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ก ำหนดกำรเดินทำง      

 วันแรกของกำรเดินทำง         สนำมบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                 

20.00 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 ทำงเข้ำที ่9 เคำน์เตอร์ สำยกำรบินกำตำร ์(EK) 

เจ้ำหน้ำที่จำกบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำน 

 

วันที่สองของกำรเดินทำง    สนำมบินสุวรรณภูมิ - โดฮำ - วอชิงตันดีซี   

23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย สายการบินการตาร์ เที่ยวบิน QR837/QR707 
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮำ : 0010-0130 *.*.*. 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล **** 

15.35 น.      (เวลำท้องถิ่น) ถึง กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกำ เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกำ มีชื่อเต็ม

ว่ำ DISTRICT OF COLUMBIA หรือใช้ตัวกันว่ำ D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี …หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและ

ศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว.... ระหว่ำงทำงน ำท่ำนนั่งรถชมเมือง....เพ่ือเดินทำงรับประทำนอำหำรค่ ำ 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ที่พัก RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สำมของกำรเดินทำง     วอชิงตันดีซี - ชมเมือง 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำน ชมกรุงวอชิงตัน ดีซี (WASHINGTON DC) ซึ่งสร้ำงในสมัยของประธำนำธิบดีจอร์จ วอชิงตัน 

ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกำ สร้ำงขึ้นแทนฟิลำเดลเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐฯสมัยเป็น

ดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับกำรออกแบบผังเมืองได้อย่ำงสวยงำมเป็นระเบียบ และเป็น 



 

 
 

 

ที่ตั้งของหน่วยงำนรัฐบำลที่ส ำคัญๆ โดย กรุงวอชิงตัน ดีซี นั้นติดกับรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมรีแลนด์ อยู่ในเขตฝั่ง

ซ้ำยของแม่น้ ำพอตอแมก  

(POTOMAC RIVER)  ถ่ำยรูปกับท ำเนียบขำว (WHITE HOUSE) ที่พ ำนักของประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ ..ชม

และถ่ำยรูปกับอนุสำวรีย์วอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT) ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 169 เมตร 

สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จ วอชิงตัน ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ ชมอนุสรณ์สถำนอับรำฮัม

ลินคอล์น (LINCOLN MEMORIAL) ใจกลำงกรุงวอชิงตัน ดีซี ร้ำงขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถำนที่ระลึกถึงอดีต

ประธำนำธิบดี  ลินคอล์น ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสำธำรณะอันใหญ่โตภำยในตัวเมือง ชม อนุสรณ์สถำนทหำรผ่ำน

ศึกเวียดนำม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ที่บนก ำแพงสีด ำ มีรำยชื่อของชำวอเมริกันท่ีเสียชีวิตใน

สงครำมเวียดนำมกว่ำ 58,000 คน  ชมอนุสรณ์สถำนทหำรผ่ำนศึกเกำหลี (KOREAN WAR VETERANS 

MEMORIAL) เป็นรูปแกะสลักท่ีเป็นรูปทหำร ชมอนุสรณ์สถำนธอมัส เจฟเฟอร์สัน (JEFFERSON 

MEMORIAL) อนุสรณ์สถำนที่สวยงำมและส ำคัญแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตัน ดีซี มีรูปปั้นของประธำนำธิบดีเจฟ

เฟอร์สันอยู่ด้ำนใน 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำบันสมิธโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึ่งเป็นสถำบันวิจัย ก่อตั้งขึ้นตำมควำม

ประสงค์ของนักวิทยำศำสตร์ชำวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (JAMES SMITHSON) ซึ่งระบุในพินัยกรรมว่ำหำก

หลำนชำยของเขำ เฮนรี่ เจมส์ ฮังเกอำร์ ฟอร์ด ไม่มีทำยำท ก็ให้ยกมรดกท้ังหมดให้แก่รัฐบำลสหรัฐอเมริกำเพ่ือ

ก่อตั้งองค์กรที่สำมำรถเพ่ิมพูนและเผยแพร่ควำมรู้ให้แก่มนุษยชำติ  

 

เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ยำนยนตร์อำกำศยำน  (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) ชมเครื่องบินหลำยยุค

หลำยสมัย รวมทั้ง KITTY HAWK FLYER  เครื่องบินล ำแรกของโลกของพ่ีน้องตระกูล WRIGHT ยำนอพอลโล 

11 จรวดล ำแรกที่โคจรไปกลับโลก – ดวงจันทร์  เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชำติ (NATIONAL MUSEUM  



 

 
 

 

OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกับกำรชมหุ่นสตัฟฟ์ช้ำงป่ำแอฟริกันตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจำกนั้นที่ยัง

มีห้องที่มีซำกดึกด ำบรรพ์ มีโครงกระดูกไดโนเสำร์ ยืนตระหง่ำนอยู่ มีไฮไลท์ที่ส ำคัญคือ เพชรโฮ้ป (HOPE 

DIAMOND) อันเป็นเพชรสีน้ ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประวัติว่ำน ำแต่เครำะห์ร้ำยมำให้แก่ผู้เป็นเจ้ำของ

เสมอ จนกระทั่งเจ้ำของคนสุดท้ำยส่งมำให้แก่สถำบันสมิธโซเนียน 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ที่พัก RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง      วอชิงตันดีซี - ฟิลำเดลเฟีย - แอตแลนติก ซิตี้  

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟิลำเดลเฟีย (PHILADELPHIA)มลรัฐเพนซิลวำเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มกำรประกำศ

อิสรภำพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกำ ชมระฆังแห่ง

อิสรภำพ หรือลิเบอร์ตี้ เบลล์(LIBERTY BELL)  จัดเป็นระฆัง

ที่มีควำมหมำยต่อ  ประวัติศำสตร์ชำติอเมริกันเพรำะเป็น

ระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวำนหลังประกำศอิสรภำพไม่ขึ้นตรง

ต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776 เหตุที่เลือกใช้ระฆังใบนี้เพรำะ

รอบๆระฆังจำรึกข้อควำมท่ีมีควำมหมำยจับใจเกี่ยวกับ

เสรีภำพไว้ว่ำ “ขอให้เสรีภำพจงมีแด่คนทุกคนที่อำศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

กำรประกำศอิสรภำพพอดี ระฆังเสรีภำพใบนี้มีน้ ำหนัก 2,080 ปอนด์ เริ่มแขวนเป็นระฆังประจ ำเมืองฟิลำเดล

เฟีย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียำมมีกำรประชุมหรือเหตุกำรณ์ส ำคัญ ก่อนจะใช้ในกำรตีเพ่ือประกำศเอกรำช หลังจำก

นั้นก็จะตีไว้อำลัยในอสัญกรรมของคณะผู้กอบกู้อิสรภำพทุกๆคน ระฆังเริ่มปรำกฏรอยร้ำวในปี 1835 และแตก

ปริหลังกำรตีฉลองวันเกิดประธำนำธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ท ำให้ทำงกำรสหรัฐยกเลิกกำรตีระฆังพร่ ำเพรื่อ เพ่ือยืด

อำยุของระฆังให้ยำวนำนที่สุด จำกนั้นน ำท่ำน ชมอินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์ (INDEPENDENCE HALL) สถำนที่

ประกำศอิสรภำพ ตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิลำเดลเฟีย ซึ่งได้ประกำศเอกรำชไว้ในปี ค.ศ.1776 ค ำประกำศเขียน

โดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่ำ อำณำนิคมอเมริกำ 13 แห่ง ขอแยกตัวจำกอังกฤษ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

 



 

 
 

 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี้ (ATLANTIC CITY) ดินแดนแห่งคำสิโน ที่ข้ึนชื่อที่สุดด้ำนฝั่งตะวันออก 

(ลำสเวกัสตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อันงดงำม ท ำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่ำงใฝ่ฝันที่จะมำเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้ 

อิสระให้ท่ำนได้สนุกสนำนกับกำรเสี่ยงโชคท่ีคำสิโน หรืออิสระเท่ียวชมเลือกซ้ือสินค้ำ ณ ถนนบอร์ด

วอค (BOARDWALK STREET) ซึ่งเป็นถนนสำยเก่ำแก่ของเมืองแอตแลน ซิตี้ สร้ำงขึ้นในปี 1870 ในอดีตมี

ควำมกว้ำงเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบันมีควำมกว้ำงถึง 40 ฟุต และมีควำมยำวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่งตลอดสำย  เต็มไป

ด้วยร้ำนค้ำต่ำงๆมำกมำย รวมไปถึงร้ำนค้ำ ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ 

ค่ ำ *.*.*. อิสระอำหำรค่ ำ ตำมอัธยำศัย *.*.*.  

ที่พัก BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL   หรือเทียบเท่ำ     

     

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง       แอตแลนติก ซิตี้ - นิวยอร์ค 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนิวยอร์ค (NEW YORK) หรือที่นิยมเรียกกัน นิวยอร์คซิตี้ (NEW YORK CITY) เป็นเมือง

ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกำและเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก ถือเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน วัฒนธรรม 

บันเทิงที่ส ำคัญที่สุดของโลก อีกท้ังยังเป็นที่ตั้งของส ำนักงำนใหญ่องค์กำรสหประชำชำติ  

จำกนั้นน ำท่ำน ล่องเรือชมเกำะชมเทพีเสรีภำพ (STATUE OF LIBERTY)เดิมมีชื่อว่ำ LIBERTY 

ENLIGHTENING THE WORLD ตั้งอยู่ ณ เกำะเบคโล ปำกอ่ำวฮัดสัน เป็นของขวัญที่ชำวฝรั่งเศสมอบเอำเป็น

ของขวัญแก่ชำวอเมริกัน ในวันที่อเมริกำเฉลิมฉลองวันชำติครบ 100 ปีเมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม ปี 1876  โดยส่ง

มอบอย่ำงเป็นทำงกำร โดยมีประธำนำธิบดีโกรเวอร์ คลิฟแลนด์เป็นผู้รับมอบในวันที่ 28 ตุลำคม 1886 เทพี

เสรีภำพ เป็นประติมำกรรมโลหะส ำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวำชูคบเพลิง มือซ้ำยถือแผ่นจำรึกค ำประกำศ

อิสรภำพของสหรัฐฯ และได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้เม่ือปี 1984 …ผ่ำนชม

สะพำนบรูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) เป็นสะพำนแขวนที่เก่ำแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกำ มีควำมยำว 1,825 

เมตร ทอดข้ำมแม่น้ ำอีสต์ เชื่อมระหว่ำงนิวยอร์กซิตี แมนฮัตตัน และบรูคลิน 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย  ผ่ำนชม GROUND ZERO สถำนที่ ๆ เคยเป็นที่ตั้งของตึกเวิร์ดเทรดถูกเรียกว่ำ ทันทีที่สิ้นสุดกำรวินำศกรรมใน   

ครั้งนั้น หน่วยงำนภำครัฐของสหรัฐอเมริกำ และหน่วยงำนของเอกชนร่วมกันต ำเนินกำรปรับปรุงพื้นท่ีดังกล่ำว 



 

 
 

 

ให้เป็นสถำนที่ระลึกถึงเหยื่อจำกวินำศกรรม 911  ขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตต (EMPIRE STATE 

BUILDING) ตึกท่ีเคยเป็นตึกท่ีสูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกนี้ยังเป็น

สถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลำยเรื่องมำใช้เป็นสถำนที่ถ่ำยท ำฉำกส ำคัญ ๆ อำทิ SLEEPLESS IN 

SEATTLE, KING KONG เป็นต้น ผ่ำนชม ร็อคกี้เฟลเลอร์ เซนเตอร์ ซึ่งเป็นตระกูลที่ร ่ำรวยติดอันดับหนึ่งในสิบ

ของอเมริกำ เป็นตึกที่สำมำรถชมควำมสวยงำมของมหำนครนิวยอร์กได้อีกจุดซึ่งมีควำมสวยงำมไม่แพ้ตึกเอ็ม

ไพร์สเตต  

น ำท่ำนสู่ ย่ำนฟิฟธ์อเวนิว (FIFTH AVENUE) ย่ำนที่เป็นศูนย์รวมของสินค้ำยี่ห้อชั้นน ำและแฟชั่นทันสมัย อีกท้ัง

ยังมีห้ำงสรรพสินค้ำชื่อดัง MACY ตั้งอยู่ .... 

ผ่ำนชมย่ำนเรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล์ (RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภำพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุที่นั่งได้ 

6,500 ที่นั่ง สวนสำธำรณะเซ็นทรัลปำร์ก (CENTRAL PARK) ย่ำนโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นก ำเนิด

ของละครบรอดเวย์ศิลปะกำรแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ  

น ำท่ำนเดิน ชมย่ำนไทม์สแควร์ (TIME SQUARE) แหล่งรวมป้ำยโฆษณำขนำดมหึมำ ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำ

ชั้นน ำของอเมริกำ ไม่ว่ำจะเป็นเสื้อผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำ เครื่องประดับและร้ำนขำยของที่ระลึก 

ค่ ำ  *.*.*. อิสระอำหำรค่ ำ ตำมอัธยำศัย *.*.*. 

ที่พัก  DOUBLETREE FORT LEE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

         

วันที่หกของกำรเดินทำง       นิวยอร์ค - ช้อปปิ้ง - คอร์นนิ่ง  

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ WOODBURY OUTLETS ซึ่งเรียกได้ว่ำเป็นเอำท์เลทที่ดีที่สุดใน  อเมริกำ ตั้งอยู่บนเนื้อที่

ขนำดใหญ่ ประกอบด้วยร้ำนค้ำแบรนด์เนมกว่ำ 250 ร้ำนค้ำ น ำเสนอสินค้ำในรำคำที่ชวนให้เลือกสรรมำกมำย 



 

 
 

 

หลำกหลำยแบรนด์ อำทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, 

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

เที่ยง  *.*.*. อิสระอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย *.*.*. 

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคอร์นนิ่ง (CORNING) ระหว่ำงทำงชมทัศนียภำพบรรยำกำศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน

เมือง 

 คอร์นนิ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 อยู่บนฝั่งแม่น้ ำเชมุงเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทำงด้ำนกำรท ำเครื่องแก้ว 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ที่พัก  RADISSON CORNING HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

         

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง        คอร์นนิ่ง - ไนแองกำร่ำ (ฝั่งแคนำดำ)  

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบัฟฟำโล (BUFFALO) ซ่ึงต้ังอยู่ในรัฐนิวยอร์ก อยู่ติดกับทะเลสำบอีรีและแม่น้ ำไนแองกำ

ร่ำ เป็นเมืองใหญ่อันดับสองในรัฐรองจำกนครนิวยอร์ก 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย  น ำท่ำน ผ่ำนสะพำนสำยรุ้ง (RAINBOW BRIDGE) เพ่ือข้ำมพรมแดนสู่ อุทยำนแห่งชำติไนแองกำร่ำ ฝั่ง

แคนำดำ ที่ถือว่ำเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถำนที่ดื่มน้ ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยม

สูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่ำวสำวชำวอเมริกัน ล่องเรือ HORNBLOWER สัมผัสกระแสน้ ำที่งดงำมดั่งธำรทิพย์ร่วงริน 

 



 

 
 

 

  จำกฟำกฟ้ำ ท่ำนจะได้ชมควำมงำมและควำมใหญ่โตของน้ ำตกไนแองกำร่ำอย่ำงใกล้ชิด นับได้ว่ำเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวลือลั่นสนั่นโลกและเป็นแหล่งท ำเงินให้กับแคนำดำและสหรัฐอเมริกำปีหนึ่ง ๆ นับจ ำนวนมหำศำล 

*.*.*. กรณ ีHORNBLOWER CRUISE ไม่เปิด เนื่องจำกสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวยทำงบริษัทฯ ขออนุญำตจัดโปรแกรมทดแทนที่  

JOURNEY BEHHIND THE FALLS *.*.*.  

น ำท่ำนสู่ TABLE ROCK จุดชมวิวน้ ำตกไนแองกำร่ำท่ีอยู่ใกล้ตัวน้ ำตกมำกที่สุด ท่ำนจะสัมผัสได้ถึงควำมยิ่งใหญ่ 

และควำมน่ำกลัวของน้ ำตก เมื่อท่ำนได้อยู่ใกล้ตัวน้ ำตกท่ีห่ำงออกไปไม่กี่เมตร เสียงน้ ำตกจะกระเทือนก้องไป

ไกลนับไมล์ อันเกิดจำกปริมำณน้ ำมหำศำลของทะเลสำบอีรี่ ทิ้งตัวลงทั้งสำยจำกหน้ำ และท ำให้เกิดละอองน้ ำ

ขนำดยักษ์ปกคลุมอยู่เหนือน้ ำตก เมื่อมองจำกระยะไกลท่ำนอำจจะเห็นเป็นสำยรุ้งมหึมำพำดผ่ำนอยู่เหนือ

น้ ำตก 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร RED LOBSTER 

ที่พัก  MARRIOT NIAGARA FALLS HOTEL FALLSVIEW & SPA หรือเทียบเท่ำ 

*.*.*. ห้องพักฝั่งวิวน้ ำตก ให้ท่ำนได้ชมควำมงดงำมของน้ ำตกอย่ำงเต็มอ่ิม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยำมค่ ำคืน ท่ำนจะได้ชมกำร 

ประดับไฟบริเวณน้ ำตกแสนสวยตระกำรตำ หรือสนุกสนำนกับกำรเสี่ยงโชคท่ีคำสิโน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงแรม *.*.*. 

 

วันที่แปดของการเดินทาง         ไนแองการ่า - โตรอนโต 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

  น ำท่ำน ชมนำฬิกำดอกไม้ ซึ่งได้รับกำรประดับจำกไม้ดอก และไม้ประดับหลำกชนิดผลัดเปลี่ยนไปตำมฤดูกำล 

ผ่ำนชม WHIRLPOOL หรือน้ ำวนขนำดยักษ์ที่เกิดจำกกระแสน้ ำที่มำจำกน้ ำตกไนแองกำร่ำ …. 

หำกสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์(NIAGARA HELICOPTER)กรุณำสอบถำมหัวหน้ำทัวร์ (ไม่รวมในรำคำทัวร์ รำคำท่ำนละ 150 USD)  

(หมำยเหตุ : กำรนั่งเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่สภำพอำกำศ) 



 

 
 

  

  น ำท่ำน ชมควำมงำมของน้ ำตกไนแองกำร่ำในมุมมองที่น่ำตื่นเต้น เพ่ือไม่ให้ท่ำนพลำดโอกำสในกำรเก็บภำพ

สวยๆในแต่ละมุมควรเตรียมกล้องถ่ำยรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ โดยทัวร์นี้จะเริ่มต้นด้วยกำรชมโรง

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนน้ ำ (THE SIR  ADAM BECK GENERATING PLANT), THE NIAGARA PARKS 

COMMISSION SCHOOL OF HORTICULTURE, น้ ำวนขนำดยักษ์ (WHIRLPOOL), สะพำนสำยรุ้ง 

(RAINBOW BRIDGE), สวนดอกไม้ท่ีออกดอกบำนสะพรั่งอยู่เบื้องล่ำง และยังมีน้ ำตกฝั่งอเมริกัน, SKYLON 

TOWER จำกนั้นจะเปลี่ยนเส้นทำงไปตำมส่วนโค้งรูปเกือกม้ำของน้ ำตกไนแองกำร่ำฝั่งแคนำดำ ณ จุดนี้ ท่ำน

จะได้สัมผัสกับสำยรุ้งที่เกิดจำกละอองน้ ำฟุ้งกระจำยทั่วบริเวณและกระทบกับแสงแดด ปรำกฏเป็นภำพที่ท่ำน

จะประทับใจมิลืมเลือน  

  จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองโตรอนโต (TORONTO) มหำนครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนำดำ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย  น ำท่ำน ชมเมืองโตรอนโต (TORONTO) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนำดำและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่

ของทวีปอเมริกำเหนือ ได้ชื่อว่ำเป็นเมืองที่มีหลำยเชื้อชำติมำกท่ีสุดเมืองหนึ่ง เป็นเมืองที่ทันสมัยอีกเมืองหนึ่ง

ของประเทศแคนำดำ เมืองนี้มีประชำกร 2.5 ล้ำนคนอำศัยอยู่และเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่ส ำคัญ 

รวมทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้คนจำกหลำกหลำยเชื้อชำติ เช่น ชำวโปรตุเกส, ชำวอิตำเลียน, ละตินอเมริกำและ

เอเชีย ซึ่งเมืองโตรอนโต้ยังมีชุมชนชำวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกำเหนือ เมืองโตรอนโต้ ประกอบด้วย 6 เขต 

ได้แก่ DOWNTOWN, NORTH YORK, EAST YORK, YORK, SCARBOROUGH และ ETOBICOKE อีกท้ังยัง

เป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนำดำ  

น ำท่ำน ขึ้นหอคอยซีเอ็น  (CN TOWER) โดยน ำท่ำนขึ้นลิฟท์ขึ้นหอคอยด้วยควำมเร็วจำกพ้ืน

ถึงชั้นชมวิวในเวลำเพียง 58 วินำทีเท่ำนั้น หอคอยซีเอ็น ตั้งอยู่ย่ำนใจกลำงเมืองโตรอนโต รัฐ

ออนตำริโอ ประเทศแคนำดำ เป็นหอคอยสื่อสำรและสังเกตกำรณ์สูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) 

เริ่มก่อสร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทำวเวอร์ได้รับกำรบันทึกว่ำเป็น สิ่งก่อสร้ำงที่มีควำมสูง

ที่สุดในโลกเป็นเวลำถึง 31 ปี จนถึงวันที่ 21 กันยำยน ค.ศ. 2007 จึงถูกแทนที่ด้วยตึกเบิร์จคำ

ลิฟำ (ขณะนั้นชื่อ เบิร์จดูไบ) ชื่ออำคำรซีเอ็น ย่อมำจำก (CANADIAN NATIONAL 

RAILWAY) เป็นกิจกำรรถไฟที่เป็นเจ้ำของโครงกำรก่อสร้ำงในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน นิยมอ้ำงอิงว่ำ ซีเอ็น 

หมำยถึง หอคอยแห่งชำติแคนำดำ (CANADIAN’S NATIONAL TOWER) ปัจจุบันซีเอ็นทำวเวอร์เป็น

สิ่งก่อสร้ำงที่สูงที่สุด เป็นอันดับสำมในโลก รองจำกเบิร์จคำลิฟำ และ หอคอยกว่ำงโจว แต่ยังครองสถิติ 



 

 
 

 

  สิ่งก่อสร้ำงที่สูงที่สุดในซีกโลกตะวันตก อิสระตำมอัธยำศัยให้ท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำแฟชั่นชั้นน ำของแคนำดำ และ

อเมริกำ ที่ห้ำง ETON และ THE BAY ซึ่งมีสินค้ำหลำกหลำยชนิดให้ท่ำนได้เลือกซ้ือ เช่น เสื้อผ้ำ รองเท้ำ 

ยีนส์GUESS, LEVIS, ESPRIT, POLO, GAP, DKNY เครื่องส ำอำง (CLINIGUE, ELIZABETH ARDEN, MAC) 

เป็นต้น 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ที่พัก  BOND PLACE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่เก้าของการเดินทาง        โตรอนโต - คิงส์ตัน - ออตตาวา    

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำน ชมมหำวิทยำลัยโตรอนโต ซึ่งเป็นศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำของรัฐออนตำริโอ อิสระถ่ำยรูปคู่กับอำคำร

รัฐสภำ ของจังหวัดออนตำริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนำงวิคตอเรีย พระรำชินีแห่งอังกฤษ เจ้ำอำณำนิคมใน

สมัยก่อน ตั้งอยู่ด้ำนหน้ำ ชมและถ่ำยรูปสถำนที่ส ำคัญต่ำงๆ มำกมำย อำทิ ,สกำยโดม, ศำลำว่ำกำรเมืองโตรอน

โต้  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคิงส์ตัน (KINGSTON) 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงเลียบแม่น้ ำเซนต์ ลอเรนซ์ ....ชมเมืองคิงส์ตัน (KINGSTON) เมืองที่มีควำมงดงำมท่ำมกลำง 

ทะเลสำบออนตำริโอ ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่ำงแคนำดำและสหรัฐอเมริกำ ....น ำท่ำนสู่ ท่ำเรือพันเกำะ 

อันเลืองชื่อ 1,000 ISLAND ล่องชมควำมงำมของบ้ำนพักตำกอำกำศที่อยู่บนเกำะส่วนตัว เรียงรำยกันนับร้อย

หลัง ท่ำนจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภำพอันสวยงำมของธรรมชำติ และสดชื่นไปกับอำกำศท่ีบริสุทธิ์  

  จำกนั้นออกเดินทำงสู่ กรุงออตตำวำ (OTTAWA)  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ที่พัก   LORD ELGIN OTTAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สิบของการเดินทาง        ออตตาวา - มอลทรีออล - โดฮา    



 

 
 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

  น ำท่ำน ชมกรุงออตตำวำ (OTTAWA) ชมเมืองออตตำวำเมืองหลวงของประเทศคำนำดำ ซึ่งพระนำงเจ้ำ

วิคตอเรีย ทรงประกำศให้ออตตำว่ำเป็นเมืองหลวงของประเทศ และท ำลำยควำมหวังของเมืองมอลทรีออล 

เมืองโตรอนโต และเมืองอ่ืนๆ ที่เป็นคู่แข่งในเรื่องนี้ ...น ำท่ำน ถ่ำยรูปและชมควำมยิ่งใหญ่ของ อำคำรพำเลีย

เมนท์ฮิลล์ (PARLIAMENT HILL) อำคำรรัฐสภำที่สร้ำงขึ้นอย่ำงยิ่งใหญ่ และเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชม

มำกที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ  

  น ำท่ำนถ่ำยรูปกับ อำคำรหอศิลป์แห่งชำติแคนำดำ (NATIONAL GALLERY OF CANADA) ซึ่งเป็นอำคำร

กระจกและอำคำรหินแกรนิต ออกแบบโดย MOSHE SAFDIE สร้ำงข้ึนในปี 1880 และเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรใน

ปี 1988 ภำยใน มีกำรจัดแสดงภำพวำด, รูปปั้น และรูปถ่ำยเป็นจ ำนวนมำก โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ

คอลเลกชันในกำรจัดแสดงก็คงจะเป็น รูปปั้นแมงมุมยักษ์ (THE MAMAN STATUE) ของหลุยส์ บูร์ชัวส ์

(LOUISE BOURGEOIS) ศิลปินชำวฝรั่งเศส ซึ่งถูกจัดแสดงไว้บริเวณทำงเข้ำหลักของอำคำรหอศิลป์แห่งชำติ

แคนำดำ  

  จำกนั้นน ำท่ำน ชมย่ำนออตตำวำ ดำวน์ทำวน์ (DOWNTOWN OTTAWA) ตั้งอยู่บริเวณใจกลำงเมืองออตตำวำ 

ซึ่งปัจจุบันกลำยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำและเศรษฐกิจของเมือง น ำท่ำนชม ย่ำนถนนแอลจิน (ELGIN STREET) 

เป็นถนนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่สำมเหลี่ยมทองค ำ ของเมืองออตตำวำ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร บำร์ 

และอ่ืนๆ อีกเป็นจ ำนวนมำก 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย  จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองมอลทรีออล (MONTREAL) ...ชมนครมอนทรีลออล เมืองที่ตั้งอยู่รอบๆ 

เนินเขำที่ปกคลุมด้วยป่ำไม้สวยงำม ที่ชื่อว่ำมงต์เรอัล (MONT REAL) ซึ่งชื่อ นี้เป็นที่มำของชื่อเมือง น ำชมเขต

เมืองเก่ำ และเมืองใหม่อำคำรสูงทันสมัย ย่ำนกำรค้ำใต้ดินที่เหมำะสมกับหน้ำหนำวที่หนำวจัดและหน้ำร้อนที่

ร้อนจัดเช่น กันชมบรรยำกำศเมืองแบบฝรั่งเศส เนื่องจำกเมืองนี้เป็นเมืองชุมชนที่พูดภำษำฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุด  

  จำกนั้น เข้ำชมวิหำรนอร์ธเทอดำม (NOTRE–DAME BASILICA) โบสถ์เก่ำแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอลทรี

ออล อำคำรดั้งเดิมสร้ำงขึ้นในศตวรรษท่ี 17 แต่อำคำรปัจจุบันนี้สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอ

คลำสสิกและ นีโอ กอธิก สำมำรถจุคนได้ประมำณ 3,800 คน ซึ่งภำยในประดับด้วยไม้แกะสลักและกระจกสี

สวยงำมยิ่ง 



 

 
 

 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย 

21.15 น. (เวลำท้องถิ่น) ออกเดินทำงกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินกำรตำร์ เที่ยวบินที่ QR764/830 

 

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง   โดฮา - ประเทศไทย 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**** 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮำ : 1615-2030  *.*.*. 
 

วันที่สิบสองของการเดินทาง   ประเทศไทย 

07.05 น.  (เวลำท้องถิ่น) เดินทำงถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ….. 

 

******************* 

อัตราค่าใช้จ่าย 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่่ากว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่่ากว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

30 ม.ค. – 10 ก.พ. 

20-31 มี.ค. 

6-17 เม.ย. 

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

 
อัตรานี้รวม 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทำงไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น (*.*.*. ไม่สำมำรถคืนค่ำตั๋ว 
เครื่องบินทุกกรณี เพรำะเป็นตั๋วรำคำโปรโมชั่น *.*.*.) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 



 

 
 

 
3. ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร วันละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป 
4. ค่ำห้องพักในโรงแรมที่ระบุตำมรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ 
เนื่องจำกอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอำกำศหนำวเย็น, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึ้นหลำยเท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับช่วงงำน
เทศกำลต่ำงๆและงำนแฟร์,กำรประชุม อันเป็นผลท ำให้ต้องกำรเปลี่ยนย้ำยเมือง หรือเพ่ิมค่ำทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดย
บริษัทจะค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ) 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เนื่องจำกกำรวำงแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบำงโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple 
Room) อำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน ซึ่งถ้ำเข้ำพัก 3 ท่ำนอำจจะไม่ได้เลย หรือ อำจมีควำมจ ำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจำก
โรงแรมนั้นไม่สำมำรถจัดหำได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอำจมีกำรแยกห้องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ  
** กรณีท่ีมีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทัดรัต และไม่มีอ่ำง
อำบน้ ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลักษณะแตกต่ำงกัน 
5. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
ข้อมูลเบื้องต้นในกำรเตรียมเอกสำรยื่นวีซ่ำและกำรยื่นขอวีซ่ำ  
1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ ของ
สถำนทูตง่ำยขึ้น 
2. กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำงบริษัทฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนข้ำงนำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่ม
ออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำได้ (กรณีถ้ำมีค่ำใช้จ่ำยเกิดข้ึนท่ำนละ 500.- บำท ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่ำนั้น) 
3. ส ำหรับผู้เดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ ำนักหรือศึกษำ
อยู่เท่ำนั้น  
4. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้วต่ ำกว่ำ 6 เดือน ผู้เดินทำง
ต้องไปยื่นค ำร้องขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำงบริษัทด้วย เนื่องจำกประวัติ
กำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวนหน้ำหนังสือเดินทำง ต้องเหลือว่ำงส ำหรับติดวี
ซ่ำไม่ต่ ำกว่ำ 3 หน้ำ  
5. ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนั้นๆ และ
พำสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทำงรำชกำร ต้องไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  



 

 
 

 
6. ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่)  
-ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำง ในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,750,000 บำท (ตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม์)  
-ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับคนไข้ใน จำกอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉิน
และกำรเคลื่อนย้ำยกลับประเทศ / ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่ำนั้น) 
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกันกำรเดินทำงสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพ่ิมเติมกับทำงบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 
1.5 ล้ำนบำท]เท่ำนั้น 
7. ค่ำมัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
8. วีซ่ำแคนำดำ (หำกสถำนทูตได้ก ำหนดกำรยื่นวีซ่ำเป็นคณะแล้ว ท่ำนใดไม่สำมำรถมำตำมก ำหนดได้  
กรณีถ้ำมีค่ำใช้จ่ำยเกิดข้ึนท่ำนละ 500.- บำท ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่ำนั้น) *.*.*. หำกมีวีซ่ำแล้วหักคืนท่ำนละ 5,000.- 
บำท (แคนำดำ) *.*.*. 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมจัดท ำหนังสือเดินทำง , แจ้งเข้ำแจ้งออกส ำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทำงของไทย 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่ำโทรศัพท,์ ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำน้ ำหนัก 
เกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว , 
ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สูญหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น  
3. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องกำรใบก ำกับภำษ ี
4. ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 
5. ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำ  
6. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่ำอำหำรและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
ค่ำบริกำรพิเศษต่ำงๆ 
7. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  
8. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ... 
9. ค่ำทิปท่ำนละ 80 USD ต่อท่ำน  
10. ค่ำวีซ่ำอเมริกำท่ำนละ 7,500.- ต่อท่ำน 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช่าระมัดจ่าทัวร์ ท่านละ 40,000 บาท  

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

ช่าระงวดสุดท้าย 15 วัน ก่อนเดินทาง 



 

 
 

 
เงื่อนไขการส่ารองที่นั่ง 
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท่าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัด

งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า 

 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ

เดินทางราชการ (เล่มสีน้่าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีที่คณะไม่ครบจ่านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 20.- วันก่อนการเดินทาง  

- เมื่อท่านท่าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณี

ที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ

อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค่านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัย

ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส่าคัญ…. 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกรณี มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทาง เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 
บาท 

 ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกกรณี 1-29 วัน ก่อนวันเดินทาง เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจ่านวนตาม
ราคาทัวร์ 

 



 

 
 

 

( หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่าง

ในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและ

บริษัทต่างประเทศ) 

เงื่อนไขวีซ่า  

- กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริษัทท่ีระบุ
ในรายการทัวร์ไว้แล้ว ใดๆทั้งสิ้น 

- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ช่าระค่ามัดจ่าทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช่าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือ
ช่าระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมด 

- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ช่าระค่ามัดจ่าทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช่าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือ
ช่าระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบินก ำหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ ำหนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับ
ทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนั้น 

- กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆตำมทำงบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 30 ท่ำน(ผู้ใหญ่ ) 
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 30 ท่ำน ซึ่งในกรณีนี้ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้ำต้องกำร 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุญำตให้
เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำง
รำชกำร (เล่มสีน้ ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้ำสูญหำยหรือลืมไว้ระหว่ำงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 



 

 
 

 
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถำนฑูต เรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้
ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของเอกสำรวีซ่ำ 

- กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

- หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำนทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูต
ขอเอกสำรเพ่ิมเติม ทำงบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

- ทำงบริษัทฯเป็นแค่ตัวแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยู่ในดุลพินิจของทำง
สถำนทูตฯเท่ำนั้น ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนได้ทำงบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้ 

- เมื่อท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ี
ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทำงบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะ
อำกำศ และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ ควำมปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทัวร์แก่ลูกค้ำที่เคยเดินทำงแล้วมีควำมประพฤติไม่น่ำรักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคน
ส่วนใหญ่เช่นไม่รักษำเวลำเลย พูด จำหยำบคำย ดื่มสุรำบนรถ ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน เอำแต่ใจตนเอง หรือถือว่ำมำ
กลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนควำมวุ่นวำนในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือควำมสุขของผู้เดินทำงเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทัวร์แก่ท่ำนที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพรำะอำจเกิดอันตรำย / เพื่อควำมปลอดภัย / เว้นมี 

- ใบรับรองแพทย์) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำยหรือไม่ขำยทัวร์แก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำกว่ำ 2 ขวบ (กรุณำแจ้งบริษัทฯ ก่อนจอง
ทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกรำบขออภัยท่ำนเพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำย หรือไม่ขำยแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) 
 

 

 



 

 
 

 

- ท่ำนที่จะออกตั๋วภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ำยขำยก่อนเพ่ือขอค ำยืนยันว่ำทัวร์นั้นๆ 
ยืนยันกำรเดินทำงหำกท่ำนออกตั๋วโดยไม่ได้รับกำรยืนยันจำกพนักงำนแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยนั้นได้ 

- ใน1 วัน คนขับรถจะท ำงำนและพักผ่อนระหว่ำงขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงำน 08.00 น. ต้องจบงำนภำยใน 
20.00 น. หำกมีกำรเสียเวลำระหว่ำงวันทุกกรณีโปรแกรมอำจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว
หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

- หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจ ำตัว หรือไม่สะดวกในกำร
เดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของ
ท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อควำมซึ่งถือเป็นสำระส ำหรับท่ำนผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทำง 
ทำงบริษัทฯ เป็นตัวแทนในกำรจัดน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงที่มีควำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมที่พัก อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดูงำน เพ่ือควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเดินทำง 

ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกโรงแรมที่พัก ยำนพำหนะ,  อันเนื่องจำกอุบัติเหตุ

รวมถึงภัยธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อัคคีภัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมือง , กำรผันผวนของอัตรำ

แลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ , กำรนัดหยุดงำน, ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะท้องถิ่น,  

ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออกวีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับสถำนเอกอักครำชฑูต รวมถึงผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน

ประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต) ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ หมำย

รวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษัทฯ มีควำมคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตำม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทำงถูกปฎิเสธโดยเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่ำงประเทศ มิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทำง ไม่ปฎิบัติตำมกฎระเบียบ

ด้ำนกำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพ้ืนที่มีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพ่ือกำรเดินทำง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมำย บริษัทฯ จะไม่คืน

ค่ำใช้จ่ำยใดๆ รำยละเอียดด้ำนกำรเดินทำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็น หรือเพ่ือควำมเหมำะสมทั้งปวง โดยมิต้อง

แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้กำรขอสงวนสิทธิดังกล่ำว บริษัท จะยึดถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยของท่ำนผู้

มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น่าพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 
 



 

 
 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอเมริกา  

-ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวีซ่ำนับจำกวันยื่นประมำณ 5 วันท ำกำร 

-กำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนจะต้องมำแสดงตนที่สถำนทูต 

-ในระหว่ำงยื่นวีซ่ำเข้ำสถำนทูตแล้ว ไม่สำมำรถดึงเล่มออกมำก่อนได้ 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงกลับและหนังสือเดินทำงจะต้องไม่ช ำรุด (หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ 
กรุณำน ำมำประกอบกำรยื่นวีซ่ำด้วย)  
***ในกรณีที่ถือพำสปอร์ต สัญชำติไทย แต่พ ำนักอยู่ต่ำงประเทศ, ท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษำศึกษำอยู่
ต่ำงประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของทำงบริษัทให้ทรำบทันที เพรำะกำรยื่นขอวีซ่ำจะมีเงื่อนไข และ ข้อก ำหนดของทำง
สถำนทูตต้องกำรเพ่ิมเติม และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยื่นขอวีซ่ำในประเทศไทยได้ ข้อก ำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทำงที่ถือ
พำสปอร์ตต่ำงชำติด้วย*** 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม.จ ำนวน 2 
ใบ (พ้ืนหลังขำวเท่ำนั้น ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือนห้ำมสวมแว่นตำหรือ
เครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)  

3. หลักฐำนกำรท ำงำน  
-เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุ้นส่วน อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ(พค.0403) 
-เป็นพนักงำน หนังสือรับรองกำรท ำงำน จำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท ำงำน (ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุไม่
เกิน 1 เดือนนับจำกวันที่ออกเอกสำร ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชื่อสถำนทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองกำรเรียนที่ออกจำกสถำบันที่ก ำลังศึกษำอยู่ (ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุไม่เกิน 1 
เดือนนับจำกวันที่ออกเอกสำร ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถำนทูตที่ยื่น) 
-กิจกำรไม่จดทะเบียน จดหมำยชี้แจงกำรท ำงำน พร้อมเอกสำรประกอบ เช่น รูปถ่ำยร้ำน สัญญำเช่ำที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน 

4. หลักฐำนกำรเงิน 
4.1 กรณีผู้เดินทำง ออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใช้ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทำง ถ่ำย 



 

 
 

 

ส ำเนำ ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้ำท ำรำยกำรเดินบัญชี โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 
15 วันก่อนวันยื่นวีซ่ำ และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน 
***ในกรณีที่มีกำรเคลื่อนไหวบัญชี ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช้ Bank Statement แทนส ำเนำสมุดเงินฝำก***  
**สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัญชีติดลบ บัญชีฝำกประจ ำ บัญชีกระแสรำยวัน 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตรำสำรหนี้ กองทุน และสลำกออมสิน** 
4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่ำนถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชีมำท้ังสองเล่ม (ท้ังเล่มเก่ำ –เล่มใหม่) 
4.3 กรณีผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง ถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออก
ค่ำใช้จ่ำยให้ (พร้อมเอกสำรพิสูจน์ควำมสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้ำน ทะเบียนสมรส) 

5. กรณีเด็กอำยุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  
-หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอต้นสังกัด (โดยมำรดำจะต้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับบิดำ)พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด้วย 
-หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำ จำกอ ำเภอต้นสังกัด (โดยบิดำจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำมำด้วย 
- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำและมำรดำ ทั้งบิดำและมำรดำจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำ
พำสปอร์ตบิดำและมำรดำ 
-กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้มีอ ำนำจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

6. เอกสำรส่วนตัว 
-ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
-ส ำเนำบัตรประชำชน 
-ส ำเนำสูติบัตร(กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี) 
-ส ำเนำทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร(ถ้ำมี) 
-ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมีกำรเปลี่ยน) 

7. ท่ำนไม่จ ำเป็นต้องเซ็น รับรองส ำเนำถูกต้อง 

 
เอกสำรยื่นวีซ่ำอำจมีกำรปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 

 



 

 
 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแคนาดา  

ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวีซ่ำนับจำกวันยื่นประมำณ 1 เดือน 

ยื่นวีซ่ำแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่ำ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 28) 

เอกสำรกรุณำเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสำรที่ออกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหว่ำงยื่นวีซ่ำเข้ำสถำนทูตแล้ว ไม่สำมำรถดึงเล่มออกมำก่อนได้ 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 

อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงกลับ และหนังสือเดินทำงจะต้องไม่ช ำรุด (หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ 

กรุณำน ำมำประกอบกำรยื่นวีซ่ำด้วย) 

***ในกรณีที่ถือพำสปอร์ต สัญชำติไทย แต่พ ำนักอยู่ต่ำงประเทศ, ท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษำศึกษำอยู่

ต่ำงประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของทำงบริษัทให้ทรำบทันที เพรำะกำรยื่นขอวีซ่ำจะมีเงื่อนไข และ ข้อก ำหนดของทำงสถำนทูต

ต้องกำรเพิ่มเติม และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยื่นขอวีซ่ำในประเทศไทยได้ ข้อก ำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทำงท่ีถือพำสปอร์ต

ต่ำงชำติด้วย*** 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม.จ ำนวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขำว

เท่ำนั้น ถ่ำยไม่เกิน     6 เดือนห้ำมสวมแว่นตำหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 

รูปไม่เลอะหมึก)  

3. หลักฐำนกำรท ำงำน  

- เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทำงเป็นกรรมกำร

หรือหุ้นส่วน อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ(พค.0403) 

- เป็นพนักงำน หนังสือรับรองกำรท ำงำน จำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท ำงำน (ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 

เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถำนทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองกำรเรียนที่ออกจำกสถำบันที่ก ำลังศึกษำอยู่ (ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชื่อ-

สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ตใช้ค ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถำนทูตท่ียื่น) 

- กิจกำรไม่จดทะเบียน จดหมำยชี้แจงกำรท ำงำน พร้อมเอกสำรประกอบ เช่น รูปถ่ำยร้ำน สัญญำเช่ำที่ โฉนดที่ดิน (ให้ 

 



 

 
 

 

แปลภำษำอังกฤษจำกร้ำนแปลมำด้วย) เป็นตัน 

- กรณีท่ีเกษียณอำยุจำกงำนรำชกำร กรุณำแนบส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรบ ำนำญมำด้วย 

4. หลักฐำนกำรเงิน 

4.1 กรณีผู้เดินทำง ออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใช้ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทำง ถ่ำย

ส ำเนำ ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้ำท ำรำยกำรเดินบัญชี โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 

วันก่อนวันนัดสัมภำษณ์  

***ในกรณีที่ยอดเงิน ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช้ Bank Statement แทนส ำเนำสมุดเงินฝำก***  

**สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัญชีติดลบ บัญชีฝำกประจ ำ บัญชีกระแสรำยวัน 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตรำสำรหนี้ กองทุน และสลำกออมสิน** 

4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่ำนถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชีมำท้ังสองเล่ม (ท้ังเล่มเก่ำ –เล่มใหม่) 

4.3 กรณีผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง ถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกค่ำใช้จ่ำยให้

และหนังสือรับรองกำรท ำงำนตัวจริงอีก 1 ชุดของผู้ที่ออกค่ำใช้จ่ำยให้ และให้ผู้ที่ออกค่ำใช้จ่ำยให้ท ำจดหมำย Sponsor Letter 

ชี้แจงควำมสัมพันธ์ในกำรออกค่ำใช้จ่ำยให้กัน (พร้อมเอกสำรพิสูจน์ควำมสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้ำน ทะเบียนสมรส) มำ

ด้วย 

5. กรณีเด็กอำยุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอต้นสังกัด (โดยบิดำจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้

บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ)พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด้วย 

- หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำ จำกอ ำเภอต้นสังกัด (โดยบิดำจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำมำด้วย 

- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำและมำรดำ ทั้งบิดำและมำรดำจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ

กับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำและ

มำรดำ 

- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้มีอ ำนำจปกครอง

บุตรแต่เพียงผู้เดียว 

6. เอกสำรส่วนตัว 

- ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

- ส ำเนำบัตรประชำชน 

- ส ำเนำสูติบัตร(กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี) 



 

 
 

 

- ส ำเนำทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร(ถ้ำมี) 

- ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมีกำรเปลี่ยน) 

7. ท่ำนไม่จ ำเป็นต้องเซ็น รับรองส ำเนำถูกต้อง ให้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบค ำร้องขอวีซ่ำเท่ำนั้น 

 

เอกสำรยื่นวีซ่ำอำจมีกำรปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 

 


