลังและด้ านข้ างของน ้าตก ดังนันการ
้
ชมวิวของน ้าตกที่สวยงามระดับโลกจึงต้ องไปดูจากฝั่ งแคนาดาย้ อนกลับมา ในช่วง
กลางคืนของทุกคืน น ้าตกไนแองการ่ าจะถูกประดับไฟแสงสีสวยงามและมีการจุดพลุ
ในบริ เวณรอบ ๆ น ้าตก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักโรงแรม Niagara Falls Sheraton Fallsview Room หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

(ห้ องพักวิวนา้ ตกไนแองการา)
ล่ องเรือชมนา้ ตกไนแองการ่ า - โตรอนโต้

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะชมน ้าตกไนแองการ่ าอย่างใกล้ ชิด ด้ วยการล่องเรื อ Hornblower Niagara
Cruise เพื่อให้ ท่านได้ สมั ผัสความยิ่งใหญ่ของม่านน ้าตกอย่างใกล้ ชิด
กับประสบการณ์อนั แสนประทับใจ (หมายเหตุ :ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี การล่องเรื อ
Hornblower Niagara Cruise อาจจะปิ ดให้ บริ การเนื่องจากสภาพอากาศยังคงหนาว
น ้าตกจะแข็งตัวไม่สามารถล่องเรื อได้ /จะได้ ลอ่ งหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)

Local
www.sheratonnewyork.com

เสาร์

buffet
(400 กม.)
Chinese
(200 กม.)

Local
www.sheratononthefalls.com

อาทิตย์
buffet

รหัสทัวร์ THD3-EK-US-9APR-18APR18
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SKYLON พร้ อมชมวิวทิวทัศน์ของน ้าตกไน
แองการ่ ายามค่าคืน

บ่าย

ออกเดินทางสูเ่ มืองโตรอนโต (Toronto) เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ และใหญ่
เป็ นอันดับ 4 ในทวีปอเมริ กาเหนือ เป็ นเมืองที่มีหลายเชื ้อชาติมากที่สดุ มีผ้ อู พยพจาก
ทัว่ โลกกว่า 169 ประเทศ ใช้ ภาษาพูดมากกว่า 100 ภาษา ครึ่งหนึง่ ของจานวน 5
ล้ านกว่าคนล้ วนเป็ นคนต่างชาติ มีเพียงครึ่งเดียวที่เป็ นคนท้ องถิ่น มีชมุ ชนชาวเอเชีย
และชาวจีนที่ใหญ่ที่สดุ ในอเมริ กาเหนือ จึงทาให้ เมืองนี ้มีวฒ
ั นธรรมหลากหลาย เป็ น
ศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม รัฐบาลแคนาดาจึงได้ จดั ให้ Toronto
เป็ นเมืองหลวงทางด้ านวัฒนธรรมของประเทศ และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ทีมกีฬา
ที่ มีชื่อเสียงเช่น ทีมเบสบอล Billy Jay's ทีมฮ็อคกี ้อย่าง Maple Leafs และ ทีมบาส
เก็ตบอล Raptor
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร Korean
พักโรงแรม Westin Harbour Castle Toronto หรื อระดับเดียวกัน

19.00 น.

วันที่ 8

08.00 น.
09.00 น.

18.00 น.
19.00 น.
21.40 น.
18.35 น.
22.30 น.

ถึงนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK374

วันที่ 9

วันที่ 10

Korean
www.westinharbourltoronto.com

โตรอนโต้ - ช้ อปปิ ้ ง - เดินทางกลับสู่นครดูไบ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ขึ ้นชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเมืองโตรอนโต้ บนหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ซึง่ เป็ นตึกที่
ตังอยู
้ ่โดดเด่นริ มทะเลสาบออนตาริ โอ้ สารวจวัฒนธรรมที่หลาก หลายในย่านกรี ก
ทาวน์ (Greek Town) ลิตเติ๊ลอิตาลี (Little Italy) ไชน่าทาวน์ (Chinatown) โคเรี ย
ทาวน์ (Korea Town) และลิตเติล๊ อินเดีย (Little India) ย่านถนน Queen และ
University ตึกที่ทาการ Old City Hall , New City Hall
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนม และสินค้ าพื ้นเมืองได้ ตามอัธยาศัย ณ ย่าน
ถนนช้ อปปิ ง้ ชื่อดังในโตรอนโต้ ที่รวบรวมสินค้ าหลาก หลายรู ปแบบให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ
ได้ อย่างจุใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูส่ นามบินโตรอนโต้ เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK242

12.00 น.
บ่าย

Local

จันทร์
buffet

Thai

Chinese

นครดูไบ (สหรั ฐอาหรั บเอมิเรสต์ ) - เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

อังคาร

เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

พุธ

08.00 น. ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจอย่างมิร้ ู ลืม
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วนจะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD

** 9-18 เมษายน 2561 **

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

SG L
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

145,000

32,000

-38,000.-28,000.-

131,000

116,000

** (หมายเหตุ ราคานี ้ไม่รวมค่าวีซา่ USA+CANADA /และตัว๋ สะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund, Non Endorse) **
(ค่าวีซา่ +ค่าบริ การ ให้ ทาวีวีซา่ USA จ่ายท่านละ 7,500 บาท / วีซา่ Canada จ่ายท่านละ 4,600 บาท)

ค่าทัวร์ รวม :

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ และสายการบินภายในประเทศ รวมค่าภาษี และส่วน
เพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานสหรัฐอเมริ กา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
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ค่าทัวร์ ไม่รวม :

15-19 ท่าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด 25 ที่นงั่
20-35 ท่าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด 55 ที่นงั่
 ค่าเรื อล่องชมอนุสาวรี ย์เทพีเสรี ภาพ / ค่าตัว๋ ขึ ้นชมตึกเอ็มไพรม์สเตท / ค่าตัว๋ ขึ ้นชมตึกซีเอ็น ทาวเวอร์
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ใน
กรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) จะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงให้ บริ การ และอาจมีการเปลี่ยน
ย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละแห่ง
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ชท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุในสหรัฐอเมริ กา และแคนาดา
 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่
เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึง
ประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบ
จองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่าน
เองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าดาเนินการพร้ อมค่าธรรมเนียมวีซา่ ดังนี ้
ประเทศสหรัฐอเมริ กา 5,920 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 7,500 บาท)
ประเทศแคนาดา 3,695 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 4,600 บาท)
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้าน
หรื อที่ท่านรู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อ เป็ นการยืนยัน
การเดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่วงหน้ า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3
วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
ล่วงหน้ า 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 40 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 กรณีแจ้ งยกเลิก หลังจากที่ ปิ ดกรุ๊ ป เรี ยบร้ อยแล้ ว
คิดค่าเสียหายตามจริ ง
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถ
หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา
ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้
และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NONREFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง
อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณา
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อนุมตั ิวีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อ
ยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่
ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซา่
แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้
ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และ
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่
ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย

ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)

ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทาง
บริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปเรี ยบร้ อยแล้ ว ทางสาย
การบินเอมิเรสต์ ไม่สามารถ REFUND เงินได้ ทกุ กรณี ยกเว้ น การเสียชีวิตเท่านัน้
ทังนี
้ ้เงื่อนไขของตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นไปตามกาหนดของสายการบินเท่านัน้ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปเปลีย่ นแปลงหรื อ
แก้ ไขเงื่อนไขได้

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ในกรณีตวั๋ กรุ๊ ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการ
บินเอมิเรสต์ได้ เท่านัน้ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
ในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออก
ตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับ
พัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มัก
มีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในอเมริ กามีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไม่มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
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การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทัง้ ปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้
ๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้
ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่าง
การเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน
เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวัน
เดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การ
ในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x
46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่า
กว่ามาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร ซึง่ ความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานทีต่ า่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดา ใช้ เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ

ศูนย์ รับคาร้ องขอวีซ่า

อาคารเทรนดี ้ ชัน้ 28 เลขที่ 10/198-201 สุขมุ วิทซอย 13 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
ใกล้ กบั สถานีรถไฟฟ้านานา
เปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ วนั จันทร์ ถงึ วันศุกร์
เปิ ดทาการเวลา 09.00 น. - 17.00 น.
เวลายื่นคาขอ 09.00 น. - 17.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทางคืน 10.00 น. - 17.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ศนู ย์ให้ ความช่วยเหลือ: +662 118 7007
อีเมล์ info.canbkk@vfshelpline.com
ขัน้ ตอนการดาเนินการคาขอวีซ่าประเภทคนอยู่ช่ วั คราว/ ใบอนุญาตและเอกสารเดินทาง
ขัน้ ตอนที่ 1 เจ้ าหน้ าที่ของ WORLDWIDE VACATION กรอกแบบคาขอวีซา่ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์แบบคาขอวีซา่ ที่สมบูรณ์ ต้ องมีบาร์ โค้ ดในหน้ าสุดท้ าย พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว คุณภาพดี กระดาษ
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ต้ องไม่มนั วาว และควรใช้ เครื่ องพิมพ์แบบเลเซอร์
ขัน้ ตอนที่ 2 ผู้สมัครควรอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่แนบมา พร้ อมกรอกข้ อมูลให้ เรี ยบร้ อยแบบให้ ความยินยอม วีเอฟ
เอส และแนบเข้ ากับแบบคาขอวีซา่
หมายเหตุ : หากแบบฟอร์ มให้ ความยินยอมมิได้ แนบมากับแบบคาขอวีซา่ ทางเจ้ าหน้ าที่ไม่มีอานาจในการแนะนาเอกสาร
ดังกล่าว แต่จะทาการคืนเอกสารทังหมดกลั
้
บคืนไปยังผู้สมัครอีกครัง้
ขัน้ ตอนที่ 3 ชาระค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าธรรมเนียมบริ การข้ อมูลด้ านชีวภาพหรื อไบโอเมตริ กซ์ (ถ้ าต้ องการ) ตามคาสัง่
ในตารางค่าธรรมเนียมของสานักงานตรวจคนเข้ าเมือง และพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาตารางค่าธรรมเนียม โปรดทราบหาก
ผู้สมัครทาการยื่นแบบคาขอวีซา่ ด้ วยตนเองหรื อผ่านทางไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมบริ การเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้น จะถูกชาระให้ กบั วีเอฟ
เอส ซึง่ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซา่
ขัน้ ตอนที่ 4 เอกสารทังหมดที
้
่ใช้ ในการยื่นวีซา่ เจ้ าหน้ าที่ของ WORLDWIDE VACATION จะนาไปยื่นที่ตวั แทนวีเอฟเอส
พร้ อมชาระค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าธรรมเนียมบริ การของวีเอฟเอส
หมายเหตุ : หากผู้สมัครต้ องให้ ข้อมูลด้ านชีวภาพหรื อไบโอเมตริ กซ์ (ลายพิมพ์นิ ้วมือและรู ปถ่าย) ทางศูนย์รับคาร้ องขอวีซา่ จะ
ทาการเก็บข้ อมูลทางชีวภาพหรื อไบโอเมตริ กซ์ของคุณในเวลาเดียวกันกับที่คณ
ุ ยื่นคาร้ องขอวีซา่
ขัน้ ตอนที่ 5 ศูนย์รับคาขอวีซา่ ประเทศแคนาดา จะออกใบเสร็ จรับเงิน เจ้ าหน้ าที่ของ WORLDWIDE VACATION จะ
ดาเนินการ ติดตามสถานภาพคาขอตามหมายเลขในใบเสร็จรับเงิน ซึง่ เป็ นหมายเลขที่สาคัญ และต้ องใช้ หมายเลขนี ้ในการ
ติดตามความคืบหน้ าสถานะของคาขอของท่านผ่านทางออนไลน์
หมายเหตุ : หากคุณต้ องให้ ข้อมูลทางชีวภาพหรื อไบโอเมตริ กซ์ (ลายพิมพ์นิ ้วมือและรู ปถ่าย ) คุณต้ องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่ม
เป็ นเงิน 85 เหรี ยญแคนาดา หรื อ 2,550 บาท สาหรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ครอบคลุมค่าธรรมเนียมบริ การของ วีเอฟเอส
แล้ ว
เอกสารในการยื่นขอวีซ่า
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานได้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 รู ปถ่ายปั จจุบนั หน้ าตรงถ่ายไว้ ไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 1.37x1.77 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังสีขาว
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ ท่องเที่ยวเข้ าประเทศ รวมค่าบริ การต่าง ๆ เป็ นจานวนเงินท่านละ ........ บาท
 จดหมายรับรองงานที่ระบุเงินเดือนและระยะเวลาในการทางาน หรื อใบจดทะเบียนการค้ าของธุรกิจ ในกรณีที่เป็ น
เจ้ าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว
 หลักฐานด้ านการเงิน

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศสหรั ฐอเมริกา
วีซ่าที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วจะถูกส่งคืนผู้สมัครทางไปรษณีย์ภายใน 3-4 วันทาการ

ระยะเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลาโดยประมาณ ซึง่ ระยะเวลาการออกวีซา่ จะแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี
เนื่องจากสถานการณ์ที่แตกต่างกันของผู้สมัครแต่ละคนและข้ อกาหนดเฉพาะอื่นๆ
ตัง้ แต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ ท่ ี http://www.ustraveldocs.com/th
ขัน้ ตอนใหม่ สาหรั บการสมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
 เข้ าไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสร้ างบัญชีผ้ ใู ช้
เลือกประเภทของวีซา่ และค่าธรรมเนียมตามวีซา่ ประเภท
นันๆ
้
ซึง่ จะได้ แบบฟอร์ มใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ท่านกรอก ให้ พิมพ์แบบฟอร์ มใบฝากเงินธนาคารนัน้
ออกมา
 นาใบฝากเงินธนาคารที่ได้ มาไปยังธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ณ สาขาตามที่กาหนดไว้ เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครวีซา
่
 กรอกแบบฟอร์ มสมัครวีซา
่ DS-160 ทางอินเทอร์ เน็ตที่ https://ceac.state.gov/genniv/
 กาหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์ ทางอินเทอร์ เน็ตที่ www.ustraveldocs.com/th หรื อทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริ การที่
02-
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 ในการกาหนดนัดวันสัมภาษณ์ ให้ แจ้ งที่อยู่สาหรับการจัดส่งเอกสารด้ วย หากคาร้ องขอวีซ่าของท่านได้ รับอนุมต
ั ิ ทางเรา
จะจัดส่งวีซา่ ของท่านไปยังที่อยู่ตามท่านระบุจะไปรับหรื อให้ จดั ส่ง
 กรุ ณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขันตอนการขอวี
้
ซา่ นี ้ได้ ที่ www.ustraveldocs.com/th
กรุ ณาปฏิบตั ิตามคาแนะนาอย่างเคร่ งครัด มิเช่ นนัน้ การสมัครวีซ่าของท่ านอาจล่ าช้ า หรื อท่ านอาจไม่ ได้ สัมภาษณ์ วีซ่า
ในวันที่นัดไว้ ท่านควรขอวีซา่ ล่วงหน้ ามากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ เนื่องจากการรอนัดสัมภาษณ์วีซา่ และกระบวนการออกวีซา่
อาจใช้ เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ้ คู นนิยมเดินทาง
โปรดทราบ – ทางสถานทูตฯ ขอแนะนาให้ ผ้ เู ดินทางสมัครวีซา่ ล่วงหน้ าให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ และโปรดหลีกเลีย่ งการ
วางแผนการเดินทางทีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะได้ รับวีซา่ ในหนังสือเดินทางของตน
หมายเหตุพเิ ศษสาหรั บผู้สมัครวีซ่านักเรี ยน - โปรดระลึกไว้ วา่ เดือนมิถนุ ายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็ นช่วงที่แผนกกงสุล
มีงานมากที่สดุ ดังนัน้ ผู้สมัครวีซา่ อาจประสบความยากลาบากในการจองวันสัมภาษณ์วีซา่ ในเดือนเหล่านี ้ นักเรี ยนต้ อง
วางแผนล่วงหน้ าเพื่อจะได้ ไม่ต้องเดินทางมาที่สถานทูตฯ หลายครัง้ ผู้สมัครวีซา่ นักเรี ยนควรสมัครวีซา่ ล่วงหน้ า แต่ไม่ควรสมัคร
เกิน 120 วัน ก่อนวันเปิ ดเรี ยน สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาอ่าน ฉันจะสามารถสมัครวีซา่ ได้ เมื่อใด
ผู้ถือบัตรเดินทางสาหรั บนักธุรกิจเอเปค
สามารถสมัครวีซา่ ชัว่ คราวโดยไม่ต้องนัดวันสัมภาษณ์ลว่ งหน้ าได้ ในช่วงเช้ า
ระหว่างเวลา 7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเว้ นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ) ผู้สมัครไม่ต้องส่งอีเมล์มาล่วงหน้ าเพื่อนัดสัมภาษณ์
โดยคูส่ มรสและลูกผู้เยาว์ของผู้ถือบัตรเดินทางสาหรับนักธุรกิจเอเปคสามารถเข้ ารับการสัมภาษณ์พร้ อมกับผู้สมัครหลักได้ โดย
ไม่ต้องนัดสัมภาษณ์ลว่ งหน้ าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครทุกคนต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการสมัครวีซา่ ทังหมด
้
และต้ องนาใบเสร็ จแสดงการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซา่ และหน้ ายืนยันของแบบฟอร์ ม DS-160 มาด้ วย เพื่อที่จะใช้
ประโยชน์จากการสมัครวีซา่ ผ่านช่องทางผู้ถือบัตรเดินทางสาหรับนักธุรกิจเอเปคได้
ข้ อควรปฏิบัตสิ าหรั บวันนัดสัมภาษณ์
 กรุ ณากรอกแบบฟอร์ ม เอกสารต่างๆให้ เรี ยบร้ อยและพร้ อมยื่นให้ กบ
ั เจ้ าหน้ าที่สถานทูต
 นาหนังสือเดินทาง หน้ ายืนยันแบบฟอร์ ม DS-160 ใบเสร็ จชาระค่าธรรมเนียมสมัครวีซา
่ จากไปรษณีย์ไทย และรูปถ่าย
จานวน 1 ใบซึง่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 ท่านสามารถนาโทรศัพท์มือถือมาได้ 1 เครื่ อง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริ กาไม่อนุญาตให้ นาคอมพิวเตอร์ กระเป๋ า
หิ ้ว หรื ออุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆเข้ ามาในสถานทูตฯ กรุ ณาหยิบโทรศัพท์มือถือและปิ ดเครื่ องก่อนเข้ าตัวอาคารเพื่อฝากไว้
กับเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับรู ปถ่ าย
ผู้สมัครวีซา่ สหรัฐฯ จะต้ องอัพโหลดรู ปถ่ายดิจิทัลลงในแบบฟอร์ มการสมัครวีซา่ DS-160 โดยรู ปถ่ายจะต้ องตรงตามข้ อกาหนด
มิเช่นนันท่
้ านจะไม่สามารถดาเนินกระบวนการสมัครต่อไปได้ โดยรู ปถ่ายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตอ่ ไปนี ้
1. ต้ องถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
2. ต้ องมีพื ้นหลังสีขาว
3. ต้ องถ่ายหน้ าเต็ม โดยหันหน้ าเข้ ากล้ อง
4. ต้ องอยู่ในรู ปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรื อไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ
1200x1200 พิกเซล
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5. ขนาดของไฟล์จะต้ องน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 240 กิโลไบท์
6. จะต้ องไม่ถกู ปรับแต่งทางดิจิทลั
สาหรับคาแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบรู ป ท่านสามารถอ่านข้ อกาหนดเพิ่มเติ มเกี่ยวกับรู ปถ่ายได้ ที่ลิ ้งค์นี ้ หากรู ปของ
ท่านไม่ต้องตามข้ อกาหนดด้ านองค์ประกอบเราอาจไม่สามารถดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครวีซา่ ของท่านได้ เราขอแนะนาให้
ผู้สมัครนารู ปถ่ายดิจิทลั ที่พิมพ์ออกมาแล้ วมาในวันสัมภาษณ์ วีซา่ ด้ วย
เอกสารที่ใช้ ในการสมัครวีซ่า:
เจ้ าหน้ าที่กงสุลจะพิจารณาการสมัครเป็ นรายกรณี ไม่มีเอกสารใดสามารถประกันได้ วา่ ผู้สมัครจะได้ รับอนุมตั ิ (หรื อถูกปฏิเสธวี
ซ่า) เนื่องจากแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน สิ่งที่สามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ที่หนักแน่นในกรณีหนึง่ อาจใช้ ไม่ได้ กบั อีกกรณี
หนึง่ เนื่องจากกระบวนการสมัครวีซา่ ชัว่ คราวมิได้ เป็ นกระบวนการที่ใช้ เอกสารเป็ นหลัก ผู้สมัครวีซา่ ต้ องสามารถแสดงความ
ผูกพันต่อประเทศของตนโดยการแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่กงสุลทราบ ผู้สมัครวีซา่ นักเรี ยน ผู้เข้ าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยน และผู้สมัครวี
ซ่าประเภททางานจาเป็ นต้ องมีเอกสารสนับสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะนาให้ ผ้ สู มัครทุกท่านนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมของตนมา
ด้ วย และผู้ปกครองของผู้สมัครวีซา่ ที่เป็ นผู้เยาว์ควรนาสูติบตั รของบุตรมาด้ วย
ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดต่ างๆของเอกสารที่ควรนาติดไปในวันสมัครวีซ่าเพิ่มเติมจากที่ทางสถานฑูต
กาหนด ดังรายละเอียดดังนี ้
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ อเมริ กา
, แคนาดา, วีซา่ อื่นๆในกลุม่ ประเทศเชงเก้ น หรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง
, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจาก
นันจะกลั
้
บมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา และสลิปเงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือน
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6
เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ
และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อ
กลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่
ต้ องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว
ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต
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โดยมีนายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้ าติดต่ อแผนกวีซ่า ข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ
แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริ กา กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุ งเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ศูนย์ ข้อมูลวีซ่า
เวลาทาการ: วันจันทร์ ถงึ ศุกร์ 8:00 - 20:00 (ยกเว้ นวันหยุด)
โทรศัพท์ : 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริ กา)
อีเมล์ : support-thailand@ustraveldocs.com
กฎระเบียบด้ านการรั กษาความปลอดภัย
รายการสิง่ ของที่ไม่ให้ นาเข้ ามาภายในสถานทูต และระเบียบในการเข้ าสูส่ ถานทูต

ผู้ติดต่อสถานทูตฯทุกท่านต้ องได้ รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขันตอนรั
้
กษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ
ท่าน
สามารถฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่ อง ไว้ กบั เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้ าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรื อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้ กบั
พนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้ าไปในสถานทูตฯตามที่นดั หมายไว้ หากนาสิ่งของดังต่อไปนี ้มาด้ วย


อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่ หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารี่ แบบดิจิตอล วิทยุติดตามตัว
กล้ องถ่ายรู ป ตลับเทป แถบบันทึกวิดิทศั น์ ซีดีรอม เครื่ องเล่มเอ็มพีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์ กระเป๋ าหิ ้ว หรื อเครื่ อง
เล่นเพลงขนาดพกพา

กระเป๋ าสะพายหรื อกระเป๋ าถือสตรี ขนาดใหญ่
 กระเป๋ าถือและกระเป๋ าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋ าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋ าใส่เอกสารหรื อกระเป๋ าเสื ้อผ้ า ผู้สมัครขอวี
ซ่าสามารถนาเอกสารที่ใช้ ในการขอวีซา่ ใส่ถงุ หรื อกระเป๋ าใสเท่านัน้
 อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจาหน่ายภายในสถานทูตฯ)
 ซองหรื อพัสดุที่ปิดผนึก
 บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ ขีด ไฟแช็ค
 วัตถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรื อตะไบ
 อาวุธหรื อวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด
รายการสิ่งของที่ไม่ให้ นาเข้ ามาภายในสถานทูตฯไม่ได้ จากัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาข้ างต้ นเท่านัน้ สิ่งของประเภทอื่นอาจ
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ไม่ได้ รับอนุญาตให้ นาเข้ ามาภายในสถานทูตฯด้ วยเช่นกัน
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั วิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย
นอกจากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่ อง สถานทูตฯไม่รับฝากสิ่งของต้ องห้ ามที่กล่าวมาข้ างต้ น ท่านต้ องฝากเก็บสิ่งของดังกล่าวไว้ ที่อื่น
ก่อนมาติดต่อสถานทูตฯ

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

