
 

 

FNT1902303 
ทัวรอเมริกา AMERICA อเมริกา + แคนาดา 12 วัน 9 คนื (EK) 
วอชิงตันดีซี - ชมเมือง - ฟลาเดลเฟย - แอตแลนติก ซิต้ี - แอตแลนติก ซิต้ี - 
นิวยอรค - ชอปปم�ง - คอรนน่ิง - ไนแองการา (ฝم�งแคนาดา)  - โตรอนโต - คิงส
ตัน - ออตตาวา - มอลทรีออล - โดฮา 
 

 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง      
 วันแรกของการเดินทาง         สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                
20.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทางเขาท่ี 9 

เคานเตอร สายการบินกาตาร (EK) เจาหนาที่จากบริษัท ฯ จะคอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกใหทาน 

วันที่สองของการเดินทาง    สนามบินสุวรรณภูมิ - โดฮา - วอชิงตันดีซ ี   
23.30 น.  ออกเดินทางสู กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย สายการบินการ
ตาร เท่ียวบิน QR837/QR707 
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา : 0010-0130 *.*.*. 

**** บินขามเสนแบงเขตวันสากล **** 
15.35 น.      (เวลาทองถิ่น) ถึง กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีช่ือเต็มวา DISTRICT OF COLUMBIA หรือใชตัวกันวา 
D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซ ี…หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย
แลว.... ระหวางทางนําทานน่ังรถชมเมือง....เพื่อเดินทางรับประทานอาหารคํ่า 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือเทียบเทา 
วันที่สามของการเดินทาง     วอชิงตันดีซ ี- ชมเมือง 
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ชมกรุงวอชิงตนั ดีซ ี(WASHINGTON DC) ซึ่งสรางในสมัยของ
ประธานาธิบดีจอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดคีนแรกของสหรัฐอเมริกา สรางขึ้น
แทนฟลาเดลเฟยที่เคยเปนเมืองหลวงของสหรัฐฯสมัยเปนดินแดนโพนทะเลของ
อังกฤษ เปนเมืองหน่ึงที่ไดรับการออกแบบผังเมืองไดอยางสวยงามเปนระเบียบ 

และเปนที่ต้ังของหนวยงานรัฐบาลท่ีสําคัญๆ โดย กรุงวอชิงตัน ดีซี น้ันติดกบัรฐั
เวอรจิเนียและรัฐแมรีแลนด อยูในเขตฝم�งซายของแมน้ําพอตอแมก  
(POTOMAC RIVER)  ถายรูปกับทําเนียบขาว (WHITE HOUSE) ที่พํานักของ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ..ชมและถายรูปกับอนุสาวรียวอชิงตัน 



 

 

(WASHINGTON MONUMENT) ที่มีลักษณะเปนแทงโอบิลิสก สูง 169 เมตร 
สรางขึ้นเพ่ือเปนเกียรติแกจอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ ชม
อนุสรณสถานอับราฮัมลินคอลน (LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชิงตนั 
ดีซี รางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณสถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี  ลินคอลน ตั้งอยูใน
บริเวณสวนสาธารณะอันใหญโตภายในตัวเมือง ชม อนุสรณสถานทหารผานศึก
เวียดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ที่บนกําแพงสีดํา มีรายชื่อของ
ชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนามกวา 58,000 คน  ชมอนุสรณสถาน
ทหารผานศึกเกาหลี (KOREAN WAR VETERANS MEMORIAL) เปนรูป
แกะสลักที่เปนรูปทหาร ชมอนุสรณสถานธอมัส เจฟเฟอรสัน (JEFFERSON 
MEMORIAL) อนุสรณสถานที่สวยงามและสําคัญแหงหน่ึงในกรุงวอชิงตัน ดีซี มี
รูปปم�นของประธานาธิบดีเจฟเฟอรสันอยูดานใน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู สถาบันสมิธโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึ่ง

เปนสถาบันวิจัย กอต้ังขึ้นตามความประสงคของนักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ เจมส 
สมิธสัน (JAMES SMITHSON) ซึ่งระบุในพนัิยกรรมวาหากหลานชายของเขา 
เฮนร่ี เจมส ฮังเกอาร ฟอรด ไมมีทายาท ก็ใหยกมรดกทั้งหมดใหแกรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาเพ่ือกอต้ังองคกรที่สามารถเพ่ิมพูนและเผยแพรความรูใหแก
มนุษยชาติ  

 
 
 
 
 
 

เขาชมพิพิธภัณฑยานยนตรอากาศยาน  (NATIONAL AIR AND SPACE 
MUSEUM) ชมเครื่องบินหลายยุคหลายสมัย รวมท้ัง KITTY HAWK 
FLYER  เครื่องบินลําแรกของโลกของพ่ีนองตระกูล WRIGHT ยานอพอลโล 11 
จรวดลําแรกที่โคจรไปกลับโลก – ดวงจันทร  เขาชมพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ 
(NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกับการชมหุน
สตัฟฟ�ชางป�าแอฟริกันตัวใหญที่สุดในโลก นอกจากน้ันที่ยังมีหองที่มีซากดึกดํา
บรรพ มีโครงกระดูกไดโนเสาร ยืนตระหงานอยู มีไฮไลทท่ีสําคัญคือ เพชร
โฮป (HOPE DIAMOND) อันเปนเพชรสีน้ําเงินที่ใหญที่สุดในโลก และมีประวัติวา



 

 

นําแตเคราะหรายมาใหแกผูเปนเจาของเสมอ จนกระทั่งเจาของคนสุดทายสงมา
ใหแกสถาบันสมิธโซเนียน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือเทียบเทา 
วันที่สี่ของการเดินทาง      วอชิงตันดีซ ี- ฟลาเดลเฟย - แอตแลนติก ซิตี ้ 
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองฟลาเดลเฟย (PHILADELPHIA)มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่ง
เปนเมืองที่ริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมัยกอตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ชมระฆัง
แหงอิสรภาพ หรือลิเบอรตี้ เบลล(LIBERTY 
BELL)  จัดเปนระฆังที่มีความหมาย
ตอ  ประวัติศาสตรชาติอเมริกันเพราะเปน
ระฆังใบที่สงเสียงกองกังวานหลังประกาศ
อิสรภาพไมข้ึนตรงตอจกัรภพอังกฤษ ในป 
1776 เหตุที่เลือกใชระฆังใบน้ีเพราะรอบๆ
ระฆังจารึกขอความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพไววา “ขอใหเสรีภาพจงมี
แดคนทุกคนที่อาศัยอยูบนผืนแผนดินน้ี” ซึง่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
ประกาศอิสรภาพพอดี ระฆังเสรีภาพใบน้ีมีน้ําหนัก 2,080 ปอนด เร่ิมแขวนเปน
ระฆังประจําเมืองฟลาเดลเฟย ตั้งแตป 1753 ใชตียามมีการประชุมหรือเหตุการณ
สําคัญ กอนจะใชในการตีเพ่ือประกาศเอกราช หลังจากน้ันก็จะตีไวอาลัยใน
อสัญกรรมของคณะผูกอบกูอิสรภาพทุกๆคน ระฆังเร่ิมปรากฏรอยราวในป 1835 
และแตกปริหลังการตฉีลองวันเกิดประธานาธิบดีจอรจ วอชิงตัน ทําใหทางการ
สหรัฐยกเลิกการตรีะฆังพร่ําเพรื่อ เพื่อยืดอายุของระฆังใหยาวนานที่สุด จากนั้นนํา
ทาน ชมอินดีเพนเดนซ ฮอลล (INDEPENDENCE HALL) สถานที่ประกาศ
อิสรภาพ ต้ังอยูในสวนที่เมืองฟลาเดลเฟย ซ่ึงไดประกาศเอกราชไวในป ค.ศ.1776 
คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน แถลงวา อาณานิคมอเมริกา 13 แหง ขอ
แยกตัวจากอังกฤษ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองแอตแลนติก ซิต้ี (ATLANTIC CITY) ดินแดนแหงคาสิโน ที่

ขึ้นชื่อท่ีสุดดานฝم�งตะวนัออก (ลาสเวกัสตะวันออก) ดวยทิวทัศนอันงดงาม ทําให
นักทองเที่ยวท่ัวโลก ตางใฝ�ฝนท่ีจะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองน้ี อิสระใหทานได
สนุกสนานกับการเส่ียงโชคที่คาสิโน หรืออิสระเท่ียวชมเลือกซื้อสินคา ณ ถนน
บอรดวอค (BOARDWALK STREET) ซึ่งเปนถนนสายเกาแกของเมืองแอตแลน 



 

 

ซิต้ี สรางขึ้นในป 1870 ในอดีตมีความกวางเพียง 12 ฟุต แตปจจุบันมีความกวาง
ถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล ซ่ึงตลอดสาย  เต็มไปดวยรานคาตางๆ
มากมาย รวมไปถึงรานคา ซึ่งมีช่ือเสียงระดับโลกกต็ั้งอยูบนถนนเสนน้ี 

คํ่า *.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*.  
ที่พัก BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL   หรือเทียบเทา         
วันที่หาของการเดินทาง       แอตแลนติก ซิตี้ - นิวยอรค 
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองนิวยอรค (NEW YORK) หรือที่นิยมเรียกกัน นิวยอรคซิต้ี 
(NEW YORK CITY) เปนเมืองใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเปนเมืองที่เจริญ
ที่สุดในโลก ถือเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิงที่สําคัญ
ที่สุดของโลก อีกทั้งยังเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญองคการสหประชาชาติ  
จากน้ันนําทาน ลองเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (STATUE OF LIBERTY)เดิมมี
ชื่อวา LIBERTY ENLIGHTENING THE WORLD ตั้งอยู ณ เกาะเบคโล 
ปากอาวฮัดสัน เปนของขวัญที่ชาวฝร่ังเศสมอบเอาเปนของขวัญแกชาวอเมริกัน ใน
วันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปเม่ือวันที ่4 กรกฎาคม ป 1876  โดย
สงมอบอยางเปนทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร คลิฟแลนดเปนผูรับมอบใน
วันที่ 28 ตุลาคม 1886 เทพีเสรีภาพ เปนประติมากรรมโลหะสําริด รูปเทพีหม
เส้ือคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซายถือแผนจารึกคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ 
และไดรับการขึ้นทะเบยีนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเม่ือป 1984 …ผานชม
สะพานบรูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) เปนสะพานแขวนที่เกาแกที่สุดใน
สหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดขามแมน้ําอีสต เช่ือมระหวาง
นิวยอรกซิตี แมนฮัตตนั และบรูคลิน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ผานชม GROUND ZERO สถานที่ ๆ เคยเปนที่ต้ังของตึกเวิรดเทรดถกูเรียกวา 

ทันทีที่ส้ินสุดการวินาศกรรมในครั้งน้ัน หนวยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และ
หนวยงานของเอกชนรวมกันตําเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกลาวใหเปนสถานที่ระลึก



 

 

ถึงเหยื่อจากวินาศกรรม 911  ขึ้นชมววิบน ตึกเอ็มไพรสเตต (EMPIRE STATE 
BUILDING) ตึกที่เคยเปนตึกที่สูงที่สุดในโลก ปจจุบันสูงเปนอันดับ 14 ของโลก มี
ทั้งหมด 102 ชั้น ตึกน้ียังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรของฮอลลีวูดหลายเร่ืองมา
ใชเปนสถานที่ถายทําฉากสําคัญ ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING 
KONG เปนตน ผานชม ร็อคกี้เฟลเลอร เซนเตอร ซึ่งเปนตระกูลที่ร่ํารวยติดอันดับ
หน่ึงในสิบของอเมริกา เปนตึกที่สามารถชมความสวยงามของมหานครนิวยอรกได
อีกจุดซึ่งมีความสวยงามไมแพตึกเอ็มไพรสเตต  
นําทานสู ยานฟฟธอเวนิว (FIFTH AVENUE) ยานที่เปนศูนยรวมของสินคายีห่อ
ชั้นนําและแฟชั่นทันสมัย อีกทั้งยังมีหางสรรพสินคาช่ือดัง MACY ตั้งอยู .... 
ผานชมยานเรดิโอ ซิต้ี มิวสิค ฮอลล (RADIO CITY MUSIC HALL) โรง
ภาพยนตรและโรงคอนเสิรต จุท่ีน่ังได 6,500 ที่น่ัง สวนสาธารณะเซ็นทรัลปารก 
(CENTRAL PARK) ยานโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย ตนกําเนิดของละคร
บรอดเวยศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ  
นําทานเดิน ชมยานไทมสแควร (TIME SQUARE) แหลงรวมป�ายโฆษณาขนาด
มหึมา ใหทานไดเลือกซื้อสินคาช้ันนําของอเมริกา ไมวาจะเปนเสื้อผา กระเป�า 
รองเทา เครื่องประดับและรานขายของที่ระลึก 

คํ่า  *.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*. 
ที่พัก  DOUBLETREE FORT LEE HOTEL หรือเทียบเทา         
วันที่หกของการเดินทาง       นิวยอรค - ชอปปم�ง - คอรนนิ่ง  
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู WOODBURY OUTLETS ซึ่งเรียกไดวาเปนเอาทเลทที่ดีที่สุด
ใน  อเมริกา ต้ังอยูบนเน้ือท่ีขนาดใหญ ประกอบดวยรานคาแบรนดเนมกวา 250 
รานคา นําเสนอสินคาในราคาที่ชวนใหเลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด อาทิ 
BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, 
MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO 
ARMANIและอ่ืนๆอีกมากมาย 

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*. 
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองคอรนน่ิง (CORNING) ระหวางทางชมทัศนียภาพ

บรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกันเมือง 
 คอรนน่ิงต้ังขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1890 อยูบนฝم�งแมน้ําเชมงุเปนเมืองที่มีช่ือเสียงทางดาน

การทําเครื่องแกว 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  RADISSON CORNING HOTEL หรือเทียบเทา         
วันที่เจ็ดของการเดินทาง        คอรนนิ่ง - ไนแองการา (ฝم�งแคนาดา)  
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู เมืองบัฟฟาโล (BUFFALO) ซึ่งตั้งอยูในรัฐนิวยอรก อยูติดกับ

ทะเลสาบอีรีและแมน้ําไนแองการา เปนเมืองใหญอันดับสองในรัฐรองจากนคร
นิวยอรก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทาน ผานสะพานสายรุง (RAINBOW BRIDGE) เพื่อขามพรมแดนสู อุทยาน

แหงชาติไนแองการา ฝم�งแคนาดา ที่ถือวาเปนสิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติสิ่งหน่ึง
ของโลก และเปนสถานที่ด่ืมน้ําผ้ึงพระจันทรยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคูบาวสาว
ชาวอเมริกัน ลองเรือ HORNBLOWER สัมผัสกระแสน้ําที่งดงามดั่งธารทิพยรวง
รินจากฟากฟ�า ทานจะไดชมความงามและความใหญโตของน้ําตกไนแองการา
อยางใกลชิด นับไดวาเปนแหลงทองเที่ยวลือลั่นสน่ันโลกและเปนแหลงทําเงินใหกับ
แคนาดาและสหรัฐอเมริกาปหน่ึง ๆ นับจํานวนมหาศาล 

*.*.*. กรณี HORNBLOWER CRUISE ไมเปด เน่ืองจากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยทางบริษัท
ฯ ขออนุญาตจัดโปรแกรมทดแทนที่  

JOURNEY BEHHIND THE FALLS *.*.*.  
นําทานสู TABLE ROCK จุดชมวิวน้ําตกไนแองการาที่อยูใกลตัวน้ําตกมากที่สุด 
ทานจะสัมผัสไดถึงความยิ่งใหญ และความนากลัวของน้ําตก เม่ือทานไดอยูใกลตัว
น้ําตกที่หางออกไปไมกี่เมตร เสียงน้ําตกจะกระเทือนกองไปไกลนับไมล อันเกิดจาก
ปริมาณน้ํามหาศาลของทะเลสาบอีร่ี ทิ้งตัวลงทั้งสายจากหนา และทําใหเกิด
ละอองน้ําขนาดยักษปกคลุมอยูเหนือน้ําตก เมื่อมองจากระยะไกลทานอาจจะเห็น
เปนสายรุงมหึมาพาดผานอยูเหนือน้ําตก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร RED LOBSTER 



 

 

ที่พัก  MARRIOT NIAGARA FALLS HOTEL FALLSVIEW & SPA หรือเทียบเทา 
*.*.*. หองพักฝم�งวิวน้ําตก ใหทานไดชมความงดงามของน้ําตกอยางเต็มอ่ิม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ยามคํ่าคืน ทานจะไดชมการประดับไฟ 
บริเวณน้ําตกแสนสวยตระการตา หรือสนุกสนานกับการเส่ียงโชคทีค่าสิโน ซึ่งตั้งอยูใกลกบั

โรงแรม *.*.*. 
วันที่แปดของการเดินทาง         ไนแองการา - โตรอนโต 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทาน ชมนาฬิกาดอกไม ซึ่งไดรับการประดบัจากไมดอก และไมประดับหลาก

ชนิดผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ผานชม WHIRLPOOL หรือน้ําวนขนาดยักษที่เกิด
จากกระแสน้ําที่มาจากน้ําตกไนแองการา …. 

หากสนใจน่ังเฮลิคอปเตอร(NIAGARA HELICOPTER)กรุณาสอบถามหัวหนาทัวร (ไมรวมใน
ราคาทัวร ราคาทานละ 150 USD)  

(หมายเหตุ : การน่ังเฮลิคอปเตอร ขึ้นอยูสภาพอากาศ) 
  
 
 
 
 
 
  นําทาน ชมความงามของน้ําตกไนแองการาในมุมมองที่นาตื่นเตน เพื่อไมใหทาน

พลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแตละมุมควรเตรียมกลองถายรูปไวใหพรอม
ตั้งแตขึ้นเฮลิคอปเตอร โดยทัวรน้ีจะเร่ิมตนดวยการชมโรงผลิตไฟฟ�าจากพลังงาน
น้ํา (THE SIR  ADAM BECK GENERATING PLANT), THE NIAGARA 
PARKS COMMISSION SCHOOL OF HORTICULTURE, น้ําวนขนาดยักษ 
(WHIRLPOOL), สะพานสายรุง (RAINBOW BRIDGE), สวนดอกไมท่ีออกดอก
บานสะพรั่งอยูเบ้ืองลาง และยังมีน้ําตกฝم�งอเมริกัน, SKYLON TOWER จากน้ัน
จะเปลี่ยนเสนทางไปตามสวนโคงรูปเกือกมาของน้ําตกไนแองการาฝم�งแคนาดา ณ 
จุดน้ี ทานจะไดสัมผัสกับสายรุงที่เกิดจากละอองน้ําฟุ�งกระจายท่ัวบรเิวณและ
กระทบกบัแสงแดด ปรากฏเปนภาพท่ีทานจะประทับใจมิลืมเลือน  

  จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองโตรอนโต (TORONTO) มหานครที่ใหญที่สุด
ในประเทศแคนาดา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย  นําทาน ชมเมืองโตรอนโต (TORONTO) เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศแคนาดาและ
เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสี่ของทวีปอเมริกาเหนือ ไดชื่อวาเปนเมืองที่มีหลายเชื้อ
ชาติมากที่สุดเมืองหน่ึง เปนเมืองที่ทันสมัยอีกเมืองหน่ึงของประเทศแคนาดา เมือง
น้ีมีประชากร 2.5 ลานคนอาศัยอยูและเปนหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่สําคัญ 
รวมท้ังยังเปนศูนยรวมของผูคนจากหลากหลายเช้ือชาติ เชน ชาวโปรตุเกส, ชาวอิ
ตาเลียน, ละตินอเมริกาและเอเชีย ซ่ึงเมืองโตรอนโตยังมีชุมชนชาวจนีที่ใหญที่สุด
ในอเมริกาเหนือ เมืองโตรอนโต ประกอบดวย 6 เขต ไดแก DOWNTOWN, 
NORTH YORK, EAST YORK, YORK, SCARBOROUGH และ 
ETOBICOKE อีกทั้งยังเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ ศิลปะ วฒันธรรมของ
ประเทศแคนาดา  

  นําทาน ขึ้นหอคอยซีเอ็น  (CN TOWER) โดยนําทาน
ขึ้นลิฟทขึ้นหอคอยดวยความเร็วจากพื้นถึงชั้นชมวิวในเวลาเพียง 58 
วินาทีเทาน้ัน หอคอยซีเอ็น ต้ังอยูยานใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออน
ตาริโอ ประเทศแคนาดา เปนหอคอยส่ือสารและสังเกตการณสูง 553 
เมตร (1,815 ฟุต) เร่ิมกอสรางตั้งแตป ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทาวเวอร
ไดรับการบนัทึกวาเปน ส่ิงกอสรางที่มีความสูงที่สุดในโลกเปนเวลาถึง 
31 ป จนถึงวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2007 จึงถูกแทนท่ีดวยตึกเบิรจ

คาลิฟา (ขณะน้ันชื่อ เบิรจดูไบ) ชื่ออาคารซีเอ็น ยอมาจาก (CANADIAN 
NATIONAL RAILWAY) เปนกิจการรถไฟที่เปนเจาของโครงการกอสรางใน
ระยะแรก แตในปจจุบนั นิยมอางอิงวา ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแหงชาติแคนาดา 
(CANADIAN’S NATIONAL TOWER) ปจจุบันซีเอ็นทาวเวอรเปนสิ่งกอสรางที่
สูงที่สุด เปนอันดับสามในโลก รองจากเบิรจคาลิฟา และ หอคอยกวางโจว แตยัง
ครองสถิติสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในซีกโลกตะวันตก อิสระตามอัธยาศัยใหทานชอป
ปم�งสินคาแฟชั่นชั้นนําของแคนาดา และอเมริกา ที่หาง ETON และ THE BAY ซึ่ง
มีสินคาหลากหลายชนิดใหทานไดเลือกซื้อ เชน เสื้อผา รองเทา ยีนสGUESS, 
LEVIS, ESPRIT, POLO, GAP, DKNY เครื่องสําอาง (CLINIGUE, 
ELIZABETH ARDEN, MAC) เปนตน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  BOND PLACE HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่เกาของการเดินทาง        โตรอนโต - คิงสตัน - ออตตาวา    
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทาน ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต ซึ่งเปนศูนยกลางทางการศึกษาของรัฐออนตาริ
โอ อิสระถายรูปคูกบัอาคารรัฐสภา ของจังหวัดออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของ
พระนางวิคตอเรีย พระราชินีแหงอังกฤษ เจาอาณานิคมในสมัยกอน ตั้งอยู
ดานหนา ชมและถายรูปสถานที่สําคัญตางๆ มากมาย อาทิ ,สกายโดม, ศาลาวา
การเมืองโตรอนโต  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคิงสตัน (KINGSTON) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางเลียบแมน้ําเซนต ลอเรนซ ....ชมเมืองคิงสตัน (KINGSTON) เมือง

ที่มีความงดงามทามกลาง ทะเลสาบออนตาริโอ ซึ่งเปนเสนกั้นพรมแดนระหวาง
แคนาดาและสหรัฐอเมริกา ....นําทานสู ทาเรือพันเกาะ อันเลืองช่ือ 1,000 
ISLAND ลองชมความงามของบานพักตากอากาศที่อยูบนเกาะสวนตัว เรียงราย
กันนับรอยหลัง ทานจะเพลดิเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และ
สดชื่นไปกบัอากาศที่บริสุทธิ์  

  จากน้ันออกเดินทางสู กรุงออตตาวา (OTTAWA)  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   LORD ELGIN OTTAWA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่สิบของการเดินทาง        ออตตาวา - มอลทรีออล - โดฮา     
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทาน ชมกรุงออตตาวา (OTTAWA) ชมเมืองออตตาวาเมืองหลวงของประเทศ

คานาดา ซึ่งพระนางเจาวิคตอเรีย ทรงประกาศใหออตตาวาเปนเมืองหลวงของ
ประเทศ และทําลายความหวังของเมืองมอลทรีออล เมืองโตรอนโต และเมืองอื่นๆ 
ที่เปนคูแขงในเรื่องน้ี ...นําทาน ถายรูปและชมความยิ่งใหญของ อาคารพาเลีย
เมนทฮิลล (PARLIAMENT HILL) อาคารรัฐสภาที่สรางขึ้นอยางยิ่งใหญ และเปน
สถานที่ทองเที่ยวหลัก ที่มีผูชมมากที่สุดแหงหน่ึงของประเทศ  

  นําทานถายรูปกับ อาคารหอศิลป�แหงชาติแคนาดา (NATIONAL GALLERY OF 
CANADA) ซึ่งเปนอาคารกระจกและอาคารหินแกรนิต ออกแบบโดย MOSHE 
SAFDIE สรางขึ้นในป 1880 และเปดอยางเปนทางการในป 1988 ภายใน มี
การจัดแสดงภาพวาด, รูปปم�น และรูปถายเปนจํานวนมาก โดยสิ่งที่โดดเดนที่สุด
ของคอลเลกชันในการจัดแสดงก็คงจะเปน รูปปم�นแมงมมุยักษ (THE MAMAN 



 

 

STATUE) ของหลุยส บูรชวัส (LOUISE BOURGEOIS) ศิลปนชาวฝร่ังเศส ซึ่ง
ถูกจัดแสดงไวบริเวณทางเขาหลักของอาคารหอศิลป�แหงชาติแคนาดา  

  จากน้ันนําทาน ชมยานออตตาวา ดาวนทาวน (DOWNTOWN OTTAWA) ตั้งอยู
บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งปจจุบันกลายเปนศูนยกลางการคาและเศรษฐกิจ
ของเมือง นําทานชม ยานถนนแอลจิน (ELGIN STREET) เปนถนนที่ต้ังอยูบน
พื้นท่ีสามเหลี่ยมทองคํา ของเมืองออตตาวา ซึ่งเปนจุดศูนยรวมของรานคา 
รานอาหาร บาร และอ่ืนๆ อีกเปนจํานวนมาก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  จากน้ัน นําทานออกเดินทางสู เมืองมอลทรีออล (MONTREAL) ...ชมนครมอนทรี

ลออล เมืองที่ต้ังอยูรอบๆ เนินเขาที่ปกคลุมดวยป�าไมสวยงาม ที่ช่ือวามงตเรอัล 
(MONT REAL) ซึ่งชื่อ น้ีเปนที่มาของชื่อเมือง นําชมเขตเมืองเกา และเมืองใหม
อาคารสูงทันสมัย ยานการคาใตดินที่เหมาะสมกับหนาหนาวที่หนาวจัดและหนา
รอนท่ีรอนจัดเชน กันชมบรรยากาศเมืองแบบฝรั่งเศส เน่ืองจากเมืองน้ีเปนเมือง
ชุมชนที่พูดภาษาฝรั่งเศสที่ใหญที่สุด  

  จากน้ัน เขาชมวิหารนอรธเทอดาม (NOTRE–DAME BASILICA) โบสถเกาแก
และยิ่งใหญที่สุดของเมืองมอลทรีออล อาคารดัง้เดิมสรางขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต
อาคารปจจุบันน้ีสรางขึน้ในป ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและ นีโอ 
กอธิก สามารถจุคนไดประมาณ 3,800 คน ซึ่งภายในประดบัดวยไมแกะสลักและ
กระจกสีสวยงามยิ่ง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
21.15 น. (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบินการตาร เท่ียวบินที ่

QR764/830 
วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง   โดฮา - ประเทศไทย 

**** บินขามเสนแบงเขตวันสากล**** 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา : 1615-2030  *.*.*. 

วนัที่สิบสองของการเดินทาง   ประเทศไทย 
07.05 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวัสดิภาพ….. 

 
 
 
 

********** 



 

 

อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญทาน 
ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียวเพ่ิม 

30 ม.ค. – 10 ก.พ. 
20-31 มี.ค. 
6-17 เม.ย. 

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

 
อัตรานี้รวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(*.*.*. ไมสามารถคืนคาต๋ัว 
เครื่องบินทุกกรณี เพราะเปนตั๋วราคาโปรโมชัน่ *.*.*.) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเครื่องปรบัอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชมุ อันเปนผลทําใหตองการ
เปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมี



 

 

ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบรษิัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบ
เทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การ
เคลื่อนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสง
ศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  



 

 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
8. วีซาแคนาดา (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตาม

กําหนดได  
กรณีถามีคาใชจายเกิดข้ึนทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) *.*.*. หากมี
วีซาแลวหักคืนทานละ 5,000.- บาท (แคนาดา) *.*.*. 
 
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก 
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษ ี
4. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
7. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
8. คาเขาชมสถานที่ตางๆ... 
9. คาทิปทานละ 80 USD ตอทาน  
10. คาวีซาอเมริกาทานละ 7,500.- ตอทาน 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระมัดจําทัวร ทานละ 40,000 บาท  
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  

ชําระงวดสุดทาย 15 วัน กอนเดินทาง 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญาการ

เดินทางระหวางบริษัทและลูกคา 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรอื
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใช
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 20.- วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไข
ของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณา
ติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึ
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
เงื่อนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดทุกรณี มากกวา 1 เดือนกอนวัน

เดินทาง เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
 ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดทุกกรณี 1-29 วัน กอนวันเดินทาง 

เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร 



 

 

( หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่
ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนัน้ดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) 
เงื่อนไขวีซา  
- กรณีผูเดินทางไมผานการอนุมัติวีซาจากสถานทูตนัน้ๆ ทางบริษัทจะไมมีการคืน

คาธรรมเนียมวีซาและคาบริษัทที่ระบุในรายการทัวรไวแลว ใดๆทั้งสิ้น 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการ

ชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

หลังจากที่มีการจองทวัรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระ
ผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน(ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวซีา
ไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ

สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลาชาหรือ
ยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือ
เดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง  

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 



 

 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน
ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ 
จะถูกบันทึกไวเปนสถิตใินนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปน
การชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯเปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา
อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานได
ทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯกอนทุกครัง้มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบน
รถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืน
ชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ
ความปลอดภัย / เวนมี 

ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน
ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 

 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน
เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยนืยันจาก
พนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายน้ันได 

 ใน1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณโีปรแกรม
อาจตองแกไขปรับเปลีย่น - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับใน
ขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 



 

 

และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทาง
ในครั้งน้ี” 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาอเมริกา  
-ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 5 วันทําการ 
-การยื่นวีซา ทานจะตองมาแสดงตนที่สถานทูต 
-ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎ
และเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายกุารใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที 
เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บาง
สถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือ
พาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 น้ิว หรือ 5 x 5 
ซม.จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 
เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอน
แทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)  

3. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน



 

 

(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบ
ทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (ขอเปน
ภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
-กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

4. หลักฐานการเงิน 
4.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลกูคาทํารายการเดินบัญชี 
โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 15 วันกอนวันยื่นวีซา และ
บัญชตีองมีครบทุกเดือน 
***ในกรณีที่มีการเคลือ่นไหวบัญชี ไมครบทกุเดือน ใหใช Bank Statement แทนสําเนา
สมุดเงินฝาก***  
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชตีิดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
4.2 กรณีเปลีย่นบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ท้ังเลมเกา –
เลมใหม) 
4.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 
6 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจายให (พรอมเอกสารพิสูจนความสัมพันธ เชน สูติบัตร 
ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรอืหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ



 

 

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

6. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน 
-สําเนาบัตรประชาชน 
-สําเนาสูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-สําเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
-สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาแคนาดา  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 1 เดือน 
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (เทรนดี้ ช้ัน 28) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎ
และเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย) 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะ



 

 

การยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูต
อาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรต
ตางชาติดวย*** 
 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 น้ิว หรือ 5 x 5 ซม.จํานวน 2 
ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน     6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)  
 
 
3. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (ขอเปน
ภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน (ใหแปลภาษาอังกฤษจากรานแปลมาดวย) เปนตัน 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 
4. หลักฐานการเงิน 
4.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลกูคาทํารายการเดินบัญชี 
โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ  
***ในกรณีที่ยอดเงิน ไมครบทุกเดือน ใหใช Bank Statement แทนสําเนาสมุดเงินฝาก***  
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชตีิดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ท้ังเลมเกา –เลม
ใหม) 



 

 

4.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 
เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจายใหและหนังสือรับรองการทํางานตัวจริงอีก 1 ชุดของผูท่ีออก
คาใชจายให และใหผูที่ออกคาใชจายใหทําจดหมาย Sponsor Letter ชี้แจงความสัมพันธใน
การออกคาใชจายใหกนั (พรอมเอกสารพิสูจนความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียน
สมรส) มาดวย 
 
5. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
6. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สําเนาบัตรประชาชน 
- สําเนาสูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- สําเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบตัร(ถามี) 
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ

เพ่ิมเติม 


