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วนัแรก ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - ไทเป - ซแีอตเทลิ  

13.30 น. 

 
พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประต ู 7-8 เคานเ์ตอร ์ Q/R สายการบนิอวีเีอ แอรเ์วย ์

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
16.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิไทเป โดยเทีย่วบนิที ่BR068 

21.15 น. ถงึสนามบนิไทเป ประเทศไตห้วนั เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

23.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซแีอตเทลิ (สหรัฐอเมรกิา) โดยเทีย่วบนิที ่BR026 

**บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล** 

19.35 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงซแีอตเทลิ หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ รถปรับ

อากาศรอรับคณะสูท่ีพ่ัก 

 พักโรงแรม CROWNE PLAZA SEATTLE HOTEL AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.crowneplaza.com 

วนัทีส่อง ซแีอตเทลิ - เทีย่วชมเมอืง - ลอ่งเรอื NORWEGIAN JOY (BALCONY CABIN) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

09.00 น. น าคณะเทีย่วชมเมอืงซแีอตเทลิ เมอืงทา่ชายฝ่ังของรัฐวอชงิตนั เมอืงซแีอตเทลิ เป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุของรัฐวอชงิตนั น าคณะเทีย่วตลาด Pike Place Market เป็นตลาดทีต่ัง้อยู่กลางดาวนท์าวนซ์ี

แอตเทลิ รมิอา่วเอลเลยีต (Elliott Bay) ตลาดเปิดท าการในปี 1907 เป็นหนึง่ในตลาดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ในสหรัฐอเมรกิา มผีูค้นเขา้เยีย่มชมกว่า 10 ลา้นคนตอ่ปี ไดร้บัความนยิมมากทีส่ดุในซแีอตเทลิ 

และไม่พลาดกบัรา้นกาแฟสตารบ์ัคส ์ (Starbucks) แห่งแรกของโลก ก็อยู่ในตลาดนี้เชน่เดยีวกนั 
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รา้นนี้เปิดท าการในปี 1971 ซึง่ในแตล่ะวนัจะมนัีกทอ่งเทีย่วมารอเขา้แถวกนัยาวเยยีด บางครัง้ตอ้ง

รอถงึหนึง่ชัว่โมงกวา่จะไดเ้ขา้ไปในรา้น 

 

 

 
10.30 น. น าคณะเดนิทางสูท่า่เรอื Pier 66 เพือ่เชค็อนิข ึน้เรอื NORWEGIAN JOY เจา้หนา้ทีอ่ านวยความ

สะดวกในการลงทะเบยีนและสมัภาระ / เรอืเปิดท าการเชค็อนิเวลา 11.00 น. - 14.00 น 

กรุณาเตรยีมเอกสารดงันี ้

1. พาสปอรต์ (ทีม่วีซีา่อเมรกิา และแคนาดา) 

2. ตัว๋เรอื 

3. Public Health Questionnaire / ทา่นจะไดร้ับทีท่า่เรอื กรุณากรอกและเซ็นตช์ือ่ให ้

เรยีบรอ้ย  

4. บัตรเครดติ  

**ขัน้ตอนการเชค็อนิลงทะเบยีนและสมัภาระใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัจ านวน

ผูโ้ดยสาร** 

 
13.00 น. เรยีนเชญิทุกท่านพรอ้มคณะกนัทีห่อ้งอาหาร The Manhattan Room / Deck 7 เพือ่

รบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนั และฟงัค าแนะน าจากเจา้หนา้ทีก่อ่นแยกยา้ยเขา้หอ้ง  

 จากนัน้อสิระใหท้กุทา่นไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั  

***กอ่นทีเ่รอืส าราญจะออกจากทา่เทยีบเรอื ทางเรอืจะมกีารซอ้มหนภียัตามหลกัสากล 

ขอใหผู้โ้ดยสารฟงัสญัญาณ และมารายงานตวัยงัจุดทีก่ าหนดไว ้โดยสงัเกตุจุดรวมพล

ของแตล่ะทา่นไดท้ีแ่ผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของทา่น รวมถงึคยีก์ารด์ทีท่า่นถอื*** 
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16.00 น. เรอื NCL Joy ออกจากทา่เทยีบเรอืมุ่งหนา้สูเ่มอืงแคทชเิกน  

ค า่ รบัประทานอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ 

 หลงัรับประทานอาหารค า่ ทา่นสามารถพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืเลอืกใชบ้รกิารหอ้ง กจิกรรมตา่งๆ 

ภายในเรอืส าราญ ไม่ว่าจะเป็น สปา, ซาวน่า, หอ้งอาหารบุปเฟ่ต,์ รา้นขายสนิคา้ปลอดภาษี (Duty 

Free) และกจิกรรมสนัทนาการอืน่ๆ อกีมากมาย  

***ทา่นสามารถ รบัทราบรายละเอยีดของกจิกรรมตา่ง ๆ ทีเ่รอืส าราญ Norwegian Joy 

จะจดัขึน้ในวนัถดัไป ไดจ้ากเอกสาร Freestyle Dailyทีจ่ะส่งถงึหอ้งพกัของท่านทุก

คนื*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม ลอ่งเรอื NORWEGIAN JOY (At Sea) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

08.00 น. อสิระใหท้่านไดพ้ักผ่อนบนเรือส าราญตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร หรือ

น่ังเลน่ในคลบั เลาจน ์หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามอัธยาศยั 

Ship Highlights : 

1. Go Karts *Minimum age 15 years old and above 

2. Go Karts Hight Speed **for 18 years old and above / experienced drivers only 

3. Mini golf and Ping pong 

4. Aqua Racer 

5. Laser Battle 

6. Ocean Loop 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ 

 อสิระใหท้า่นไดพ้ักผ่อนบนเรอืส าราญตามอัธยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ 
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 หลงัรับประทานอาหารค า่ ทา่นสามารถพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืเลอืกใชบ้รกิารหอ้ง กจิกรรมตา่งๆ 

ภายในเรอืส าราญ ทา่นสามารถเขา้ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืจัดให ้ณ หอ้งเธยีรเ์ตอรท์ีช่ัน้ 6 และชัน้ 

7 ดา้นหัวเรือ หากท่านใดทีช่อบการเสีย่งโชค ท่านสามารถไปไดท้ี ่คาสโิน ชัน้ 7 ส าหรับท่านที่

ชอบแดนซห์รอืน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดท้ี ่คลบัเลาจน ์หรอื บารต์า่งๆ ได ้

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเคทชเิกน รฐัอลาสกา้ (อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

07.00 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื เมอืงเคทชเิกน, รัฐอลาสกา้ 

08.00 น. น าท่านสู ่เมืองเคทชเิกน ชมุชนแห่งแรกของรัฐอลาสกา้ ปัจจุบันจัดเป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอันดับสี่

ของรัฐ และเป็นเมืองที่รูจ้ักกันดีของนักท่องเที่ยวทอ้งถิน่ และต่างชาตวิ่าเป็น เมืองแห่งเสา

แกะสลัก (Totem Poles) ทีม่ากทีส่ดุในโลก ในอดตีเสาแกะสลักนี้ ถอืเป็นสญัลักษณ์ของชนเผ่า

พื้นเมืองอเมรกิันทางตอนเหนือ และถอืเป็นสญัลักษณ์ทางศาสนา ทีพ่วกเขาใหค้วามเคารพแต่

ต่อมาในยุคทีม่ีการเผยแผ่ศาสนาครสิตเ์กดิความเขา้ใจผดิ ท าใหค้นสว่นใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็น

จ านวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้ เปรียบเสมือนบลิบอรด์หรือสญัลักษณ์ทีใ่ชเ้ล่าเรื่องราวประวัต ิ

ความเป็นมาตา่งๆ ในอดตี เมอืงเคทชเิกนเคยไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงแห่งแซลมอน ในอดตีเมอืงนี้

ถูกจัดใหเ้ป็นเมืองแห่งสวรรคข์องนักตกปลา และกลุ่มคนทีช่ืน่ชอบธรรมชาต ิท าใหใ้นชว่งฤดรูอ้น 

เมอืงนี้จะหนาแน่นไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลก จนสง่ผลใหป้รมิาณของปลาแซลมอนลดลงเป็น

จ านวนมาก อีกทัง้พื้นทีข่องป่าไมก้็ลดลง เนื่องจากประชากรทอ้งถิน่ท าการตดัไมม้าสรา้งบา้นพัก

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิม่ข ึน้ทุกๆปี ปัจจุบันทัง้หน่วยงานภาครัฐ และประชากรทอ้งถิน่ต่าง

พยายามทีจ่ะอนุรักษ์ใหเ้มืองนี้คงไวซ้ ึง่บรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเชน่ในอดตี เพื่อใหค้นรุ่นหลงั

ทีม่าเทีย่วเมอืงนี้ สามารถรับรูถ้งึบรรยากาศในประวัตศิาสตรไ์ดไ้ม่มากก็นอ้ย  
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 น าท่านเทีย่วชมยานชมุชนทีโ่ด่งดังในอดตี ครีกสตรีท (Creek Street) เป็นทีช่มุนุมของนักแสวง

โชค และนักเดนิเรือในยุคตืน่ทอง เป็นย่านอาคารเก่าทีท่างเดนิและบา้นเรอืนสรา้งอยูเหนือล าธาร

หรือเชงิเขา มีสถานที่ประวัตศิาสตร ์“บา้นดอลลี่” สถานที่หาความส าราญของชายหนุ่มในอดตี 

จากนัน้ใหท้่านไดเ้ดนิชมเมืองเคทชเิกน และ ซือ้ของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พรอ้มเก็บภาพความ

น่ารักและความสวยงามของเมอืงเคทชเิกน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ หรอือสิระตามอธัยาศยั  

 เมอืงเคทซเิกน เป็นเมอืงทีฝ่นตกบ่อยมากแทบทกุวันและวันละหลายครัง้ จงึควรพกร่ม และเสือ้กนั

ฝนไปดว้ย ของฝากยอดนยิมประจ าเมอืงนี้คอื อาหารกระป๋องทีท่ ามาจากปลาแซลมอน 

13.30 น. คณะเดนิทางกลับขึน้เรือ **ท่านควรกลับลงเรือก่อนถงึเวลาเรือออกประมาณ 1 ชั่วโมง-1.30 

ชัว่โมง** 

15.00 น. เรอืส าราญออกจากทา่เรอืเมอืงเคทชเิกน เพือ่มุ่งหนา้สูเ่มอืงจูโน่  

อสิระใหท้า่นไดพ้ักผ่อนบนเรอืส าราญตามอัธยาศยั 

 
ค า่ รบัประทานอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ 

วนัทีห่า้ จโูน ่รฐัอลาสกา้ (อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

07.00 น. เรือส าราญจอดเทยีบท่า ณ ท่าเรือจูโน่, รัฐอลาสกา้ ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างเทอืกเขา และมหาสมุทรแป

ซฟิิคอันงดงาม จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีเ่ขา้ถงึไดย้ากในทางบก ในอดตีเป็นเมอืงศนูยก์ลางแห่งการคา้

อันแสนมั่งคัง่ 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตธิารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล ์เพื่อเขา้ชมธารน ้าแข็งยักษ์เมนเดล

ฮอลล ์กลาเซยีร ์ซ ึง่มีความกวา้งประมาณ 1 ไมล ์มีน ้าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได ้

สัมผัสกับทุ่งน ้าแข็งที่มีหมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน ้าแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพความประทบัใจตามอัธยาศยั  

  

*แนะน าทวัรเ์สรมิทีน่า่สนใจ*  

 

-MENDENHALL GLACIER & MOUNT ROBERTS TRAMWAY / ราคา  USD 114 ต่อ

ทา่น  

น าคณะเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตธิารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National 

Park) เพื่อเขา้ชมธารน ้าแข็งยักษ์เมนเดลฮอลล ์กลาเซียร์ ซ ึง่มีความกวา้งประมาณ 1 ไมล ์มี
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น ้าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะไดส้มัผัสกบัทุ่งน ้าแข็งทีม่ีหมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี สมัผัส

บรรยากาศทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่  จากนั้นน าท่านขึน้กระเชา้ลอยฟ้าที่ เมท์โรเบิร์ต 

(Mt.Robert Tramway) โดยจุดขึน้กระเชา้อยู่บรเิวณท่าเรือ และจะไปจบ ณ จุดสดุยอดของยอด

เขา ซึ่งท่านจะไดพ้บกับทิวทัศน์ของเมืองจูโน่ ที่ลอ้มรอบดว้ยขุนเขา นอกจากนี้ยังมีศูนย์

นักทอ่งเทีย่ว รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ ไวค้อยใหบ้รกิารอกีดว้ย จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่

บนยอดเขา และเก็บภาพเมอืงจูโน่ตามอัธยาศยั ไดเ้วลาน าทา่นน่ังกระเชา้กลบัลงมา ณ ทา่เรอื   

 

-MENDENHALL GLACIER HELICOPTER TOUR / ราคา USD 399 ตอ่ทา่น  

น าท่านน่ังเฮลคิอปเตอร์สู่ อุทยานแห่งชาตธิารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier 

National Park)  ซ ึง่ทา่นจะไดช้มววิของธารน ้าแข็งจากมุมสงู และยังไดม้โีอกาสเดนิบนธารน ้าแขง็

แห่งนี้อกีดว้ย 

 

11.30 น. จนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะเดนิทางกลบัสูท่า่เรอืเมอืงจูโน่  

**ทา่นควรกลบัลงเรอืกอ่นถงึเวลาเรอืออกประมาณ 1 ชัว่โมง-1.30 ชัว่โมง** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ หรอือสิระตามอธัยาศยั  

13.30 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือเมืองจูโน่ เพื่อมุ่งหนา้สูเ่มืองสแกตเวย ์อสิระใหท้่านไดพ้ักผ่อนบนเรือ

ส าราญตามอัธยาศยั 

 
 ระหว่างทาง เรือส าราญจะลอ่งเขา้สูบ่รเิวณ Glacier Bay ทีไ่ดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตขิององคก์ารยูเนสโก ใหท้่านไดส้มัผัสความงาม และความมหัศจรรยข์องภูเขาน ้าแข็งที่

งดงามและยิง่ใหญ่ทีส่ดุในอลาสกา้ หากโชคดทีา่นจะไดย้นิเสยีงการแยกตวัของน ้าแข็งตกลงสูพ่ื้น

น ้า เป็นเสยีงกกึกอ้งราวกบัฟ้าค าราม อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสกบัทัศนียภาพและความงดงามของทุ่ง

น ้าแข็ง พรอ้มเก็บภาพประทบัใจอันมอิาจลมืเลอืนไดต้ามอัธยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ 

 หลงัรับประทานอาหารค า่ ทา่นสามารถพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืเลอืกใชบ้รกิารหอ้ง กจิกรรมตา่งๆ 

ภายในเรอืส าราญ ทา่นสามารถเขา้ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืจัดให ้ณ หอ้งเธยีรเ์ตอรท์ีช่ัน้ 6 และชัน้ 

7 ดา้นหัวเรือ หากท่านใดทีช่อบการเสีย่งโชค ท่านสามารถไปไดท้ี ่คาสโิน ชัน้ 7 ส าหรับท่านที่

ชอบแดนซห์รอืน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดท้ี ่คลบัเลาจน ์หรอื บารต์า่งๆ ได ้

วนัทีห่ก สแกตเวย ์(อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ) 



CODE : DEU15 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

07.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองสแกตเวย์ เมืองแห่งขุมทองค าในอดีต เมืองเล็กๆ ใน

บรรยากาศคาวบอยตะวันตก ตัวเมืองยังรักษารูปแบบบา้นเรอืนในยุคล่าทองค าเอาไว ้  / อสิระให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิตามอัธยาศยั 

  

*แนะน าทวัรเ์สรมิทีน่า่สนใจ*  

 

-WHITE PASS RAILWAY & YUKON EXPEDITION / ราคา USD 254 ตอ่ทา่น  

รถไฟสายไวทพ์าสและยูคอนรูต (White pass and Yukon railway) ทีถู่กสรา้งขึน้ระหว่างปีค.ศ. 

1898 – 1900 เชือ่มตอ่ระหว่างเมอืงสแกกเวยแ์ละเมอืงไวทฮ์อรส์ และมุ่งหนา้สูเ่หมอืงทองในอดตี 

น าท่านขึน้รถไฟที่จอดเทียบอยู่บรเิวณท่าเรือ ซึง่จะพาท่านยอ้นยุคศกึษาประวัตเิสน้ทางรถไฟ

โบราณสายนี้ที่ตัดขา้มขุนเขาและหุบเหว เพื่อพานักแสวงโชคเดนิทางเขา้สู่มณฑลยูคอนของ

แคนาดาเพื่อแสวงหาทองแทนการใชม้า้หรือเดนิเทา้ผ่านธรรมชาตอิันทุรกันดาร และโหดรา้ย

ทารุณ โดยรถไฟจะวิง่ข ึน้สูจุ่ดสงูสดุทีเ่กอืบ 3,292 ฟิต ซึง่ตลอดสองขา้งทางทีท่่านจะไดพ้บคอื

ความงดงามแห่งธรรมชาตทิีเ่หนือค าบรรยาย 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ หรอือสิระตามอธัยาศยั  

บ่าย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่บรเิวณทา่เรอืทีม่รีา้นคา้ และรา้นสนิคา้ทีร่ะลกึจ าหน่ายใหก้บันักทอ่งเทีย่ว  

จนไดเ้วลาอันสมควร คณะเดนิทางขึน้เรอื  

**ทา่นควรกลบัลงเรอืกอ่นถงึเวลาเรอืออกประมาณ 1 ชัว่โมง-1.30 ชัว่โมง** 

17.00 น. เรอืส าราญออกจากทา่เรอื มุ่งหนา้สูเ่มอืงวคิตอเรยี 

อสิระใหท้า่นไดพ้ักผ่อนบนเรอืส าราญตามอัธยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ 

 หลงัรับประทานอาหารค า่ ทา่นสามารถพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืเลอืกใชบ้รกิารหอ้ง กจิกรรมตา่งๆ 

ภายในเรอืส าราญ ทา่นสามารถเขา้ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืจัดให ้ณ หอ้งเธยีรเ์ตอรท์ีช่ัน้ 6 และชัน้ 

7 ดา้นหัวเรือ หากท่านใดทีช่อบการเสีย่งโชค ท่านสามารถไปไดท้ี่ คาสโิน ชัน้ 7 ส าหรับท่านที่

ชอบแดนซห์รอืน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดท้ี ่คลบัเลาจน ์หรอื บารต์า่งๆ ได ้

วนัทีเ่จ็ด ลอ่งเรอื NORWEGIAN JOY (At Sea) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

 อสิระใหท้่านไดพ้ักผ่อนบนเรือส าราญตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร หรือ

น่ังเลน่ในคลบั เลาจน ์หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามอัธยาศยั 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ  

 

 
ค า่ รบัประทานอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ 

 หลงัรับประทานอาหารค า่ ทา่นสามารถพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืเลอืกใชบ้รกิารหอ้ง กจิกรรมตา่งๆ 

ภายในเรอืส าราญ ทา่นสามารถเขา้ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืจัดให ้ณ หอ้งเธยีรเ์ตอรท์ีช่ัน้ 6 และชัน้ 

7 ดา้นหัวเรือ หากท่านใดทีช่อบการเสีย่งโชค ท่านสามารถไปไดท้ี ่คาสโิน ชัน้ 7 ส าหรับท่านที่

ชอบแดนซห์รอืน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดท้ี ่คลบัเลาจน ์หรอื บารต์า่งๆ ได ้

วนัทีแ่ปด วคิตอเรยี ประเทศแคนาดา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

 เรอืส าราญมุ่งหนา้สูเ่มอืงวคิตอเรยี ระหว่างทางหากทา่นโชคดอีาจจะไดเ้ห็นฝูงปลาโลมา และวาฬ

เพชรฆาตว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรอื ซึง่ฤดูกาลลอ่งเรอืนี้เป็นชว่งทีส่ามารถเห็นวาฬและโลมาได ้

ง่าย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ  

16.00 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืวคิตอเรยี ประเทศแคนาดา   

เมืองวคิตอเรีย (Victoria) เป็นอีกเมืองท่องเทีย่วทีไ่ดร้ับการขนาดนามว่าเป็นเมืองแห่งสวน (City 

of Gardens) และยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริต ิชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหนึ่งของ
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ประเทศแคนาดา เมอืงนี้ประกอบไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและทีต่ัง้รัฐสภา ย่านดาวน์

ทาวน ์กลิน่อายในยุคบุกเบกิ และเมอืงหนา้อ่าว เสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วใหห้ลงใหล รา้นรวงเรยีง

ราย ทศันียภาพรายลอ้มรอบดว้ยทะเลและภูเขา ในปี 2008 เมอืงวคิตอเรยีนี้ ถกูจัดใหอ้ยู่ในอันดับ 

16 จาก 100 สถานทีท่ัว่โลกทีน่่าไปเยีย่มชม โดย TripAdvisor Traveller's  

 อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่บรเิวณทา่เรอืทีม่รีา้นคา้ จนไดเ้วลาอันสมควร คณะเดนิทางขึน้เรอื  

**ทา่นควรกลบัลงเรอืกอ่นถงึเวลาเรอืออกประมาณ 1 ชัว่โมง-1.30 ชัว่โมง** 

23.59 น. เรอืส าราญออกจากทา่เรอืเมอืงวคิตอเรยี มุ่งหนา้สูท่า่เรอืเมอืงซแีอตเทลิ 

อสิระใหท้า่นไดพ้ักผ่อนบนเรอืส าราญตามอัธยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ 

หมายเหต ุ คนืนีท้่านจะไดป้้ายผูกกระเป๋าสตีา่งๆ ซึง่เป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรอื 

ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้น

กระเป๋าเดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของทา่นไปต ัง้แต่

กลางดกึ และบญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาใหท้่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระใน

วนัรุง่ข ึน้ ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการช าระผา่นบตัรเครดติ ทางบรษิทัเรอืจะชารจ์คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

ผา่นบตัรเครดติทีท่า่นไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัทีท่า่นเช็คอนิโดยอตัโนมตั ิ

วนัทีเ่กา้ เมอืงซแีอตเทลิ - เทีย่วชมเมอืง - SEATTLE PREMIUM OUTLET - เดนิทางกลบั

กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

07.00 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงซแีอตเทลิ  

08.30 น. น าท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือส าราญฯ และผ่านพธิีการตรวจลงตราเขา้เมือง ณ บรเิวณท่าเรือ 

พรอ้มรับสมัภาระ ซึง่ทกุทา่นจะตอ้งมายนืยันระบุรับดว้ยตนเอง  

 รถโคช้รอรับคณะ น าทา่นเทีย่วชมนครซแีอตเทลิ (Downtown) น าทา่นเดนิทางสูย่่านดาวน์ทาวน์ 

ย่านธุรก ิจที่ส าคัญของซีแอตเทิล ชมอาคาร บา้นเรือน และตึกที่มีความส าคัญทางดา้น

สถาปัตยกรรมทีถ่อืว่ามีความงดงามทีส่ดุของเมือง จากนัน้ น าท่านสมัผัสความเก่าแกข่องเมอืงที ่

ไพโอเนียร ์สแควร ์(Pioneer Square) ซึง่ถอืว่าเป็นย่านทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในซแีอตเทลิ ทีน่ี่มีรา้นแกล

เลอรี่ทีจ่ัดแสดงงานศลิปะของศลิปินชือ่ดงั, หอ้งอาหาร, รา้นหนังสอื, และเครื่องประดบัมากมาย 

ผ่านชม สมทิ ทาวเวอร ์(Smith Tower) อาคารทีส่รา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1962 เมือ่ครัง้ทีซ่แีอตเทลิได ้

เป็นเจา้ภาพจัดงาน World’s Fair ภายในสเปซนีดเดลิ ประกอบไปดว้ยรา้นขายของกระจุกกระจกิ 

รา้นอาหารลอยฟ้า (Sky City Restaurant) ทีส่ามารถหมุนชมววิสวยของเมอืง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ Seattle Premium Outlet ซึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ในเมืองซีแอตเทลิ ที่

รา้นคา้เอาท์เลตกว่า 110 รา้น ทัง้ Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Clavin Klien, 

Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spade, Kipling, Tumi, Samsonite, และ

อืน่ๆ อกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

ค า่ เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการรบกวนเวลาของทา่น / อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

20.00 น. รถโคช้รอรับคณะ และออกเดนิทางสูส่นามบนิซแีอตเทลิ 

วนัทีส่บิ ซแีอตเทลิ - ไทเป - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

01.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิไทเป โดยสายการบนิอวีเีอ แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่BR025 

 
**บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล** 

วนัทีส่บิเอ็ด ไทเป - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

05.10 น. ถงึสนามบนิไทเป ประเทศไตห้วนั เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

09.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่BR067 

11.35 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัด

โปรแกรมของแตล่ะวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบูรณ์ครบถว้นจะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการ

เดนิทางเทา่นัน้) 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults / Child 
SGL Supplement 

NO TKT 

ADL / CHD 

14 - 24 มถินุายน 2562  165,000.- 62,000.- -37,000.- 

12 - 22 กรกฎาคม 2562  
169,000.- 65,000.- -37,000.- 

9 - 19 สงิหาคม 2562 

6 - 16 กนัยายน 2562 160,000.- 62,000.- -37,000.- 

**(หมายเหต!ุ  ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ USA+CANADA / และต ัว๋สะสมไมลไ์มไ่ด ้Non Refund)** 

(คา่วซีา่+คา่บรกิาร ใหท้ าววีซีา่ USA จ่ายทา่นละ 7,500 บาท  /  วซีา่ Canada จ่ายทา่นละ 5,500 บาท) 

วซีา่อเมรกิาลกูคา้ตอ้งเขา้รับการสมัภาษณแ์ละสแกนนิว้ดว้ยตวัเองทกุทา่น 

วซีา่แคนาดาลกูคา้ตอ้งมาแสกนนิว้ทกุทา่น ณ VFS Canada  
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คา่ทวัรร์วม : 

 ✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัสายการบนิอวีเีอ แอรเ์วย ์ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามัน

เชือ้เพลงิ ณ วนัที ่11 มนีาคม 2562 

✓ คา่หอ้งพกับนเรอืแบบมรีะเบยีงทกุหอ้ง  

✓ อาหาร Dining Package 5 มือ้บนเรอืส าราญ 

✓ รวมคา่ Unlimited Internet package บนเรอืส าราญ 

✓ คา่รถโคช้มาตรฐานสหรฐัอเมรกิา ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

15-19 ทา่น ใชร้ถปรับอากาศขนาด 25 ทีน่ั่ง 

20-35 ทา่น ใชร้ถปรับอากาศขนาด 55 ทีน่ั่ง 

✓ คา่โรงแรมทีพ่ักระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin 

/ Double และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพัก หากวันดงักลา่วมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade 

Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

✓ คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะแห่ง 

✓ คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุในสหรฐัอเมรกิา และแคนาดา 

✓ คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR 

คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรส ิน้เชงิ จากอุบตัเิหต ุ ส าหรับผู ้

เอาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท 

ทัง้นี้ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 2 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความ

ดแูลของทา่นเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทวัรไ์ม่รวม : 

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ทปิพนักงานบนเรอื ทา่นละ  

 คา่ด าเนนิการพรอ้มคา่ธรรมเนียมวซีา่ดงันี ้

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 5,920 บาท + คา่ธรรมเนียมในการยืน่ (เก็บ 7,500 บาท) 

ประเทศแคนาดา        4,885 บาท + คา่ธรรมเนียมในการยืน่ (เก็บ 5,500 บาท) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาใน

หอ้งพัก คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้

ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่น

ตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั WORLDWIDE VACATION กรุณาตดิตอ่ Travel Agent 

ใกลบ้า้นหรอืทีท่า่นรูจ้ักและเชือ่ถอืได ้ซึง่จะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนทีง่่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ 

เพือ่เป็นการยนืยันการเดนิทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าลว่งหนา้ 50,000 บาท

ตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจอง

ของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 21 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระเงนิ

สว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

1.1  ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สามสบิ

วนั กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร   
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1.2  ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั 

กอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร   

1.3  ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบ นอ้ยกวา่สบิหา้วนั 

กอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว   ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี้ 

ใหน้ ามาหักจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้

ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะเรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไม่ได ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว แสดง

หลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี้ 

2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ 

2.2 คา่มัดจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

2.3 คา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและ

มัคคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน 

โดยไม่เสยีคา่ใชจ้่าย 

ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวัน

เดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณี

ยกเลกิการเดนิทางและไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสายการบนิเอมเิรสต ์ ไม่สามารถ 

REFUND เงนิไดท้กุกรณี ยกเวน้ การเสยีชวีติเทา่นัน้   

ทัง้นี้เงือ่นไขของตัว๋เครือ่งบนิ เป็นไปตามก าหนดของสายการบนิเทา่นัน้ ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

เขา้ไปเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเงือ่นไขได ้

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของสายการบนิอวีเีอ แอรเ์วย ์ ในกรณีตัว๋กรุป๊ ไม่สามารถสะสมไมล ์ / ไม่

สามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทาง และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข

บางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax 

YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัที ่11 มนีาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของ

สายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตาม

ความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

 ▪ หอ้งพักบนเรอืส าราญ เป็นแบบมรีะเบยีงทกุหอ้ง 

▪ หอ้งพักแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพกั 

2 ทา่น 

▪ หอ้งพักแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพกั 

2 ทา่น 

▪ หอ้งพักแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพ้ัก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่

แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ) จะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร 



CODE : DEU15 
 

 

▪ หอ้งพักแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับ

พัก 1 ทา่น 

▪ หอ้งพักแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง 

/ ส าหรับพัก 1 ทา่น 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 

3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพัก

ของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งตดิกนัตามที่

ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ 

เครือ่งปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในอเมรกิามลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ี

ขนาดกะทดัรัด และไม่มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้ง

แตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า 

ทา่นสามารถจา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online 

โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance 

Fee ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่

ดงักลา่วได ้ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่

สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระ 

Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวัน

เดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

 ▪ คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่น

มกีระเป๋าเพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่ว

ไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้  ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยูโร / ใบ / 

ครัง้ 

▪ ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 

กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวาง

น ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 

กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 

56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกู

ก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่รับภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

▪ กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้บน

พาหนะการเดนิทาง 

▪ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และ

สมัภาระของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้ับผดิชอบ
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ตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ

ใหญ่ในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบุหรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่งๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ  จะ

มขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบุหรี ่ ทัง้นี้เนื่องจาก

สขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั (Family) 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับการดแูล

เป็นพเิศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศแคนาดา ใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ 

ศนูยร์ับค ารอ้งขอวซีา่ 

อาคารเทรนดี ้ชัน้ 28 เลขที ่10/198-201 สขุมุวทิซอย 13 คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้านานา 

เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่ันจันทรถ์งึวันศกุร ์

เปิดท าการเวลา 09.00 น. - 17.00 น. 

เวลายืน่ค าขอ 09.00 น. - 17.00 น. 

เวลารับหนังสอืเดนิทางคนื 10.00 น. - 17.00 น. 

หมายเลขโทรศพัทศ์นูยใ์หค้วามชว่ยเหลอื: +662 118 7007 

อเีมล ์info.canbkk@vfshelpline.com 

 

ข ัน้ตอนการด าเนนิการค าขอวซีา่ประเภทคนอยูช่ ัว่คราว/ ใบอนญุาตและเอกสารเดนิทาง 

ขัน้ตอนที ่1 เจา้หนา้ทีข่อง WORLDWIDE VACATION กรอกแบบค าขอวซีา่ และเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ผ่าน

ทางระบบอเิล็กทรอนกิสแ์ละพมิพแ์บบค าขอวซีา่ทีส่มบูรณ์ ตอ้งมบีารโ์คด้ในหนา้สดุทา้ย พมิพล์งบนกระดาษสขีาว 

คณุภาพด ีกระดาษตอ้งไม่มนัวาว และควรใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์

 

ขัน้ตอนที ่2 ผูส้มัครควรอ่านนโยบายความเป็นสว่นตวัทีแ่นบมา พรอ้มกรอกขอ้มูลใหเ้รยีบรอ้ยแบบใหค้วามยนิยอม 

วเีอฟเอส และแนบเขา้กบัแบบค าขอวซีา่ 

หมายเหต ุ: หากแบบฟอรม์ใหค้วามยนิยอมมไิดแ้นบมากบัแบบค าขอวซีา่ ทางเจา้หนา้ทีไ่ม่มอี านาจในการแนะน า

เอกสารดงักลา่ว แตจ่ะท าการคนืเอกสารทัง้หมดกลบัคนืไปยังผูส้มัครอกีครัง้ 

 

ขัน้ตอนที ่3 ช าระคา่ธรรมเนียมวซีา่ และคา่ธรรมเนียมบรกิารขอ้มูลดา้นชวีภาพหรอืไบโอเมตรกิซ ์(ถา้ตอ้งการ) 

ตามค าสัง่ในตารางคา่ธรรมเนยีมของส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง และพลเมอืงแห่งประเทศแคนาดาตารางคา่ธรรมเนียม 

โปรดทราบหากผูส้มัครท าการยืน่แบบค าขอวซีา่ดว้ยตนเองหรอืผา่นทางไปรษณีย ์คา่ธรรมเนียมบรกิารเพิม่เตมิที่

เกดิข ึน้ จะถกูช าระใหก้บัวเีอฟเอส ซึง่นอกเหนอืจากคา่ธรรมเนียมวซีา่ 

 

ขัน้ตอนที ่4 เอกสารทัง้หมดทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ เจา้หนา้ทีข่อง WORLDWIDE VACATION จะน าไปยืน่ทีต่วัแทนวี

เอฟเอส พรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่ธรรมเนียมบรกิารของวเีอฟเอส 

หมายเหต ุ: หากผูส้มัครตอ้งใหข้อ้มูลดา้นชวีภาพหรอืไบโอเมตรกิซ ์(ลายพมิพน์ิว้มอืและรปูถา่ย) ทางศนูยร์บัค ารอ้ง

ขอวซีา่จะท าการเก็บขอ้มูลทางชวีภาพหรอืไบโอเมตรกิซข์องคณุในเวลาเดยีวกนักบัทีค่ณุยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

mailto:info.canbkk@vfshelpline.com
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ขัน้ตอนที ่5 ศนูยร์ับค าขอวซีา่ประเทศแคนาดา จะออกใบเสร็จรบัเงนิ เจา้หนา้ทีข่อง WORLDWIDE VACATION 

จะด าเนนิการ ตดิตามสถานภาพค าขอตามหมายเลขในใบเสร็จรับเงนิ ซึง่เป็นหมายเลขทีส่ าคญั และตอ้งใชห้มายเลขนี้

ในการตดิตามความคบืหนา้สถานะของค าขอของทา่นผ่านทางออนไลน์ 

หมายเหต ุ: หากคณุตอ้งใหข้อ้มูลทางชวีภาพหรอืไบโอเมตรกิซ ์(ลายพมิพน์ิว้มอืและรูปถา่ย ) คณุตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมเพิม่เป็นเงนิ 85 เหรยีญแคนาดา  หรอื 2,550 บาท ส าหรบัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วไดค้รอบคลมุ

คา่ธรรมเนียมบรกิารของ     วเีอฟเอสแลว้ 

 

เอกสารในการยืน่ขอวซีา่ 

 หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน 

 รูปถา่ยปัจจบุันหนา้ตรงถา่ยไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 1.37x1.77 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัสขีาว 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศ รวมคา่บรกิารตา่ง ๆ เป็นจ านวนเงนิทา่นละ ........ บาท 

 จดหมายรับรองงานทีร่ะบุเงนิเดอืนและระยะเวลาในการท างาน หรอืใบจดทะเบยีนการคา้ของธรุกจิ ในกรณีที่

เป็นเจา้ของกจิการ/ ธรุกจิสว่นตวั 

 หลกัฐานดา้นการเงนิ 

เอกสารในการยืน่วซีา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา + แคนาดา 

วซีา่อเมรกิาทีไ่ดร้ับการอนุมัตแิลว้จะถกูสง่คนืผูส้มัครทางไปรษณียภ์ายใน 3-4 วนัท าการ 

วซีา่แคนาดา จะไดร้ับการอนุมัตใิชเ้วลา 16 วันท าการ 

ระยะเวลาดงักลา่วเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึง่ระยะเวลาการออกวซีา่จะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะกรณี 

เนื่องจากสถานการณ์ทีแ่ตกตา่งกนัของผูส้มัครแตล่ะคนและขอ้ก าหนดเฉพาะอืน่ๆ 

ตัง้แต ่7 ก.พ. 57 สมัครวซีา่ชัว่คราว (Non-Immigrant Visa) ไดท้ี ่http://www.ustraveldocs.com/th 

ขัน้ตอนใหม่ส าหรับการสมัครวซีา่ชัว่คราว (Non-Immigrant Visa) 

• เขา้ไปทีเ่ว็บ www.ustraveldocs.com/th และสรา้งบัญชผีูใ้ช ้เลอืกประเภทของวซีา่และคา่ธรรมเนียมตามวซีา่

ประเภทนัน้ๆ ซึง่จะไดแ้บบฟอรม์ใบฝากเงนิธนาคารทีม่รีายละเอยีดตามทีท่า่นกรอก ใหพ้มิพแ์บบฟอรม์ใบฝากเงนิ

ธนาคารนัน้ออกมา 

• น าใบฝากเงนิธนาคารทีไ่ดม้าไปยังธนาคารกรุงศรอียุธยา ณ สาขาตามทีก่ าหนดไวเ้พือ่จ่ายคา่ธรรมเนียมสมัครวี

ซา่ 

• กรอกแบบฟอรม์สมัครวซีา่ DS-160 ทางอนิเทอรเ์น็ตที ่https://ceac.state.gov/genniv/ 

• ก าหนดนัดหมายวันสมัภาษณ์ทางอนิเทอรเ์น็ตที ่www.ustraveldocs.com/th หรอืทางโทรศพัทผ์่านศนูยบ์รกิาร

ที ่02-105-4110 

• ในการก าหนดนัดวันสมัภาษณ์ ใหแ้จง้ทีอ่ยู่ส าหรับการจัดสง่เอกสารดว้ย หากค ารอ้งขอวซีา่ของทา่นไดร้ับอนุมัต ิ

ทางเราจะจัดสง่วซีา่ของทา่นไปยังทีอ่ยู่ตามทา่นระบจุะไปรับหรอืใหจ้ัดสง่ 

• กรุณาอา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขัน้ตอนการขอวซีา่นี้ไดท้ี ่www.ustraveldocs.com/th 

กรุณาปฏบิัตติามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด มเิชน่นัน้การสมัครวซีา่ของทา่นอาจลา่ชา้ หรอืทา่นอาจไม่ไดส้มัภาษณ์วซีา่

ในวันทีนั่ดไว ้ทา่นควรขอวซีา่ลว่งหนา้มากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้เนื่องจากการรอนัดสมัภาษณ์วซีา่และกระบวนการ

ออกวซีา่อาจใชเ้วลานาน โดยเฉพาะในชว่งเวลาทีผู่ค้นนยิมเดนิทาง 

โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะน าใหผู้เ้ดนิทางสมัครวซีา่ลว่งหนา้ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้และโปรด

หลกีเลีย่งการวางแผนการเดนิทางทไีม่สามารถเปลีย่นแปลงไดจ้นกว่าจะไดร้บัวซีา่ในหนังสอืเดนิทางของตน 

 
หมายเหต ุ    พเิศษส าหรับผูส้มัครวซีา่นักเรยีน - โปรดระลกึไวว้่า เดอืนมถินุายน กรกฎาคม และสงิหาคมเป็นชว่งที่

แผนกกงสลุมงีานมากทีส่ดุ ดงันัน้ ผูส้มัครวซีา่อาจประสบความยากล าบากในการจองวันสมัภาษณ์วซีา่ในเดอืนเหลา่นี้ 

http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th
https://ceac.state.gov/genniv/
http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th
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นักเรยีนตอ้งวางแผนลว่งหนา้เพือ่จะไดไ้ม่ตอ้งเดนิทางมาทีส่ถานทตูฯ หลายครัง้ ผูส้มัครวซีา่นักเรยีนควรสมัครวซีา่

ลว่งหนา้ แตไ่ม่ควรสมัครเกนิ 120 วัน กอ่นวนัเปิดเรยีน ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิกรุณาอ่าน ฉันจะสามารถสมัครวซีา่ได ้

เมือ่ใด 

ผูถ้อืบัตรเดนิทางส าหรับนักธรุกจิเอเปค สามารถสมัครวซีา่ชัว่คราวโดยไม่ตอ้งนัดวนัสมัภาษณล์ว่งหนา้ไดใ้นชว่งเชา้ 

ระหวา่งเวลา 7.30 น. ถงึ 10.00 น. (ยกเวน้วันหยุดราชการไทยและสหรฐัฯ) ผูส้มัครไม่ตอ้งสง่อเีมลม์าลว่งหนา้เพือ่นัด

สมัภาษณ์ โดยคูส่มรสและลกูผูเ้ยาวข์องผูถ้อืบตัรเดนิทางส าหรบันักธรุกจิเอเปคสามารถเขา้รบัการสมัภาษณ์พรอ้มกบั

ผูส้มัครหลกัไดโ้ดยไม่ตอ้งนัดสมัภาษณ์ลว่งหนา้เชน่กนั อย่างไรก็ตาม ผูส้มัครทกุคนตอ้งมคีณุสมบัตติามขอ้ก าหนด

เกีย่วกบัการสมัครวซีา่ทัง้หมด และตอ้งน าใบเสร็จแสดงการช าระคา่ธรรมเนียมการสมัครวซีา่ และหนา้ยนืยันของ

แบบฟอรม์ DS-160 มาดว้ย เพือ่ทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากการสมัครวซีา่ผ่านชอ่งทางผูถ้อืบัตรเดนิทางส าหรับนักธุรกจิ

เอเปคได ้

ขอ้ควรปฏบิัตสิ าหรับวนันัดสมัภาษณ ์

• กรุณากรอกแบบฟอรม์ เอกสารตา่งๆใหเ้รยีบรอ้ยและพรอ้มยืน่ใหก้บัเจา้หนา้ทีส่ถานทตู 

• น าหนังสอืเดนิทาง หนา้ยนืยนัแบบฟอรม์ DS-160 ใบเสร็จช าระคา่ธรรมเนียมสมัครวซีา่จากไปรษณียไ์ทย และ

รูปถา่ยจ านวน 1 ใบซึง่ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 

• ทา่นสามารถน าโทรศพัทม์อืถอืมาได ้1 เครือ่ง สถานเอกอัครราชทตูสหรัฐอเมรกิาไม่อนุญาตใหน้ าคอมพวิเตอร์

กระเป๋าหิว้ หรอือุปกรณ์ถา่ยภาพใดๆเขา้มาในสถานทตูฯ กรุณาหยบิโทรศพัทม์อืถอืและปิดเครือ่งกอ่นเขา้ตวั

อาคารเพือ่ฝากไวก้บัเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภยั 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัรปูถา่ย 

ผูส้มัครวซีา่สหรฐัฯ จะตอ้งอัพโหลดรูปถา่ยดจิทิลัลงในแบบฟอรม์การสมัครวซีา่ DS-160 โดยรูปถา่ยจะตอ้งตรงตาม

ขอ้ก าหนด มเิชน่นัน้ทา่นจะไม่สามารถด าเนนิกระบวนการสมัครตอ่ไปได ้โดยรูปถา่ยจะตอ้งมคีณุสมบัตติอ่ไปนี ้

1. ตอ้งถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน 

2. ตอ้งมพีืน้หลงัสขีาว 

3. ตอ้งถา่ยหนา้เต็ม โดยหันหนา้เขา้กลอ้ง 

4. ตอ้งอยู่ในรปูแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรอืไฟล ์.jpg) โดยมขีนาด 600x600 พกิเซล 

และ 1200x1200 พกิเซล 

5. ขนาดของไฟลจ์ะตอ้งนอ้ยกว่าหรอืเทา่กบั 240 กโิลไบท ์

6. จะตอ้งไม่ถกูปรับแตง่ทางดจิทิลั 

ส าหรับค าแนะน าเพิม่เตมิเกีย่วกบัองคป์ระกอบรปู ทา่นสามารถอา่นขอ้ก าหนดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรูปถา่ยไดท้ีล่ ิง้คน์ี้ หาก

รูปของทา่นไม่ตอ้งตามขอ้ก าหนดดา้นองคป์ระกอบเราอาจไม่สามารถด าเนนิการเกีย่วกบัการสมัครวซีา่ของทา่นได ้เรา

ขอแนะน าใหผู้ส้มัครน ารูปถา่ยดจิทิลัทีพ่มิพอ์อกมาแลว้มาในวนัสมัภาษณ์วซีา่ดว้ย 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการสมคัรวซีา่: 

เจา้หนา้ทีก่งสลุจะพจิารณาการสมัครเป็นรายกรณี ไม่มเีอกสารใดสามารถประกนัไดว้่าผูส้มัครจะไดร้ับอนุมัต ิ(หรอืถกู

ปฏเิสธวซีา่) เนื่องจากแตล่ะกรณีมคีวามแตกตา่งกนั ส ิง่ทีส่ามารถแสดงถงึความสมัพันธท์ีห่นักแน่นในกรณีหนึง่อาจใช ้

ไม่ไดก้บัอกีกรณีหนึง่ เนื่องจากกระบวนการสมคัรวซีา่ชัว่คราวมไิดเ้ป็นกระบวนการทีใ่ชเ้อกสารเป็นหลกั ผูส้มัครวซีา่

ตอ้งสามารถแสดงความผูกพนัตอ่ประเทศของตนโดยการแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีก่งสลุทราบ ผูส้มัครวซีา่นักเรยีน ผูเ้ขา้รว่ม

โครงการแลกเปลีย่น และผูส้มัครวซีา่ประเภทท างานจ าเป็นตอ้งมเีอกสารสนับสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะน าใหผู้ส้มัคร

ทกุทา่นน าหนังสอืเดนิทางเลม่เดมิของตนมาดว้ย และผูป้กครองของผูส้มัครวซีา่ทีเ่ป็นผูเ้ยาวค์วรน าสตูบิัตรของบุตรมา

ดว้ย 

http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html#apply
http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html#apply
http://thai.bangkok.usembassy.gov/holidays.html
http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-photoinfo.asp#section2
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ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ขอแจง้รายละเอยีดตา่งๆของเอกสารทีค่วรน าตดิไปในวันสมัครวซีา่เพิม่เตมิจากทีท่างสถานฑตู

ก าหนด ดงัรายละเอยีดดงันี ้

 พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนกอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมวีี

ซา่ อเมรกิา, แคนาดา, วซีา่อืน่ๆในกลุม่ประเทศเชงเกน้ หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายตอ่

การอนุมัตวิซีา่ 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีน

สมรส , หย่า /ส าเนาสตูบิัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิรูณ ์

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สงักดัทีท่า่นท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดย

ระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทาง

ไปทอ่งเทีย่ว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา และสลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไวไ้ม่

เกนิ 6  เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบนั ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิ

สม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต า่กว่า 6 หลกั เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายได ้

อย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ 

ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไม่รับบัญชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสาร

ขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมา

ท างานของทา่น โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ตวัจรงิ 

 กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่

บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการ

อ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่าง

ถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น

จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไม่ว่าจะ

เป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

โปรดทราบ: ระเบยีบการเขา้ตดิตอ่แผนกวซีา่ ข้อมูลตดิต่อ 

แผนกกงสลุ สถานฑตูสหรัฐอเมรกิา กรุงเทพมหานคร เลขที ่95 ถนนวทิยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

ศนูยข์อ้มูลวซีา่ เวลาท าการ: วนัจันทรถ์งึศกุร ์8:00 - 20:00 (ยกเวน้วันหยุด) 

โทรศพัท:์ 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมรกิา) 

อเีมล:์ support-thailand@ustraveldocs.com 

 
กฎระเบยีบดา้นการรักษาความปลอดภยั 

รายการส ิง่ของทีไ่ม่ใหน้ าเขา้มาภายในสถานทตู และระเบยีบในการเขา้สูส่ถานทตู 

 
 

mailto:support-thailand@ustraveldocs.com
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visa_security_regulations.html
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ผูต้ดิต่อสถานฑูตฯ ทุกท่านตอ้งไดร้ับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทตูฯ 

ทา่นสามารถฝากโทรศพัทม์อืถอื 1 เครือ่ง ไวก้บัเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภยัทีห่นา้ประต ูแตส่ถานทตูฯและพนักงาน

รักษาความปลอดภยัจะไม่รับผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความเสยีหายใดๆทีเ่กดิข ึน้กบัโทรศพัทม์อืถอืของทา่นใน

ขณะทีฝ่ากไวก้ับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเขา้ไปในสถานทูตฯตามทีนั่ดหมายไว ้หากน าส ิง่ของ

ดงัตอ่ไปนี้มาดว้ย 

• อุปกรณบ์รรจุแบตเตอรีห่รอือุปกรณ์อเิล็กทรอนคิสใ์ดๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารีแ่บบดจิติอล วทิยุ

ตดิตามตวั กลอ้งถา่ยรปู ตลบัเทป แถบบันทกึวดิทิศัน์  ซดีรีอม เครือ่งเลม่เอ็มพสีาม แผ่นดสิก ์คอมพวิเตอร์

กระเป๋าหิว้ หรอืเครือ่งเลน่เพลงขนาดพกพา 

• กระเป๋าสะพายหรอืกระเป๋าถอืสตรขีนาดใหญ่ 

• กระเป๋าถอืและกระเป๋าเดนิทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใสเ่อกสารหรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ 

ผูส้มัครขอวซีา่สามารถน าเอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ใสถ่งุหรอืกระเป๋าใสเทา่นัน้ 

• อาหาร (มรีา้นกาแฟและของว่างจ าหน่ายภายในสถานทตูฯ) 

• ซองหรอืพัสดทุีปิ่ดผนกึ 

• บุหรี ่ซกิาร ์กลอ่งไมข้ดี ไฟแชค็ 

• วัตถมุคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบ 

• อาวุธหรอืวตัถใุดๆทีม่สีารประกอบระเบดิ 

รายการส ิง่ของที่ไม่ใหน้ าเขา้มาภายในสถานทูตฯไม่ไดจ้ ากัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาขา้งตน้เท่านัน้ ส ิง่ของ

ประเภทอื่นอาจไม่ไดร้ับอนุญาตใหน้ าเขา้มาภายในสถานทูตฯดว้ยเชน่กัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับวจิารณญาณของพนักงาน

รักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพทม์ือถอื 1 เครื่อง สถานทูตฯไม่รับฝากสิง่ของตอ้งหา้มทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ท่าน

ตอ้งฝากเก็บส ิง่ของดงักลา่วไวท้ีอ่ืน่กอ่นมาตดิตอ่สถานทตูฯ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเง ือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

 
 

 

 


