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ก ำหนดกำรเดินทำง      

 วนัแรกของกำรเดินทำง         สนำมบนิสุวรรณภมูิ                                                                                                                 

20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอร ์สายการบนิกาตาร ์(EK) 

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทั ฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้าน 

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

วนัที่สองของกำรเดินทำง    สนำมบนิสุวรรณภมูิ - โดฮำ - วอชิงตนัดีซี   

23.30 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงวอชงิตนัดีซ ีประเทศสหรฐัอเมรกิา โดย สายการบนิการตาร ์เทีย่วบนิ QR837/QR707 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงโดฮา : 0010-0130 *.*.*. 

**** บินขำ้มเสน้แบ่งเขตวนัสำกล **** 

15.35 น.      (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ กรุงวอชงิตนัดซี ีประเทศสหรฐัอเมรกิา เมอืงหลวงของประเทศสหรฐัอเมรกิา มชีื่อเตม็

ว่า DISTRICT OF COLUMBIA หรอืใชต้วักนัว่า D.C. กรุงวอชงิตนั ดซีี …หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้.... ระหว่างทางน าท่านนัง่รถชมเมอืง....เพือ่เดนิทางรบัประทานอาหารค า่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง     วอชิงตนัดีซ ี- ชมเมือง 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมกรุงวอชงิตนั ดซีี (WASHINGTON DC) ซึง่สรา้งในสมยัของประธานาธบิดจีอรจ์ วอชงิตนั ประธานาธิบดี

http://bit.ly/2NMk5YE


คนแรกของสหรฐัอเมรกิา สรา้งขึ้นแทนฟิลาเดลเฟียทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของสหรฐัฯสมยัเป็นดนิแดนโพน้ทะเลของ

องักฤษ เป็นเมอืงหน่ึงทีไ่ดร้บัการออกแบบผงัเมอืงไดอ้ย่างสวยงามเป็นระเบยีบ และเป็นที่ต ัง้ของหน่วยงานรฐับาลที่

ส  าคญัๆ โดย กรุงวอชงิตนั ดซี ีนัน้ตดิกบัรฐัเวอรจ์เินียและรฐัแมรแีลนด ์อยู่ในเขตฝัง่ซา้ยของแมน่ า้พอตอแมก  

(POTOMAC RIVER)  ถ่ายรูปกบัท าเนียบขาว (WHITE HOUSE) ทีพ่  านกัของประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา ..ชม

และถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีว์อชงิตนั (WASHINGTON MONUMENT) ทีม่ลีกัษณะเป็นแท่งโอบลิสิก ์สูง 169 เมตร 

สรา้งขึ้นเพือ่เป็นเกยีรตแิก่จอรจ์ วอชงิตนั ประธานาธิบดคีนแรกของสหรฐัฯ ชมอนุสรณ์สถานอบัราฮมัลนิคอลน์ 

(LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชงิตนั ดซี ีรา้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทีร่ะลกึถงึอดตี

ประธานาธิบดี  ลนิคอลน์ ต ัง้อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอนัใหญ่โตภายในตวัเมอืง ชม อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึก

เวยีดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ทีบ่นก าแพงสดี า มรีายชื่อของชาวอเมรกินัทีเ่สยีชวีติในสงคราม

เวยีดนามกว่า 58,000 คน  ชมอนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหล ี(KOREAN WAR VETERANS 

MEMORIAL) เป็นรูปแกะสลกัทีเ่ป็นรูปทหาร ชมอนุสรณส์ถานธอมสั เจฟเฟอรส์นั (JEFFERSON 

MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่สวยงามและส าคญัแห่งหน่ึงในกรุงวอชงิตนั ดซี ีมรูีปปัน้ของประธานาธิบดเีจฟเฟอร์

สนัอยู่ดา้นใน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ สถาบนัสมธิโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึง่เป็นสถาบนัวจิยั ก่อตัง้ขึ้นตามความ

ประสงคข์องนกัวทิยาศาสตรช์าวองักฤษ เจมส ์สมธิสนั (JAMES SMITHSON) ซึง่ระบใุนพนิยักรรมว่าหาก

หลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส ์ฮงัเกอาร ์ฟอรด์ ไมม่ทีายาท กใ็หย้กมรดกทัง้หมดใหแ้ก่รฐับาลสหรฐัอเมรกิาเพือ่ก่อต ัง้

องคก์รที่สามารถเพิม่พนูและเผยแพร่ความรูใ้หแ้ก่มนุษยชาต ิ 

 

 

 

 

 

 

เขา้ชมพพิธิภณัฑย์านยนตรอ์ากาศยาน  (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) ชมเครื่องบนิหลายยุค

หลายสมยั รวมท ัง้ KITTY HAWK FLYER  เครื่องบนิล  าแรกของโลกของพีน่อ้งตระกูล WRIGHT ยานอพอลโล 

11 จรวดล าแรกทีโ่คจรไปกลบัโลก – ดวงจนัทร ์ เขา้ชมพพิธิภณัฑป์ระวตัธิรรมชาติ (NATIONAL MUSEUM OF 

NATURAL HISTORY) เพลดิเพลนิกบัการชมหุ่นสตฟัฟ์ชา้งป่าแอฟรกินัตวัใหญ่ทีสุ่ดในโลก นอกจากนัน้ที่ยงัมหีอ้ง

ทีม่ซีากดกึด าบรรพ ์มโีครงกระดูกไดโนเสาร ์ยนืตระหงา่นอยู่ มไีฮไลทท์ีส่  าคญัคือ เพชรโฮป้ (HOPE DIAMOND) 

อนัเป็นเพชรสนี า้เงนิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และมปีระวตัวิ่าน าแต่เคราะหร์า้ยมาใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของเสมอ จนกระท ัง่เจา้ของ

คนสุดทา้ยส่งมาใหแ้ก่สถาบนัสมธิโซเนียน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรอืเทยีบเท่า 



วนัที่สีข่องกำรเดินทำง      วอชิงตนัดีซ ี- ฟิลำเดลเฟีย - แอตแลนตกิ ซติี้  

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟิลาเดลเฟีย (PHILADELPHIA)มลรฐัเพนซลิวาเนีย ซึง่เป็นเมอืงทีร่เิริ่มการประกาศอสิรภาพ

ในสมยัก่อตัง้ประเทศสหรฐัอเมริกา ชมระฆงัแห่งอสิรภาพ หรอืลเิบอรต์ี้ เบลล(์LIBERTY BELL)  จดัเป็นระฆงัทีม่ี

ความหมายต่อ  ประวตัศิาสตรช์าตอิเมริกนัเพราะเป็นระฆงัใบที่

ส่งเสยีงกอ้งกงัวานหลงัประกาศอสิรภาพไมข่ึ้นตรงต่อจกัรภพ

องักฤษ ในปี 1776 เหตุทีเ่ลอืกใชร้ะฆงัใบน้ีเพราะรอบๆระฆงั

จารกึขอ้ความทีม่คีวามหมายจบัใจเกี่ยวกบัเสรภีาพไวว้่า “ขอให ้

เสรภีาพจงมแีด่คนทุกคนทีอ่าศยัอยู่บนผนืแผ่นดนิน้ี” ซึง่

สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการประกาศอสิรภาพพอด ีระฆงั

เสรภีาพใบน้ีมนี า้หนกั 2,080 ปอนด ์เริ่มแขวนเป็นระฆงัประจ าเมอืงฟิลาเดลเฟีย ต ัง้แต่ปี 1753 ใชต้ยีามมกีารประชุม

หรอืเหตุการณส์ าคญั ก่อนจะใชใ้นการตเีพือ่ประกาศเอกราช หลงัจากนัน้กจ็ะตไีวอ้าลยัในอสญักรรมของคณะผูก้อบ

กูอ้สิรภาพทกุๆคน ระฆงัเริ่มปรากฏรอยรา้วในปี 1835 และแตกปริหลงัการตฉีลองวนัเกดิประธานาธบิดจีอรจ์ 

วอชงิตนั ท าใหท้างการสหรฐัยกเลกิการตีระฆงัพร า่เพรื่อ เพือ่ยดือายุของระฆงัใหย้าวนานทีสุ่ด จากนัน้น าท่าน ชม

อนิดเีพนเดน้ซ ์ฮอลล ์(INDEPENDENCE HALL) สถานทีป่ระกาศอสิรภาพ ต ัง้อยู่ในสวนทีเ่มอืงฟิลาเดลเฟีย ซึง่ได ้

ประกาศเอกราชไวใ้นปี ค.ศ.1776 ค าประกาศเขยีนโดยโธมสั เจฟเฟอรส์นั แถลงว่า อาณานิคมอเมรกิา 13 แห่ง ขอ

แยกตวัจากองักฤษ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแอตแลนตกิ ซติี้ (ATLANTIC CITY) ดนิแดนแห่งคาสโิน ทีข่ึ้นชื่อทีสุ่ดดา้นฝัง่ตะวนัออก 

(ลาสเวกสัตะวนัออก) ดว้ยทวิทศันอ์นังดงาม ท าใหน้กัท่องเทีย่วท ัว่โลก ต่างใฝ่ฝนัทีจ่ะมาเสี่ยงโชค ณ เมอืงน้ี อสิระ

ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการเสีย่งโชคที่คาสโิน หรอือสิระเทีย่วชมเลอืกซื้อสนิคา้ ณ ถนนบอรด์วอค (BOARDWALK 

STREET) ซึง่เป็นถนนสายเก่าแก่ของเมอืงแอตแลน ซติี้ สรา้งขึ้นในปี 1870 ในอดตีมคีวามกวา้งเพยีง 12 ฟตุ แต่

ปจัจบุนัมคีวามกวา้งถงึ 40 ฟตุ และมคีวามยาวถงึ 4.5 ไมล ์ซึง่ตลอดสาย  เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมาย รวมไป

ถงึรา้นคา้ ซึง่มชีื่อเสยีงระดบัโลกกต็ ัง้อยู่บนถนนเสน้น้ี 

ค า่ *.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

ทีพ่กั BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL   หรอืเทยีบเท่า         

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง       แอตแลนตกิ ซติี้ - นิวยอรค์ 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนิวยอรค์ (NEW YORK) หรอืทีนิ่ยมเรยีกกนั นิวยอรค์ซติี้ (NEW YORK CITY) เป็นเมอืง

ใหญ่ทีสุ่ดในสหรฐัอเมรกิาและเป็นเมอืงที่เจริญทีสุ่ดในโลก ถอืเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ วฒันธรรม 

บนัเทงิทีส่  าคญัทีสุ่ดของโลก อกีท ัง้ยงัเป็นที่ต ัง้ของส านกังานใหญ่องคก์ารสหประชาชาต ิ 

จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืชมเกาะชมเทพเีสรภีาพ (STATUE OF LIBERTY)เดมิมชีื่อว่า LIBERTY 

ENLIGHTENING THE WORLD ตัง้อยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮดัสนั เป็นของขวญัทีช่าวฝร ัง่เศสมอบเอาเป็น

ของขวญัแก่ชาวอเมรกินั ในวนัที่อเมรกิาเฉลมิฉลองวนัชาตคิรบ 100 ปีเมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบ

อย่างเป็นทางการ โดยมปีระธานาธบิดีโกรเวอร ์คลฟิแลนดเ์ป็นผูร้บัมอบในวนัที ่28 ตลุาคม 1886 เทพเีสรภีาพ เป็น



ประตมิากรรมโลหะส ารดิ รูปเทพห่ีมเสื้อคลุม มอืขวาชูคบเพลงิ มอืซา้ยถอืแผ่นจารกึค าประกาศอสิรภาพของสหรฐัฯ 

และไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเ้มือ่ปี 1984 …ผ่านชมสะพานบรูคลนิ (BROOKLYN 

BRIDGE) เป็นสะพานแขวนทีเ่ก่าแก่ที่สุดในสหรฐัอเมริกา มคีวามยาว 1,825 เมตร ทอดขา้มแม่น า้อสีต ์เชื่อมระหว่าง

นิวยอรก์ซติ ีแมนฮตัตนั และบรูคลนิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ผ่านชม GROUND ZERO สถานที ่ๆ เคยเป็นที่ต ัง้ของตึกเวริด์เทรดถกูเรยีกว่า ทนัททีีส่ิ้นสุดการวนิาศกรรมในครัง้

นัน้ หน่วยงานภาครฐัของสหรฐัอเมรกิา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกนัต าเนินการปรบัปรุงพื้นทีด่งักลา่วใหเ้ป็น

สถานที่ระลกึถงึเหยือ่จากวนิาศกรรม 911  ขึ้นชมววิบน ตกึเอ็มไพรส์เตต (EMPIRE STATE BUILDING) ตกึที่

เคยเป็นตึกทีสู่งทีสุ่ดในโลก ปจัจุบนัสูงเป็นอนัดบั 14 ของโลก มที ัง้หมด 102 ช ัน้ ตกึน้ียงัเป็นสถานทีถ่่ายท า

ภาพยนตรข์องฮอลลวูีด้หลายเรื่องมาใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าฉากส าคญั ๆ อาท ิSLEEPLESS IN SEATTLE, KING 

KONG เป็นตน้ ผ่านชม รอ็คกี้เฟลเลอร ์เซนเตอร ์ซึง่เป็นตระกูลทีร่  า่รวยตดิอนัดบัหน่ึงในสบิของอเมรกิา เป็นตกึที่

สามารถชมความสวยงามของมหานครนิวยอรก์ไดอ้กีจดุซึง่มคีวามสวยงามไมแ่พต้กึเอ็มไพรส์เตต  

น าท่านสู่ ย่านฟิฟธอ์เวนิว (FIFTH AVENUE) ย่านทีเ่ป็นศูนยร์วมของสนิคา้ยี่หอ้ช ัน้น าและแฟชัน่ทนัสมยั อกีท ัง้ยงั

มหีา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงั MACY ตัง้อยู่ .... 

ผ่านชมย่านเรดโิอ ซติี้ มวิสคิ ฮอลล ์(RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภาพยนตรแ์ละโรงคอนเสริต์ จทุีน่ ัง่ได ้

6,500 ทีน่ ัง่ สวนสาธารณะเซน็ทรลัปารก์ (CENTRAL PARK) ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย ์ตน้ก าเนิดของ

ละครบรอดเวยศิ์ลปะการแสดงทีท่ ัว่โลกยอมรบั  

น าท่านเดนิ ชมย่านไทมส์แควร ์(TIME SQUARE) แหลง่รวมป้ายโฆษณาขนาดมหมึา ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ช ัน้น า

ของอเมรกิา ไมว่่าจะเป็นเสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดบัและรา้นขายของทีร่ะลกึ 

ค า่  *.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั  DOUBLETREE FORT LEE HOTEL หรอืเทยีบเท่า         

วนัที่หกของกำรเดินทำง       นิวยอรค์ - ชอ้ปป้ิง - คอรน์น่ิง  

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ WOODBURY OUTLETS ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นเอาทเ์ลททีด่ีทีสุ่ดใน  อเมรกิา ต ัง้อยู่บนเน้ือทีข่นาด

ใหญ่ ประกอบดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมกว่า 250 รา้นคา้ น าเสนอสนิคา้ในราคาที่ชวนใหเ้ลอืกสรรมากมายหลากหลาย

แบรนด ์อาท ิBURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, 

ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANIและอื่นๆอกีมากมาย 

เทีย่ง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*. 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอรน์น่ิง (CORNING) ระหว่างทางชมทศันียภาพบรรยากาศเมอืงและชวีติแบบอเมริกนัเมอืง 



 คอรน์น่ิงต ัง้ขึ้นเมือ่ปี ค.ศ. 1890 อยู่บนฝัง่แมน่ า้เชมงุเป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงทางดา้นการท าเครื่องแกว้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  RADISSON CORNING HOTEL หรอืเทยีบเท่า         

วนัที่เจด็ของกำรเดินทำง        คอรน์น่ิง - ไนแองกำรำ่ (ฝัง่แคนำดำ)  

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบฟัฟาโล (BUFFALO) ซึง่ต ัง้อยู่ในรฐันิวยอรก์ อยู่ตดิกบัทะเลสาบอีรแีละแมน่ า้ไนแองการ่า 

เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองในรฐัรองจากนครนิวยอรก์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่าน ผ่านสะพานสายรุง้ (RAINBOW BRIDGE) เพือ่ขา้มพรมแดนสู่ อทุยานแห่งชาตไินแองการ่า ฝัง่แคนาดา ที่

ถอืว่าเป็นสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตสิิง่หน่ึงของโลก และเป็นสถานทีด่ื่มน า้ผึ้งพระจนัทรย์อดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของ

คู่บา่วสาวชาวอเมริกนั ลอ่งเรอื HORNBLOWER สมัผสักระแสน า้ทีง่ดงามดัง่ธารทพิยร่์วงรินจากฟากฟ้า ท่านจะได ้

ชมความงามและความใหญ่โตของน า้ตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ิด นบัไดว้่าเป็นแหลง่ท่องเทีย่วลอืล ัน่สนัน่โลกและเป็น

แหลง่ท าเงนิใหก้บัแคนาดาและสหรฐัอเมรกิาปีหน่ึง ๆ นบัจ านวนมหาศาล 

*.*.*. กรณี HORNBLOWER CRUISE ไมเ่ปิด เน่ืองจากสภาพอากาศไมเ่อื้ออ านวยทางบรษิทัฯ ขออนุญาตจดัโปรแกรมทดแทนที ่ 

JOURNEY BEHHIND THE FALLS *.*.*.  

น าท่านสู่ TABLE ROCK จดุชมววิน า้ตกไนแองการ่าทีอ่ยู่ใกลต้วัน า้ตกมากทีสุ่ด ท่านจะสมัผสัไดถ้งึความยิง่ใหญ่ 

และความน่ากลวัของน า้ตก เมือ่ท่านไดอ้ยู่ใกลต้วัน า้ตกที่ห่างออกไปไมก่ี่เมตร เสยีงน า้ตกจะกระเทอืนกอ้งไปไกลนบั

ไมล ์อนัเกดิจากปริมาณน า้มหาศาลของทะเลสาบอรีี่ ทิ้งตวัลงท ัง้สายจากหนา้ และท าใหเ้กิดละอองน า้ขนาดยกัษป์ก

คลุมอยู่เหนือน า้ตก เมือ่มองจากระยะไกลท่านอาจจะเหน็เป็นสายรุง้มหมึาพาดผ่านอยู่เหนือน า้ตก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร RED LOBSTER 

ทีพ่กั  MARRIOT NIAGARA FALLS HOTEL FALLSVIEW & SPA หรอืเทยีบเท่า 

*.*.*. หอ้งพกัฝัง่ววิน า้ตก ใหท่้านไดช้มความงดงามของน า้ตกอย่างเตม็อิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยามค า่คืน ท่านจะไดช้มการประดบัไฟ 

บรเิวณน า้ตกแสนสวยตระการตา หรอืสนุกสนานกบัการเสี่ยงโชคทีค่าสโิน ซึง่ต ัง้อยู่ใกลก้บัโรงแรม *.*.*. 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง         ไนแองกำรำ่ - โตรอนโต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าท่าน ชมนาฬกิาดอกไม ้ซึง่ไดร้บัการประดบัจากไมด้อก และไมป้ระดบัหลากชนิดผลดัเปลีย่นไปตามฤดูกาล ผ่าน

ชม WHIRLPOOL หรอืน า้วนขนาดยกัษท์ีเ่กดิจากกระแสน า้ทีม่าจากน า้ตกไนแองการ่า …. 

หากสนใจนัง่เฮลคิอปเตอร(์NIAGARA HELICOPTER)กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร ์(ไมร่วมในราคาทวัร ์ราคาท่านละ 150 USD)  



(หมายเหต ุ: การนัง่เฮลคิอปเตอร ์ขึ้นอยู่สภาพอากาศ) 

  

 

 

 

 

 

  น าท่าน ชมความงามของน า้ตกไนแองการ่าในมมุมองที่น่าตื่นเตน้ เพือ่ไมใ่หท่้านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆใน

แต่ละมมุควรเตรยีมกลอ้งถ่ายรูปไวใ้หพ้รอ้มตัง้แต่ขึ้นเฮลคิอปเตอร ์โดยทวัรน้ี์จะเริ่มตน้ดว้ยการชมโรงผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานน า้ (THE SIR  ADAM BECK GENERATING PLANT), THE NIAGARA PARKS COMMISSION 

SCHOOL OF HORTICULTURE, น า้วนขนาดยกัษ ์(WHIRLPOOL), สะพานสายรุง้ (RAINBOW BRIDGE), 

สวนดอกไมท้ีอ่อกดอกบานสะพรัง่อยู่เบื้องลา่ง และยงัมนี า้ตกฝัง่อเมรกินั, SKYLON TOWER จากนัน้จะเปลีย่น

เสน้ทางไปตามส่วนโคง้รูปเกอืกมา้ของน า้ตกไนแองการ่าฝัง่แคนาดา ณ จดุน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัสายรุง้ทีเ่กดิจาก

ละอองน า้ฟุ้ งกระจายท ัว่บริเวณและกระทบกบัแสงแดด ปรากฏเป็นภาพที่ท่านจะประทบัใจมลิมืเลอืน  

  จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงโตรอนโต (TORONTO) มหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่าน ชมเมอืงโตรอนโต (TORONTO) เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศแคนาดาและเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสีข่อง

ทวปีอเมรกิาเหนือ ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงทีม่หีลายเชื้อชาตมิากที่สุดเมอืงหน่ึง เป็นเมอืงทีท่นัสมยัอกีเมอืงหน่ึงของประเทศ

แคนาดา เมอืงน้ีมปีระชากร 2.5 ลา้นคนอาศยัอยู่และเป็นหน่ึงในเมอืงเศรษฐกจิของโลกที่ส  าคญั รวมท ัง้ยงัเป็นศูนย์

รวมของผูค้นจากหลากหลายเชื้อชาต ิเช่น ชาวโปรตเุกส, ชาวอติาเลยีน, ละตนิอเมรกิาและเอเชีย ซึง่เมอืงโตรอนโตย้งั

มชีมุชนชาวจนีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอเมรกิาเหนือ เมอืงโตรอนโต ้ประกอบดว้ย 6 เขต ไดแ้ก่ DOWNTOWN, NORTH 

YORK, EAST YORK, YORK, SCARBOROUGH และ ETOBICOKE อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ 

ศิลปะ วฒันธรรมของประเทศแคนาดา  

  น าท่าน ขึ้นหอคอยซเีอน็  (CN TOWER) โดยน าท่านขึ้นลฟิทข์ึ้นหอคอยดว้ยความเรว็จากพื้นถงึช ัน้ชมววิในเวลา

เพยีง 58 วนิาทเีท่านัน้ หอคอยซเีอน็ ต ัง้อยู่ย่านใจกลางเมอืงโตรอนโต รฐัออนตาริโอ ประเทศ

แคนาดา เป็นหอคอยสือ่สารและสงัเกตการณสู์ง 553 เมตร (1,815 ฟตุ) เริ่มก่อสรา้งต ัง้แต่ปี ค.ศ. 

1973 ซเีอน็ทาวเวอรไ์ดร้บัการบนัทกึว่าเป็น สิง่ก่อสรา้งทีม่คีวามสูงทีสุ่ดในโลกเป็นเวลาถงึ 31 ปี 

จนถงึวนัที ่21 กนัยายน ค.ศ. 2007 จงึถกูแทนที่ดว้ยตกึเบริจ์คาลฟิา (ขณะนัน้ชื่อ เบริจ์ดูไบ) ชื่อ

อาคารซเีอน็ ย่อมาจาก (CANADIAN NATIONAL RAILWAY) เป็นกจิการรถไฟทีเ่ป็นเจา้ของ

โครงการก่อสรา้งในระยะแรก แต่ในปจัจบุนั นิยมอา้งองิว่า ซเีอ็น หมายถงึ หอคอยแห่งชาติแคนาดา 

(CANADIAN’S NATIONAL TOWER) ปจัจบุนัซเีอน็ทาวเวอรเ์ป็นสิง่ก่อสรา้งทีสู่ง

ทีสุ่ด เป็นอนัดบัสามในโลก รองจากเบริจ์คาลฟิา และ หอคอยกว่างโจว แต่ยงัครองสถติิสิง่ก่อสรา้งทีสู่งทีสุ่ดในซกี

โลกตะวนัตก อสิระตามอธัยาศยัใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่ช ัน้น าของแคนาดา และอเมรกิา ที่หา้ง ETON และ THE 

BAY ซึง่มสีนิคา้หลากหลายชนิดใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อ เช่น เสื้อผา้ รองเทา้ ยนีสG์UESS, LEVIS, ESPRIT, POLO, 

GAP, DKNY เครื่องส าอาง (CLINIGUE, ELIZABETH ARDEN, MAC) เป็นตน้ 



ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  BOND PLACE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เกำ้ของกำรเดินทำง        โตรอนโต - คงิสต์นั - ออตตำวำ    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่าน ชมมหาวทิยาลยัโตรอนโต ซึง่เป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาของรฐัออนตารโิอ อสิระถ่ายรูปคู่กบัอาคารรฐัสภา 

ของจงัหวดัออนตาริโอ ซึง่มพีระบรมรูปของพระนางวคิตอเรีย พระราชนีิแห่งองักฤษ เจา้อาณานิคมในสมยัก่อน 

ตัง้อยู่ดา้นหนา้ ชมและถ่ายรูปสถานทีส่  าคญัต่างๆ มากมาย อาท ิ,สกายโดม, ศาลาว่าการเมอืงโตรอนโต ้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคิงสต์นั (KINGSTON) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านเดนิทางเลยีบแมน่ า้เซนต ์ลอเรนซ ์....ชมเมอืงคิงสต์นั (KINGSTON) เมอืงทีม่คีวามงดงามท่ามกลาง 

ทะเลสาบออนตารโิอ ซึง่เป็นเสน้ก ัน้พรมแดนระหว่างแคนาดาและสหรฐัอเมรกิา ....น าท่านสู่ ท่าเรอืพนัเกาะ อนัเลอืง

ชื่อ 1,000 ISLAND ลอ่งชมความงามของบา้นพกัตากอากาศทีอ่ยู่บนเกาะส่วนตวั เรยีงรายกนันบัรอ้ยหลงั ท่านจะ

เพลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของธรรมชาต ิและสดชื่นไปกบัอากาศที่บรสุิทธิ์  

  จากนัน้ออกเดนิทางสู่ กรุงออตตาวา (OTTAWA)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั   LORD ELGIN OTTAWA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สบิของกำรเดินทำง        ออตตำวำ - มอลทรอีอล - โดฮำ     

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าท่าน ชมกรุงออตตาวา (OTTAWA) ชมเมอืงออตตาวาเมอืงหลวงของประเทศคานาดา ซึง่พระนางเจา้วคิตอเรีย 

ทรงประกาศใหอ้อตตาว่าเป็นเมอืงหลวงของประเทศ และท าลายความหวงัของเมอืงมอลทรอีอล เมอืงโตรอนโต และ

เมอืงอื่นๆ ทีเ่ป็นคู่แขง่ในเรื่องน้ี ...น าท่าน ถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลยีเมนทฮ์ิลล ์(PARLIAMENT 

HILL) อาคารรฐัสภาที่สรา้งขึ้นอย่างยิง่ใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเทีย่วหลกั ทีม่ผูีช้มมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของประเทศ  

  น าท่านถ่ายรูปกบั อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (NATIONAL GALLERY OF CANADA) ซึง่เป็นอาคารกระจก

และอาคารหนิแกรนิต ออกแบบโดย MOSHE SAFDIE สรา้งขึ้นในปี 1880 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1988 

ภายใน มกีารจดัแสดงภาพวาด, รูปปัน้ และรูปถ่ายเป็นจ านวนมาก โดยสิง่ที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชนัในการจดั

แสดงกค็งจะเป็น รูปปัน้แมงมมุยกัษ ์(THE MAMAN STATUE) ของหลุยส ์บูรช์วัส ์(LOUISE BOURGEOIS) 

ศิลปินชาวฝร ัง่เศส ซึง่ถูกจดัแสดงไวบ้รเิวณทางเขา้หลกัของอาคารหอศิลป์แห่งชาตแิคนาดา  

  จากนัน้น าท่าน ชมย่านออตตาวา ดาวนท์าวน ์(DOWNTOWN OTTAWA) ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางเมอืงออตตาวา ซึง่

ปจัจบุนักลายเป็นศูนยก์ลางการคา้และเศรษฐกจิของเมอืง น าท่านชม ย่านถนนแอลจนิ (ELGIN STREET) เป็นถนน

ทีต่ ัง้อยู่บนพื้นทีส่ามเหลีย่มทองค า ของเมอืงออตตาวา ซึง่เป็นจุดศูนยร์วมของรา้นคา้ รา้นอาหาร บาร ์และอื่นๆ อกี

เป็นจ านวนมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้ น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงมอลทรอีอล (MONTREAL) ...ชมนครมอนทรลีออล เมอืงทีต่ ัง้อยู่รอบๆ เนินเขา

ทีป่กคลุมดว้ยป่าไมส้วยงาม ทีช่ื่อว่ามงตเ์รอลั (MONT REAL) ซึง่ชื่อ น้ีเป็นทีม่าของชื่อเมอืง น าชมเขตเมอืงเก่า และ



เมอืงใหมอ่าคารสูงทนัสมยั ย่านการคา้ใตด้นิทีเ่หมาะสมกบัหนา้หนาวที่หนาวจดัและหนา้รอ้นทีร่อ้นจดัเช่น กนัชม

บรรยากาศเมอืงแบบฝรัง่เศส เน่ืองจากเมอืงน้ีเป็นเมอืงชมุชนทีพู่ดภาษาฝรัง่เศสที่ใหญ่ที่สุด  

  จากนัน้ เขา้ชมวหิารนอรธ์เทอดาม (NOTRE–DAME BASILICA) โบสถเ์ก่าแก่และยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของเมอืงมอลทรี

ออล อาคารดัง้เดมิสรา้งขึ้นในศตวรรษที ่17 แต่อาคารปจัจบุนัน้ีสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสกิ

และ นีโอ กอธกิ สามารถจคุนไดป้ระมาณ 3,800 คน ซึง่ภายในประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัและกระจกสสีวยงามยิง่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

21.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิการตาร ์เทีย่วบนิที่ QR764/830 

วนัที่สบิเอด็ของกำรเดินทำง   โดฮำ - ประเทศไทย 

**** บินขำ้มเสน้แบ่งเขตวนัสำกล**** 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงโดฮา : 1615-2030  *.*.*. 

วนัที่สบิสองของกำรเดินทำง   ประเทศไทย 

07.05 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ….. 

********** 

อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย 

วนัที่เดินทำง ผูใ้หญ่ 
เด็กต ำ่กวำ่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ท่ำน 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

30 ม.ค. – 10 ก.พ. 

20-31 มี.ค. 

6-17 เม.ย. 

118,000.- 116,000.- 40,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (*.*.*. ไม่สามารถคืนค่าต ัว๋ 

เครื่องบนิทกุกรณี เพราะเป็นต ัว๋ราคาโปรโมช ัน่ *.*.*.) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่ขอวซี่า  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ 

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สาม



รถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย 

เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาล

ฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจาก

อบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

8. วซี่าแคนาดา (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้ 

กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) *.*.*. หากมวีซี่าแลว้หกัคืนท่านละ 

5,000.- บาท (แคนาดา) *.*.*. 
 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 



ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

7. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

8. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ... 

9. ค่าทปิท่านละ 80 USD ต่อท่าน  

10. ค่าวซี่าอเมรกิาท่านละ 7,500.- ต่อท่าน 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระมดัจ าทวัร ์ทา่นละ 40,000 บาท  
ภายใน 1 วนันบัจากวนัจอง มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป  

ช าระงวดสดุทา้ย 30 วนั กอ่นเดนิทาง 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้ 

หมายเหต ุ 
- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) 
เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
20.- วนักอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้
ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่ม

เดนิทางเป็นส าคญั…. 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดท้กุรณี มากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทาง เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
 ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดท้กุกรณี 1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์
( หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบรษิทัระบขุอ้ความบางอยา่งในน ัน้ดว้ย 
เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่า่งประเทศ (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษิทัตา่งประเทศ) 
เง ือ่นไขวซีา่  
- กรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่จากสถานทตูน ัน้ๆ ทางบรษิทัจะไมม่กีารคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรษิทัทีร่ะบใุนรายการ

ทวัรไ์วแ้ลว้ ใดๆท ัง้ส ิน้ 
- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรง

กบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 
หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกาย
แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี่

มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์
ในการ ไมค่นืค่าทัวรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น(ผูใ้หญ่ ) และ/หรอื ผูร้่วม
เดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหา
คณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การ

นัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้
เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธ
การเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณี
ใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของสถานฑตู เรือ่งวซีา่
ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการ
ช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏิเสธวี
ซา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  



 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ 
ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 

 ทางบรษัิทฯเป็นแคตั่วแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ 
ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 
 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัว
โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและ
รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทาง
บรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจของคนสว่นใหญเ่ชน่ไม่

รักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวน
ผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ ่ากวา่กว่า 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุ
รว่มกัน) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) 
 ทา่นทีจ่ะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง

หากทา่นออกต๋ัวโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้ได ้
 ใน1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. หากมกีาร

เสยีเวลาระหว่างวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและ
เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว
ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต ,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, 
อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ
เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัก
คราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหต ุ
ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิห ้
เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะ
พืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดัิงกล่าว บรษัิท จะยดึถอื
และค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  
-ใชเ้วลาท าการอนุมัตวิซีา่นับจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัท าการ 

-การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 
-ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไม่สามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตีเพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนังสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุ
การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบัและหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณา

น ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านักอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนักเรยีน นักศกึษาศกึษาอยู่
ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทาง

สถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ)  
3. หลกัฐานการท างาน  

-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผู ้
เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, 
เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับ

จากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ 
“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 



-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืน
นับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูที่

ยืน่) 
-กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ย
ส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 

วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 
***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทกุเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนาสมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชตีดิลบ บัญชฝีากประจ า บัญชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 
4.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบญัชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

4.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย

ให ้(พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุ
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและ
มารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง

บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

-ส าเนาทะเบยีนบา้น 
-ส าเนาบตัรประชาชน 

-ส าเนาสตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

-ส าเนาทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
-ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่แคนาดา  

ใชเ้วลาท าการอนุมัตวิซีา่นับจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ VFS Global (เทรนดี ้ชัน้ 28) 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตีเพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 
1. หนังสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณา

น ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย) 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านักอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนักเรยีน นักศกึษาศกึษาอยู่

ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตู
ตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนี้รวมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 
2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ 

ถา่ยไมเ่กนิ     6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะ

หมกึ)  
 

 
3. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื



หุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน 

ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่ (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุ

ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ (ใหแ้ปลภาษา
องักฤษจากรา้นแปลมาดว้ย) เป็นตนั 

- กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 
4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ย
ส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

***ในกรณีทีย่อดเงนิ ไมค่รบทกุเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนาสมดุเงนิฝาก***  
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชตีดิลบ บัญชฝีากประจ า บัญชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 
4.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบญัชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

4.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้

และหนังสอืรับรองการท างานตัวจรงิอกี 1 ชดุของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้และใหผู้ท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหท้ าจดหมาย Sponsor Letter 
ชีแ้จงความสมัพันธใ์นการออกคา่ใชจ้่ายใหก้นั (พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส) มา

ดว้ย 

 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับ

ใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง

บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 
6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ส าเนาสตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ส าเนาทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 
7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 



 


