รห ัสโปรแกรม : 15243

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
20.00 น.

สนำมบินสุวรรณภูมิ

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์ สายการบินกาตาร์ (EK)
เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ จะคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันที่สองของกำรเดินทำง
23.30 น.

สนำมบินสุวรรณภูมิ - โดฮำ - วอชิงตันดีซี

ออกเดินทางสู่ กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย สายการบินการตาร์ เทีย่ วบิน QR837/QR707
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองโดฮา : 0010-0130 *.*.*.

**** บินข้ำมเส้นแบ่งเขตวันสำกล ****
15.35 น.

คา่
ทีพ่ กั

(เวลาท้องถิน่ ) ถึง กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา มีช่อื เต็ม
ว่า DISTRICT OF COLUMBIA หรือใช้ตวั กันว่า D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี …หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว.... ระหว่างทางนาท่านนัง่ รถชมเมือง....เพือ่ เดินทางรับประทานอาหารคา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือเทียบเท่า

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้า

วอชิงตันดีซี - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมกรุงวอชิงตัน ดีซี (WASHINGTON DC) ซึง่ สร้างในสมัยของประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

คนแรกของสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นแทนฟิ ลาเดลเฟี ยทีเ่ คยเป็ นเมืองหลวงของสหรัฐฯสมัยเป็ นดินแดนโพ้นทะเลของ
อังกฤษ เป็ นเมืองหนึ่งทีไ่ ด้รบั การออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามเป็ นระเบียบ และเป็ นที่ตงั้ ของหน่วยงานรัฐบาลที่
สาคัญๆ โดย กรุงวอชิงตัน ดีซี นัน้ ติดกับรัฐเวอร์จเิ นียและรัฐแมรีแลนด์ อยู่ในเขตฝัง่ ซ้ายของแม่นา้ พอตอแมก
(POTOMAC RIVER) ถ่ายรูปกับทาเนียบขาว (WHITE HOUSE) ทีพ่ านักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ..ชม
และถ่ายรูปกับอนุสาวรียว์ อชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT) ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นแท่งโอบิลสิ ก์ สูง 169 เมตร
สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นเกียรติแก่จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ ชมอนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น
(LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี ร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานทีร่ ะลึกถึงอดีต
ประธานาธิบดี ลินคอล์น ตัง้ อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมือง ชม อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึก
เวียดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ทีบ่ นกาแพงสีดา มีรายชื่อของชาวอเมริกนั ทีเ่ สียชีวติ ในสงคราม
เวียดนามกว่า 58,000 คน ชมอนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี (KOREAN WAR VETERANS
MEMORIAL) เป็ นรูปแกะสลักทีเ่ ป็ นรูปทหาร ชมอนุ สรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สนั (JEFFERSON
MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่สวยงามและสาคัญแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตัน ดีซี มีรูปปัน้ ของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์
สันอยู่ดา้ นใน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึง่ เป็ นสถาบันวิจยั ก่อตัง้ ขึ้นตามความ
ประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (JAMES SMITHSON) ซึง่ ระบุในพินยั กรรมว่าหาก
หลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส์ ฮังเกอาร์ ฟอร์ด ไม่มที ายาท ก็ให้ยกมรดกทัง้ หมดให้แก่รฐั บาลสหรัฐอเมริกาเพือ่ ก่อตัง้
องค์กรที่สามารถเพิม่ พูนและเผยแพร่ความรูใ้ ห้แก่มนุษยชาติ

เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ยานยนตร์อากาศยาน (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) ชมเครื่องบินหลายยุค
หลายสมัย รวมทัง้ KITTY HAWK FLYER เครื่องบินลาแรกของโลกของพีน่ อ้ งตระกูล WRIGHT ยานอพอลโล
11 จรวดลาแรกทีโ่ คจรไปกลับโลก – ดวงจันทร์ เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ประวัตธิ รรมชาติ (NATIONAL MUSEUM OF
NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกับการชมหุ่นสตัฟฟ์ ชา้ งป่ าแอฟริกนั ตัวใหญ่ทส่ี ุดในโลก นอกจากนัน้ ที่ยงั มีหอ้ ง
ทีม่ ซี ากดึกดาบรรพ์ มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่ มีไฮไลท์ทส่ี าคัญคือ เพชรโฮ้ป (HOPE DIAMOND)
อันเป็ นเพชรสีนา้ เงินทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก และมีประวัตวิ ่านาแต่เคราะห์รา้ ยมาให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของเสมอ จนกระทัง่ เจ้าของ
คนสุดท้ายส่งมาให้แก่สถาบันสมิธโซเนียน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือเทียบเท่า

วันที่สข่ี องกำรเดินทำง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย (PHILADELPHIA)มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึง่ เป็ นเมืองทีร่ เิ ริ่มการประกาศอิสรภาพ
ในสมัยก่อตัง้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ชมระฆังแห่งอิสรภาพ หรือลิเบอร์ต้ ี เบลล์(LIBERTY BELL) จัดเป็ นระฆังทีม่ ี
ความหมายต่อ ประวัตศิ าสตร์ชาติอเมริกนั เพราะเป็ นระฆังใบที่
ส่งเสียงก้องกังวานหลังประกาศอิสรภาพไม่ข้นึ ตรงต่อจักรภพ
อังกฤษ ในปี 1776 เหตุทเ่ี ลือกใช้ระฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆัง
จารึกข้อความทีม่ คี วามหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพไว้ว่า “ขอให้
เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนทีอ่ าศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ ” ซึง่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆัง
เสรีภาพใบนี้มนี า้ หนัก 2,080 ปอนด์ เริ่มแขวนเป็ นระฆังประจาเมืองฟิ ลาเดลเฟี ย ตัง้ แต่ปี 1753 ใช้ตยี ามมีการประชุม
หรือเหตุการณ์สาคัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพือ่ ประกาศเอกราช หลังจากนัน้ ก็จะตีไว้อาลัยในอสัญกรรมของคณะผู ก้ อบ
กูอ้ สิ รภาพทุกๆคน ระฆังเริ่มปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริหลังการตีฉลองวันเกิดประธานาธิบดีจอร์จ
วอชิงตัน ทาให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพรา่ เพรื่อ เพือ่ ยืดอายุ ของระฆังให้ยาวนานทีส่ ุด จากนัน้ นาท่าน ชม
อินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์ (INDEPENDENCE HALL) สถานทีป่ ระกาศอิสรภาพ ตัง้ อยู่ในสวนทีเ่ มืองฟิ ลาเดลเฟี ย ซึง่ ได้
ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ.1776 คาประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สนั แถลงว่า อาณานิคมอเมริกา 13 แห่ง ขอ
แยกตัวจากอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิต้ ี (ATLANTIC CITY) ดินแดนแห่งคาสิโน ทีข่ ้นึ ชื่อทีส่ ุดด้านฝัง่ ตะวันออก
(ลาสเวกัสตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อนั งดงาม ทาให้นกั ท่องเทีย่ วทัว่ โลก ต่างใฝ่ ฝนั ทีจ่ ะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้ อิสระ
ให้ท่านได้สนุ กสนานกับการเสีย่ งโชคที่คาสิโน หรืออิสระเทีย่ วชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค (BOARDWALK
STREET) ซึง่ เป็ นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลน ซิต้ ี สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต แต่
ปัจจุบนั มีความกว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึง่ ตลอดสาย เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไป
ถึงร้านค้า ซึง่ มีช่อื เสียงระดับโลกก็ตงั้ อยู่บนถนนเส้นนี้
*.*.*. อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
เช้า

วอชิงตันดีซี - ฟิ ลำเดลเฟี ย - แอตแลนติก ซิต้ ี

แอตแลนติก ซิต้ ี - นิ วยอร์ค

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนิวยอร์ค (NEW YORK) หรือทีน่ ิยมเรียกกัน นิวยอร์คซิต้ ี (NEW YORK CITY) เป็ นเมือง
ใหญ่ทส่ี ุดในสหรัฐอเมริกาและเป็ นเมืองที่เจริญทีส่ ุดในโลก ถือเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม
บันเทิงทีส่ าคัญทีส่ ุดของโลก อีกทัง้ ยังเป็ นที่ตงั้ ของสานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ
จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (STATUE OF LIBERTY)เดิมมีช่อื ว่า LIBERTY
ENLIGHTENING THE WORLD ตัง้ อยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็ นของขวัญทีช่ าวฝรัง่ เศสมอบเอาเป็ น
ของขวัญแก่ชาวอเมริกนั ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปี เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1876 โดยส่งมอบ
อย่างเป็ นทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟแลนด์เป็ นผูร้ บั มอบในวันที่ 28 ตุลาคม 1886 เทพีเสรีภาพ เป็ น

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

ประติมากรรมโลหะสาริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคาประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ
และได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เมือ่ ปี 1984 …ผ่านชมสะพานบรูคลิน (BROOKLYN
BRIDGE) เป็ นสะพานแขวนทีเ่ ก่าแก่ท่สี ุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่นา้ อีสต์ เชื่อมระหว่าง
นิวยอร์กซิตี แมนฮัตตัน และบรูคลิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ผ่านชม GROUND ZERO สถานที่ ๆ เคยเป็ นที่ตงั้ ของตึกเวิรด์ เทรดถูกเรียกว่า ทันทีทส่ี ้นิ สุดการวินาศกรรมในครัง้
นัน้ หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกันตาเนินการปรับปรุงพื้นทีด่ งั กล่าวให้เป็ น
สถานที่ระลึกถึงเหยือ่ จากวินาศกรรม 911 ขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตต (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่

เคยเป็ นตึกทีส่ ูงทีส่ ุดในโลก ปัจจุบนั สูงเป็ นอันดับ 14 ของโลก มีทงั้ หมด 102 ชัน้ ตึกนี้ยงั เป็ นสถานทีถ่ ่ายทา
ภาพยนตร์ของฮอลลีวูด้ หลายเรื่องมาใช้เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาฉากสาคัญ ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING
KONG เป็ นต้น ผ่านชม ร็อคกี้เฟลเลอร์ เซนเตอร์ ซึง่ เป็ นตระกูลทีร่ า่ รวยติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา เป็ นตึกที่
สามารถชมความสวยงามของมหานครนิวยอร์กได้อกี จุดซึง่ มีความสวยงามไม่แพ้ตกึ เอ็มไพร์สเตต
นาท่านสู่ ย่านฟิ ฟธ์อเวนิว (FIFTH AVENUE) ย่านทีเ่ ป็ นศูนย์รวมของสินค้ายี่หอ้ ชัน้ นาและแฟชัน่ ทันสมัย อีกทัง้ ยัง
มีหา้ งสรรพสินค้าชื่อดัง MACY ตัง้ อยู่ ....
ผ่านชมย่านเรดิโอ ซิต้ ี มิวสิค ฮอลล์ (RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภาพยนตร์และโรงคอนเสิรต์ จุทน่ี งั ่ ได้
6,500 ทีน่ งั ่ สวนสาธารณะเซ็นทรัลปาร์ก (CENTRAL PARK) ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกาเนิดของ
ละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงทีท่ วั ่ โลกยอมรับ
นาท่านเดิน ชมย่านไทม์สแควร์ (TIME SQUARE) แหล่งรวมป้ ายโฆษณาขนาดมหึมา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าชัน้ นา
ของอเมริกา ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่องประดับและร้านขายของทีร่ ะลึก
*.*.*. อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
DOUBLETREE FORT LEE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของกำรเดินทำง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

นิ วยอร์ค - ช้อปปิ้ ง - คอร์นนิ่ ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ WOODBURY OUTLETS ซึง่ เรียกได้ว่าเป็ นเอาท์เลททีด่ ีทส่ี ุดใน อเมริกา ตัง้ อยู่บนเนื้อทีข่ นาด
ใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า นาเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลาย
แบรนด์ อาทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY,
ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANIและอื่นๆอีกมากมาย
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง (CORNING) ระหว่างทางชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวติ แบบอเมริกนั เมือง

คอร์นนิ่งตัง้ ขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ. 1890 อยู่บนฝัง่ แม่นา้ เชมุงเป็ นเมืองที่มชี ่อื เสียงทางด้านการทาเครื่องแก้ว

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
RADISSON CORNING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง

คอร์นนิ่ ง - ไนแองกำร่ำ (ฝัง่ แคนำดำ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโล (BUFFALO) ซึง่ ตัง้ อยู่ในรัฐนิวยอร์ก อยู่ตดิ กับทะเลสาบอีรแี ละแม่นา้ ไนแองการ่า
เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองในรัฐรองจากนครนิวยอร์ก
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่าน ผ่านสะพานสายรุง้ (RAINBOW BRIDGE) เพือ่ ข้ามพรมแดนสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝัง่ แคนาดา ที่
ถือว่าเป็ นสิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติสง่ิ หนึ่งของโลก และเป็ นสถานทีด่ ่มื นา้ ผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของ
คู่บา่ วสาวชาวอเมริกนั ล่องเรือ HORNBLOWER สัมผัสกระแสนา้ ทีง่ ดงามดัง่ ธารทิพย์ร่วงรินจากฟากฟ้ า ท่านจะได้
ชมความงามและความใหญ่โตของนา้ ตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด นับได้ว่าเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วลือลันสนั
่ น่ โลกและเป็ น
แหล่งทาเงินให้กบั แคนาดาและสหรัฐอเมริกาปี หนึ่ง ๆ นับจานวนมหาศาล
*.*.*. กรณี HORNBLOWER CRUISE ไม่เปิ ด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวยทางบริษทั ฯ ขออนุญาตจัดโปรแกรมทดแทนที่
JOURNEY BEHHIND THE FALLS *.*.*.
นาท่านสู่ TABLE ROCK จุดชมวิวนา้ ตกไนแองการ่าทีอ่ ยู่ใกล้ตวั นา้ ตกมากทีส่ ุด ท่านจะสัมผัสได้ถงึ ความยิง่ ใหญ่
และความน่ากลัวของนา้ ตก เมือ่ ท่านได้อยู่ใกล้ตวั นา้ ตกที่ห่างออกไปไม่ก่เี มตร เสียงนา้ ตกจะกระเทือนก้องไปไกลนับ
ไมล์ อันเกิดจากปริมาณนา้ มหาศาลของทะเลสาบอีร่ี ทิ้งตัวลงทัง้ สายจากหน้า และทาให้เกิดละอองนา้ ขนาดยักษ์ปก
คลุมอยู่เหนือนา้ ตก เมือ่ มองจากระยะไกลท่านอาจจะเห็นเป็ นสายรุง้ มหึมาพาดผ่านอยู่เหนือนา้ ตก
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร RED LOBSTER
ทีพ่ กั
MARRIOT NIAGARA FALLS HOTEL FALLSVIEW & SPA หรือเทียบเท่า
*.*.*. ห้องพักฝัง่ วิวนา้ ตก ให้ท่านได้ชมความงดงามของนา้ ตกอย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยามคา่ คืน ท่านจะได้ชมการประดับไฟ
บริเวณนา้ ตกแสนสวยตระการตา หรือสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคทีค่ าสิโน ซึง่ ตัง้ อยู่ใกล้ก บั โรงแรม *.*.*.

วันที่แปดของกำรเดินทำง
เช้า

ไนแองกำร่ำ - โตรอนโต

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน ชมนาฬกิ าดอกไม้ ซึง่ ได้รบั การประดับจากไม้ดอก และไม้ประดับหลากชนิดผลัดเปลีย่ นไปตามฤดูกาล ผ่าน
ชม WHIRLPOOL หรือนา้ วนขนาดยักษ์ทเ่ี กิดจากกระแสนา้ ทีม่ าจากนา้ ตกไนแองการ่า ….
หากสนใจนัง่ เฮลิคอปเตอร์(NIAGARA HELICOPTER)กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ (ไม่รวมในราคาทัวร์ ราคาท่านละ 150 USD)

(หมายเหตุ : การนัง่ เฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่สภาพอากาศ)

เทีย่ ง
บ่าย

นาท่าน ชมความงามของนา้ ตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพือ่ ไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆใน
แต่ละมุมควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตัง้ แต่ข้นึ เฮลิคอปเตอร์ โดยทัวร์น้ ีจะเริ่มต้นด้วยการชมโรงผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานนา้ (THE SIR ADAM BECK GENERATING PLANT), THE NIAGARA PARKS COMMISSION
SCHOOL OF HORTICULTURE, นา้ วนขนาดยักษ์ (WHIRLPOOL), สะพานสายรุง้ (RAINBOW BRIDGE),
สวนดอกไม้ทอ่ี อกดอกบานสะพรัง่ อยู่เบื้องล่าง และยังมีนา้ ตกฝัง่ อเมริกนั , SKYLON TOWER จากนัน้ จะเปลีย่ น
เส้นทางไปตามส่วนโค้งรูปเกือกม้าของนา้ ตกไนแองการ่าฝัง่ แคนาดา ณ จุดนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับสายรุง้ ทีเ่ กิด จาก
ละอองนา้ ฟุ้งกระจายทัว่ บริเวณและกระทบกับแสงแดด ปรากฏเป็ นภาพที่ท่านจะประทับใจมิลมื เลือน
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต (TORONTO) มหานครที่ใหญ่ท่สี ุดในประเทศแคนาดา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ชมเมืองโตรอนโต (TORONTO) เมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศแคนาดาและเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสีข่ อง
ทวีปอเมริกาเหนือ ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองทีม่ หี ลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง เป็ นเมืองทีท่ นั สมัยอีกเมืองหนึ่งของประเทศ
แคนาดา เมืองนี้มปี ระชากร 2.5 ล้านคนอาศัยอยู่และเป็ นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่สาคัญ รวมทัง้ ยังเป็ นศูนย์
รวมของผูค้ นจากหลากหลายเชื้อชาติ เช่น ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาเลียน, ละตินอเมริกาและเอเชีย ซึง่ เมืองโตรอนโต้ยงั
มีชมุ ชนชาวจีนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในอเมริกาเหนือ เมืองโตรอนโต้ ประกอบด้วย 6 เขต ได้แก่ DOWNTOWN, NORTH
YORK, EAST YORK, YORK, SCARBOROUGH และ ETOBICOKE อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ
ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา
นาท่าน ขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN TOWER) โดยนาท่านขึ้นลิฟท์ข้นึ หอคอยด้วยความเร็วจากพื้นถึงชัน้ ชมวิวในเวลา
เพียง 58 วินาทีเท่านัน้ หอคอยซีเอ็น ตัง้ อยู่ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ ประเทศ
แคนาดา เป็ นหอคอยสือ่ สารและสังเกตการณ์สูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) เริ่มก่อสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1973 ซีเอ็นทาวเวอร์ได้รบั การบันทึกว่าเป็ น สิง่ ก่อสร้างทีม่ คี วามสูงทีส่ ุดในโลกเป็ นเวลาถึง 31 ปี
จนถึงวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2007 จึงถูกแทนที่ดว้ ยตึกเบิรจ์ คาลิฟา (ขณะนัน้ ชื่อ เบิรจ์ ดูไบ) ชื่อ
อาคารซีเอ็น ย่อมาจาก (CANADIAN NATIONAL RAILWAY) เป็ นกิจการรถไฟทีเ่ ป็ นเจ้าของ
โครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปัจจุบนั นิยมอ้างอิงว่า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา

(CANADIAN’S NATIONAL TOWER) ปัจจุบนั ซีเอ็นทาวเวอร์เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ ูง
ทีส่ ุด เป็ นอันดับสามในโลก รองจากเบิรจ์ คาลิฟา และ หอคอยกว่างโจว แต่ยงั ครองสถิติสง่ิ ก่อสร้างทีส่ ูงทีส่ ุดในซีก
โลกตะวันตก อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าแฟชัน่ ชัน้ นาของแคนาดา และอเมริกา ที่หา้ ง ETON และ THE
BAY ซึง่ มีสนิ ค้าหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ยีนส์GUESS, LEVIS, ESPRIT, POLO,
GAP, DKNY เครื่องสาอาง (CLINIGUE, ELIZABETH ARDEN, MAC) เป็ นต้น

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
BOND PLACE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต ซึง่ เป็ นศูนย์กลางทางการศึกษาของรัฐออนตาริโอ อิสระถ่ายรูปคู่กบั อาคารรัฐสภา
ของจังหวัดออนตาริโอ ซึง่ มีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษ เจ้าอาณานิคมในสมัยก่อน
ตัง้ อยู่ดา้ นหน้า ชมและถ่ายรูปสถานทีส่ าคัญต่างๆ มากมาย อาทิ ,สกายโดม, ศาลาว่าการเมืองโตรอนโต้
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองคิงส์ตนั (KINGSTON)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเลียบแม่นา้ เซนต์ ลอเรนซ์ ....ชมเมืองคิงส์ตนั (KINGSTON) เมืองทีม่ คี วามงดงามท่ามกลาง
ทะเลสาบออนตาริโอ ซึง่ เป็ นเส้นกัน้ พรมแดนระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ....นาท่านสู่ ท่าเรือพันเกาะ อันเลือง
ชื่อ 1,000 ISLAND ล่องชมความงามของบ้านพักตากอากาศทีอ่ ยู่บนเกาะส่วนตัว เรียงรายกันนับร้อยหลัง ท่านจะ
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และสดชื่นไปกับอากาศที่บริสุทธิ์
จากนัน้ ออกเดินทางสู่ กรุงออตตาวา (OTTAWA)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
LORD ELGIN OTTAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สบิ ของกำรเดินทำง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

โตรอนโต - คิงส์ตนั - ออตตำวำ

ออตตำวำ - มอลทรีออล - โดฮำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน ชมกรุงออตตาวา (OTTAWA) ชมเมืองออตตาวาเมืองหลวงของประเทศคานาดา ซึง่ พระนางเจ้าวิคตอเรีย
ทรงประกาศให้ออตตาว่าเป็ นเมืองหลวงของประเทศ และทาลายความหวังของเมืองมอลทรีออล เมืองโตรอนโต และ
เมืองอื่นๆ ทีเ่ ป็ นคู่ แข่งในเรื่องนี้ ...นาท่าน ถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท์ฮิลล์ (PARLIAMENT
HILL) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิง่ ใหญ่ และเป็ นสถานที่ท่องเทีย่ วหลัก ทีม่ ผี ูช้ มมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของประเทศ
นาท่านถ่ายรูปกับ อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (NATIONAL GALLERY OF CANADA) ซึง่ เป็ นอาคารกระจก
และอาคารหินแกรนิต ออกแบบโดย MOSHE SAFDIE สร้างขึ้นในปี 1880 และเปิ ดอย่างเป็ นทางการในปี 1988
ภายใน มีการจัดแสดงภาพวาด, รูปปัน้ และรูปถ่ายเป็ นจานวนมาก โดยสิง่ ที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชันในการจัด
แสดงก็คงจะเป็ น รูปปัน้ แมงมุมยักษ์ (THE MAMAN STATUE) ของหลุยส์ บูรช์ วั ส์ (LOUISE BOURGEOIS)
ศิลปิ นชาวฝรัง่ เศส ซึง่ ถูกจัดแสดงไว้บริเวณทางเข้าหลักของอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา
จากนัน้ นาท่าน ชมย่านออตตาวา ดาวน์ทาวน์ (DOWNTOWN OTTAWA) ตัง้ อยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึง่
ปัจจุบนั กลายเป็ นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของเมือง นาท่านชม ย่านถนนแอลจิน (ELGIN STREET) เป็ นถนน
ทีต่ งั้ อยู่บนพื้นทีส่ ามเหลีย่ มทองคา ของเมืองออตตาวา ซึง่ เป็ นจุดศูนย์รวมของร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ และอื่นๆ อีก
เป็ นจานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองมอลทรีออล (MONTREAL) ...ชมนครมอนทรีลออล เมืองทีต่ งั้ อยู่รอบๆ เนินเขา
ทีป่ กคลุมด้วยป่ าไม้สวยงาม ทีช่ ่อื ว่ามงต์เรอัล (MONT REAL) ซึง่ ชื่อ นี้เป็ นทีม่ าของชื่อเมือง นาชมเขตเมืองเก่า และ

คา่
21.15 น.

เมืองใหม่อาคารสูงทันสมัย ย่านการค้าใต้ดนิ ทีเ่ หมาะสมกับหน้าหนาวที่หนาวจัดและหน้าร้อนทีร่ อ้ นจัดเช่น กันชม
บรรยากาศเมืองแบบฝรัง่ เศส เนื่องจากเมืองนี้เป็ นเมืองชุมชนทีพ่ ูดภาษาฝรัง่ เศสที่ใหญ่ท่สี ุด
จากนัน้ เข้าชมวิหารนอร์ธเทอดาม (NOTRE–DAME BASILICA) โบสถ์เก่าแก่และยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดของเมืองมอลทรี
ออล อาคารดัง้ เดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจุบนั นี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิก
และ นีโอ กอธิก สามารถจุคนได้ประมาณ 3,800 คน ซึง่ ภายในประดับด้วยไม้แกะสลักและกระจกสีสวยงามยิง่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
(เวลาท้องถิน่ ) ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินการตาร์ เทีย่ วบินที่ QR764/830

วันที่สบิ เอ็ดของกำรเดินทำง

โดฮำ - ประเทศไทย

**** บินข้ำมเส้นแบ่งเขตวันสำกล****
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองโดฮา : 1615-2030 *.*.*.

วันที่สบิ สองของกำรเดินทำง
07.05 น.

ประเทศไทย

(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

**********
อัตรำค่ำใช้จำ่ ย
วันที่เดินทำง

ผูใ้ หญ่

เด็กตำ่ กว่ำ 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กตำ่ กว่ำ 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่ท่ำน
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

116,000.-

40,000.-

30 ม.ค. – 10 ก.พ.

20-31 มี.ค.
6-17 เม.ย.

118,000.-

อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (*.*.*. ไม่สามารถคืนค่าตัว๋
เครื่องบินทุกกรณี เพราะเป็ นตัวราคาโปรโมชั
๋
น่ *.*.*.)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ ขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ ีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ
ทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข้างนานและอาจไม่สาม

รถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่ กว่า 6 เดือน ผู ้
เดินทางต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย
เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง
ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ
และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
-ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
-ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านัน้
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
8. วีซ่าแคนาดา (หากสถานทูตได้กาหนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้
กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ ) *.*.*. หากมีวซี ่าแล้วหักคืนท่านละ
5,000.- บาท (แคนาดา) *.*.*.
อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. อาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสังพิ
่ เศษ

ค่าบริการพิเศษต่างๆ
7. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ...
9. ค่าทิปท่านละ 80 USD ต่อท่าน
10. ค่าวีซ่าอเมริกาท่านละ 7,500.- ต่อท่าน
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระม ัดจาท ัวร์ ท่านละ 40,000 บาท
ิ ธิท
ภายใน 1 ว ันน ับจากว ันจอง มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะขอร ับลูกค้ารายต่อไป
ชาระงวดสุดท้าย 30 ว ัน ก่อนเดินทาง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้ การจ ัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***
ั
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า
่ นได้ร ับถือเป็นสญญาการเดิ
นทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า
หมายเหตุ
ั ท
- บริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่ร ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อ ันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสยที
่ าง บริษ ัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น การน ัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้ หรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ
้ น ังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน)
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทงในกรณี
ั้
ทท
ี่ า
่ นจะใชห
เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอ ัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษ ัทฯ จะแจ้งให้ทา
่ นทราบล่วงหน้า
20.- ว ันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมท ัวร์ ทางบริษ ัทฯ จะถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข้อแล้ว ในกรณีทล
ี่ ูกค้า
ต้องออกตว๋ ั โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯ ก่อนทุกครงั้ มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทฯจะไม่ขอร ับผิดชอบ
้ า่ ยใดๆ ทงสิ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
้ น
ค่าใชจ
ั้ น
่ นแปลงได้ ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว
และเหตุสด
ุ วิสยต่
่ งหน้าโดยทางบริษ ัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ ม
เดินทางเป็นสาค ัญ….
เงือ
่ นไขการยกเลิก
 ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทก
ุ รณี มากกว่า 1 เดือนก่อนว ันเดินทาง เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท
 ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทก
ุ กรณี 1-29 ว ัน ก่อนว ันเดินทาง เก็บค่าบริการท ัวร์เต็มจานวนตามราคาท ัวร์
( หมายเหตุ – ผูเ้ ดินทางทีเ่ กิดอุบ ัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวต
ิ จะต้องมีใบร ับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษ ัทระบุขอ
้ ความบางอย่างในนนด้
ั้ วย
้ น
เพือ
่ จะได้ยน
ื ย ันก ับสายการบินและต ัวแทนบริษ ัททีต
่ า
่ งประเทศ (ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษ ัทต่างประเทศ)
่
เงือ
่ นไขวีซา
่ จากสถานทูตนนๆ
่ และค่าบริษ ัททีร่ ะบุในรายการ
- กรณีผเู ้ ดินทางไม่ผา
่ นการอนุม ัติวซ
ี า
ั้ ทางบริษ ัทจะไม่มก
ี ารคืนค่าธรรมเนียมวีซา
้
ท ัวร์ไว้แล้ว ใดๆทงสิ
ั้ น
- หล ังจากทีม
่ ก
ี ารจองท ัวร์และได้ชาระค่าม ัดจาท ัวร์หรือทงหมดแล้
ั้
ว ไม่วา
่ จะเป็นการชาระผ่านต ัวแทนของบริษ ัทหรือชาระโดยตรง
ก ับทางบริษ ัท ทางบริษ ัทจะขอถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับในเงือนไขต่างๆของบริษ ัท ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงหมด
ั้
หล ังจากทีม
่ ก
ี ารจองท ัวร์และได้ชาระค่าม ัดจาท ัวร์หรือทงหมดแล้
ั้
ว ไม่วา
่ จะเป็นการชาระผ่านต ัวแทนของบริษ ัทหรือชาระโดยตรงก ับ
ทางบริษ ัท ทางบริษ ัทจะขอถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับในเงือนไขต่างๆของบริษ ัท ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงหมด
ั้
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น ต ้องเป็ นผู ้ทีม
่ รี า่ งกาย
แข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ที่
มีปัญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยูก
่ ับทางเจ ้าหน ้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้

กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุป
๊ ได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน(ผู ้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู ้ร่วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ างบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหา
คณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยทีท
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การ
นัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้า
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้

กรณีทรัพย์สน

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้าประเทศไม่ว่าในกรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของสถานฑูต เรือ
่ งวีซา่
ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการ
ชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวี
ซ่า สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทก
ุ ครัง้

่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ
 หากสถานทูตมีการสุม
ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯเป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูตฯเท่านั น
้
ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตั๋ว
้ โปรแกรมและ
โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่
รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวน
ผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุป
ร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ ยืนยันการเดินทาง
หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายนัน
้ ได ้
 ใน1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการ
เสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้วหมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและ
เงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทีย
่ ว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ข้อความซึง่ ถือเป็นสาระสาหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางทีม
่ ค
ี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ
่ ัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่อ งเที่ย วพร ้อมทั ง้ การสั มมนา ดูงาน เพื่อ ความสะดวกสบาย และเกิด ประโยชน์สูง สุด ในการเดิน ทาง ทั ง้ นี้ท างบริษั ทฯ ไม่ส ามารถ
รับผิดชอบในอุบัตเิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
่ ัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม,
อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช ้าของ
เทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอัก
คราชฑูต รวมถึงผู ้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จ าต ้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ ห ตุ
ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้
เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อ เฉพาะ
พืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ
่ การเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการ
เปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือ
และคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษ ัท เป็นผูน
้ าพาการเดินทางในครงนี
ั้ ”้

่ อเมริกา
เอกสารประกอบการขอวีซา
-ใช ้เวลาทาการอนุมัตวิ ซ
ี า่ นับจากวันยืน
่ ประมาณ 5 วันทาการ
-การยืน
่ วีซา่ ท่านจะต ้องมาแสดงตนทีส
่ ถานทูต
-ในระหว่างยืน
่ วีซา่ เข ้าสถานทูตแล ้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้
่ ในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลีย
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุ
การใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พานักอยู่ตา่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า่ งประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่
ต่างประเทศ กรุณาแจ ้งเจ ้าหน ้าทีข
่ องทางบริษัทให ้ทราบทันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา่ จะมีเงือ
่ นไข และ ข ้อกาหนดของทาง
่
สถานทูตต ้องการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซาในประเทศไทยได ้ ข ้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผู ้เดินทางทีถ
่ อ
ื
พาสปอร์ตต่างชาติด ้วย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 2 นิว้ หรือ 5 x 5 ซม.จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
เครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้
-เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบ
ทะเบียนการค ้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง,
เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับ
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า
จากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชือ
่ สถานทูตทีย
“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่ (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่
นับจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชือ
ยืน
่ )
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดทีด
-กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
่ น
ิ เป็ นตัน
4. หลักฐานการเงิน
4.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง ใช ้ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ ไป ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่าย
สาเนา ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15
วันก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญชีต ้องมีครบทุกเดือน
***ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเคลือ
่ นไหวบัญชี ไม่ครบทุกเดือน ให ้ใช ้ Bank Statement แทนสาเนาสมุดเงินฝาก***
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีตด
ิ ลบ บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
4.2 กรณีเปลีย
่ นบัญชีเป็ นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่มใหม่)
4.3 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
ให ้ (พร ้อมเอกสารพิสจ
ู น์ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ต
ั ร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส)
5. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและ
มารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู ้เดียว
6. เอกสารส่วนตัว
-สาเนาทะเบียนบ ้าน
-สาเนาบัตรประชาชน
-สาเนาสูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี )
-สาเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-สาเนาใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

่ แคนาดา
เอกสารประกอบการขอวีซา
ใช ้เวลาทาการอนุมัตวิ ซ
ี า่ นับจากวันยืน
่ ประมาณ 1 เดือน
้ 28)
ยืน
่ วีซา่ แสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา่ VFS Global (เทรนดี้ ชัน
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว ้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ในระหว่างยืน
่ วีซา่ เข ้าสถานทูตแล ้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้
่ ในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลีย
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุ
การใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พานักอยู่ตา่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า่ งประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่
ต่างประเทศ กรุณาแจ ้งเจ ้าหน ้าทีข
่ องทางบริษัทให ้ทราบทันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา่ จะมีเงือ
่ นไข และ ข ้อกาหนดของทางสถานทูต
ต ้องการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซา่ ในประเทศไทยได ้ ข ้อกาหนดนี้รวมไปถึงผู ้เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ต
ต่างชาติด ้วย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 2 นิว้ หรือ 5 x 5 ซม.จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้
ถ่ายไม่เกิน
6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะ
หมึก)

3. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือ
- เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ

หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
ชือ
่ น
ื่ )
่ -สกุล
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่ (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดทีด
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
่ น
ิ (ให ้แปลภาษา
อังกฤษจากร ้านแปลมาด ้วย) เป็ นตัน
- กรณีทเี่ กษี ยณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญมาด ้วย
4. หลักฐานการเงิน
4.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง ใช ้ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ ไป ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่าย
สาเนา ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วัน
ก่อนวันนัดสัมภาษณ์
***ในกรณีทย
ี่ อดเงิน ไม่ครบทุกเดือน ให ้ใช ้ Bank Statement แทนสาเนาสมุดเงินฝาก***
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีตด
ิ ลบ บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
4.2 กรณีเปลีย
่ นบัญชีเป็ นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่มใหม่)
4.3 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่ายให ้
และหนังสือรับรองการทางานตัวจริงอีก 1 ชุดของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่ายให ้ และให ้ผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่ายให ้ทาจดหมาย Sponsor Letter
้ จงความสัมพันธ์ในการออกค่าใช ้จ่ายให ้กัน (พร ้อมเอกสารพิสจ
ชีแ
ู น์ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส) มา
ด ้วย
5. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู ้เดียว
6. เอกสารส่วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ ้าน
- สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาสูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี )
- สาเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
- สาเนาใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

