
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ไทเป - ซีแอตเทิล  
13.30 น. 
 

พร้อมคณะที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั �น 4 ประต ู7-8 เคาน์เตอร์ Q/R สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ เจ้าหน้าที�ให้
การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
16.25 น. ออกเดินทางสูส่นามบินไทเป โดยเที�ยวบินที� BR068 
21.15 น. ถงึสนามบินไทเป ประเทศไต้หวนั เพื�อรอเปลี�ยนเที�ยวบิน 
23.40 น. ออกเดินทางสูเ่มืองซีแอตเทิล (สหรัฐอเมริกา) โดยเที�ยวบินที� BR026 

**บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล** 
19.35 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาติเมืองซีแอตเทิล หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว รถปรับอากาศ

รอรับคณะสูที่�พกั 
 พกัโรงแรม CROWNE PLAZA SEATTLE HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

www.crowneplaza.com 
วันที4สอง ซีแอตเทลิ - เที4ยวชมเมือง - ล่องเรือ NORWEGIAN JOY (BALCONY CABIN) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที4โรงแรม 
09.00 น. นําคณะเที�ยวชมเมืองซีแอตเทิล เมืองท่าชายฝั�งของรัฐวอชิงตนั เมืองซีแอตเทิล เป็นเมืองที�ใหญ่ที�สดุของรัฐ

วอชิงตนั นําคณะเที�ยวตลาด Pike Place Market เป็นตลาดที�ตั �งอยู่กลางดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิล ริมอา่วเอล
เลียต (Elliott Bay) ตลาดเปิดทําการในปี 1907 เป็นหนึ�งในตลาดที�เก่าแก่ที�สดุในสหรัฐอเมริกา มีผู้คนเข้า
เยี�ยมชมกวา่ 10 ล้านคนตอ่ปี ได้รับความนิยมมากที�สดุในซแีอตเทิล และไมพ่ลาดกบัร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 
(Starbucks) แห่งแรกของโลก ก็อยู่ในตลาดนี �เช่นเดียวกนั ร้านนี �เปิดทําการในปี 1971 ซึ�งในแตล่ะวนัจะมี
นกัท่องเที�ยวมารอเข้าแถวกนัยาวเยียด บางครั �งต้องรอถงึหนึ�งชั�วโมงกว่าจะได้เข้าไปในร้าน 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.30 น. นําคณะเดินทางสูท่่าเรือ Pier 66 เพื�อเช็คอินขึ �นเรือ NORWEGIAN JOY เจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกใน

การลงทะเบียนและสมัภาระ / เรือเปิดทําการเช็คอินเวลา 11.00 น. - 14.00 น 
กรุณาเตรียมเอกสารดงันี � 

1. พาสปอร์ต (ที�มีวีซา่อเมริกา และแคนาดา) 

2. ตัfวเรือ 

3. Public Health Questionnaire / ท่านจะได้รับที�ท่าเรือ กรุณากรอกและเซน็ต์ชื�อให้เรียบร้อย  

4. บตัรเครดิต  

**ขั �นตอนการเช็คอินลงทะเบียนและสมัภาระใช้เวลาประมาณ j ชั�วโมง ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัจํานวนผู้ โดยสาร** 

 

13.00 น. เรียนเชิญทุกท่านพร้อมคณะกันที4 ห้องอาหาร The Manhattan Room / Deck 7 เพื4อรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกัน และฟังคาํแนะนําจากเจ้าหน้าที4ก่อนแยกย้ายเข้าห้อง  

 จากนั �นอิสระให้ทกุท่านได้พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
***ก่อนที�เรือสําราญจะออกจากท่าเทียบเรือ ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล ขอให้
ผู้โดยสารฟังสัญญาณ และมารายงานตัวยังจุดที�กําหนดไว้ โดยสังเกตุจุดรวมพลของแต่ละท่านได้
ที�แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน รวมถงึคีย์การ์ดที�ท่านถือ*** 

16.00 น. เรือ NCL Joy ออกจากท่าเทียบเรือมุง่หน้าสูเ่มืองแคทชิเกน  
คํ4า รับประทานอาหารมื Uอคํ4า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
 หลงัรับประทานอาหารคํ�า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง กิจกรรมตา่งๆ ภายใน

เรือสําราญ ไม่ว่าจะเป็น สปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และ
กิจกรรมสนัทนาการอื�นๆ อีกมากมาย  
***ท่านสามารถ รับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที�เรือสําราญ Norwegian Joy จะจัดขึ +น
ในวันถัดไป ได้จากเอกสาร Freestyle Dailyที�จะส่งถงึห้องพักของท่านทุกคืน*** 

วันที4สาม ล่องเรือ NORWEGIAN JOY (At Sea) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ 
08.00 น. อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสําราญตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร หรือนั�งเล่นใน

คลบั เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามอธัยาศยั 
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 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
 อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือสําราญตามอธัยาศยั 
คํ4า รับประทานอาหารมื Uอคํ4า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
 หลงัรับประทานอาหารคํ�า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง กิจกรรมตา่งๆ ภายใน

เรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที�ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที�ชั �น 6 และชั �น 7 ด้านหัวเรือ 
หากท่านใดที�ชอบการเสี�ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที� คาสิโน ชั �น 7 สําหรับท่านที�ชอบแดนซ์หรือนั�งฟังเพลง 
ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที� คลบัเลาจน์ หรือ บาร์ตา่งๆ ได้ 

วันที4สี4  เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื Uอทัวร์เสริม) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ 
07.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า 
08.00 น. นําท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชมุชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองที�ใหญ่เป็นอนัดบัสี�ของรัฐ และ

เป็นเมืองที�รู้จกักันดีของนกัท่องเที�ยวท้องถิ�น และต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสาแกะสลกั (Totem Poles) ที�
มากที�สดุในโลก ในอดีตเสาแกะสลกันี � ถือเป็นสญัลกัษณ์ของชนเผ่าพื �นเมืองอเมริกนัทางตอนเหนือ และถือ
เป็นสญัลกัษณ์ทางศาสนา ที�พวกเขาให้ความเคารพแต่ต่อมาในยุคที�มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เกิดความ
เข้าใจผิด ทําให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี �เป็นจํานวนมาก ปัจจุบนัเสาแกะสลกันี � เปรียบเสมือนบิลบอร์ด
หรือสญัลกัษณ์ที�ใช้เลา่เรื�องราวประวติัความเป็นมาตา่งๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื�อวา่เป็นเมืองหลวง
แห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี �ถูกจดัให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลา และกลุ่มคนที�ชื�นชอบธรรมชาติ 
ทําให้ในช่วงฤดูร้อน เมืองนี �จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที�ยวจากทั�วโลก จนส่งผลให้ปริมาณของ
ปลาแซลมอนลดลงเป็นจํานวนมาก อีกทั �งพื �นที�ของป่าไม้ก็ลดลง เนื�องจากประชากรท้องถิ�นทําการตดัไม้มา
สร้างบ้านพกัเพื�อรองรับนกัท่องเที�ยวที�เพิ�มขึ �นทุกๆปี ปัจจบุนัทั �งหน่วยงานภาครัฐ และประชากรท้องถิ�นตา่ง
พยายามที�จะอนุรักษ์ให้เมืองนี �คงไว้ซึ�งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีต เพื�อให้คนรุ่นหลงัที�มาเที�ยว
เมืองนี � สามารถรับรู้ถงึบรรยากาศในประวติัศาสตร์ได้ไมม่ากก็น้อย  

 
 นําท่านเที�ยวชมยานชมุชนที�โด่งดงัในอดีต ครีกสตรีท (Creek Street) เป็นที�ชมุนุมของนกัแสวงโชค และนกั

เดินเรือในยุคตื�นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที�ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยเูหนือลําธารหรือเชิงเขา มีสถานที�
ประวติัศาสตร์ “บ้านดอลลี�” สถานที�หาความสําราญของชายหนุ่มในอดีต จากนั �นให้ท่านได้เดินชมเมือง
เคทชิเกน และ ซื �อของพื �นเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิ
เกน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ หรืออสิระตามอัธยาศัย  
 เมืองเคทซิเกน เป็นเมืองที�ฝนตกบ่อยมากแทบทุกวนัและวนัละหลายครั �ง จึงควรพกร่ม และเสื �อกันฝนไป

ด้วย ของฝากยอดนิยมประจําเมืองนี �คือ อาหารกระป๋องที�ทํามาจากปลาแซลมอน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 น. คณะเดินทางกลบัขึ �นเรือ **ท่านควรกลบัลงเรือก่อนถงึเวลาเรือออกประมาณ 1 ชั�วโมง-1.30 ชั�วโมง** 
15.00 น. เรือสําราญออกจากท่าเรือเมืองเคทชิเกน เพื�อมุง่หน้าสูเ่มืองจโูน่  

อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือสําราญตามอธัยาศยั 
คํ4า รับประทานอาหารมื Uอคํ4า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
วันที4ห้า จูโน่ รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื Uอทัวร์เสริม) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ 
07.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือจูโน่, รัฐอลาสก้า ซึ�งตั �งอยู่ระหว่างเทือกเขา และมหาสมุทรแปซิฟิคอนั

งดงาม จงึทําให้เป็นเมืองที�เข้าถงึได้ยากในทางบก ในอดีตเป็นเมืองศนูย์กลางแห่งการค้าอนัแสนมั�งคั�ง 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติธารนํ �าแข็งเมนเดนฮอลล์ เพื�อเข้าชมธารนํ �าแข็งยกัษ์เมนเดลฮอลล์ กลา

เซียร์ ซึ�งมีความกว้างประมาณ j ไมล์ มีนํ �าแข็งปกคลมุหนากวา่ 100 ฟุต ท่านจะได้สมัผสักบัทุ่งนํ �าแข็งที�มี
หิมะปกคลุมตลอดทั �งปี สมัผัสบรรยากาศทุ่งนํ �าแข็งขนาดใหญ่เต็มพื �นที� อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บ
ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

  

*แนะนําทัวร์เสริมที4น่าสนใจ*  
 

-MENDENHALL GLACIER & MOUNT ROBERTS TRAMWAY / ราคา USD 114 ต่อท่าน  
นําคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธารนํ �าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park) เพื�อ
เข้าชมธารนํ �าแข็งยกัษ์เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ ซึ�งมีความกว้างประมาณ j ไมล์ มีนํ �าแข็งปกคลมุหนากว่า 
100 ฟุต ท่านจะได้สมัผัสกบัทุ่งนํ �าแข็งที�มีหิมะปกคลุมตลอดทั �งปี สมัผัสบรรยากาศทุ่งนํ �าแข็งขนาดใหญ่
เต็มพื �นที�  จากนั �นนําท่านขึ �นกระเช้าลอยฟ้าที� เมท์โรเบิร์ต (Mt.Robert Tramway) โดยจุดขึ �นกระเช้าอยู่
บริเวณท่าเรือ และจะไปจบ ณ จดุสดุยอดของยอดเขา ซึ�งท่านจะได้พบกบัทิวทศัน์ของเมืองจูโน่ ที�ล้อมรอบ
ด้วยขุนเขา นอกจากนี �ยังมีศูนย์นักท่องเที�ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที�ระลึก ไว้คอยให้บริการอีกด้วย 
จากนั �นอิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขา และเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอธัยาศยั ได้เวลานําท่านนั�งกระเช้ากลบั
ลงมา ณ ท่าเรือ   
 

-MENDENHALL GLACIER HELICOPTER TOUR / ราคา USD 399 ต่อท่าน  
นําท่านนั�งเฮลิคอปเตอร์สู ่อทุยานแห่งชาติธารนํ �าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park)  
ซึ�งท่านจะได้ชมวิวของธารนํ �าแข็งจากมมุสงู และยงัได้มีโอกาสเดินบนธารนํ �าแข็งแห่งนี �อีกด้วย 
 

11.30 น. จนได้เวลาอนัสมควร นําคณะเดินทางกลบัสูท่่าเรือเมืองจโูน่  
**ท่านควรกลบัลงเรือก่อนถงึเวลาเรือออกประมาณ 1 ชั�วโมง-1.30 ชั�วโมง** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ หรืออสิระตามอัธยาศัย  
13.30 น. เรือสําราญออกจากท่าเรือเมืองจโูน่ เพื�อมุง่หน้าสู่เมืองสแกตเวย์ อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือสําราญตาม

อธัยาศยั 
 ระหวา่งทาง เรือสําราญจะล่องเข้าสู่บริเวณ Glacier Bay ที�ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

ขององค์การยูเนสโก ให้ท่านได้สมัผัสความงาม และความมหศัจรรย์ของภูเขานํ �าแข็งที�งดงามและยิ�งใหญ่
ที�สดุในอลาสก้า หากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตวัของนํ �าแข็งตกลงสู่พื �นนํ �า เป็นเสียงกึกก้องราวกบั
ฟ้าคําราม อิสระให้ท่านได้สมัผสักบัทศันียภาพและความงดงามของทุ่งนํ �าแข็ง พร้อมเก็บภาพประทบัใจอนั
มิอาจลืมเลือนได้ตามอธัยาศยั 

คํ4า รับประทานอาหารมื Uอคํ4า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
 หลงัรับประทานอาหารคํ�า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง กิจกรรมตา่งๆ ภายใน

เรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที�ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที�ชั �น 6 และชั �น 7 ด้านหัวเรือ 
หากท่านใดที�ชอบการเสี�ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที� คาสิโน ชั �น 7 สําหรับท่านที�ชอบแดนซ์หรือนั�งฟังเพลง 
ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที� คลบัเลาจน์ หรือ บาร์ตา่งๆ ได้ 

วันที4หก สแกตเวย์ (อิสระเลือกซื Uอทัวร์เสริม) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองสแกตเวย์ เมืองแห่งขุมทองคําในอดีต เมืองเล็กๆ ในบรรยากาศ
คาวบอยตะวนัตก ตวัเมืองยงัรักษารูปแบบบ้านเรือนในยุคล่าทองคําเอาไว้   / อิสระให้ท่านได้เลือกซื �อทวัร์
เสริมตามอธัยาศยั 

  

*แนะนําทัวร์เสริมที4น่าสนใจ*  
 

-WHITE PASS RAILWAY & YUKON EXPEDITION / ราคา USD 254 ต่อท่าน  
รถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูต (White pass and Yukon railway) ที�ถูกสร้างขึ �นระหว่างปีค.ศ. 1898 – 
1900 เชื�อมตอ่ระหวา่งเมืองสแกกเวย์และเมืองไวท์ฮอร์ส และมุง่หน้าสูเ่หมืองทองในอดีต นําท่านขึ �นรถไฟที�
จอดเทียบอยู่บริเวณท่าเรือ ซึ�งจะพาท่านย้อนยุคศึกษาประวติัเส้นทางรถไฟโบราณสายนี �ที�ตดัข้ามขุนเขา
และหุบเหว เพื�อพานกัแสวงโชคเดินทางเข้าสูม่ณฑลยคูอนของแคนาดาเพื�อแสวงหาทองแทนการใช้ม้าหรือ
เดินเท้าผ่านธรรมชาติอนัทุรกนัดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ�งขึ �นสู่จุดสงูสดุที�เกือบ 3,292 ฟิต ซึ�ง
ตลอดสองข้างทางที�ท่านจะได้พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติที�เหนือคําบรรยาย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ หรืออสิระตามอัธยาศัย  
บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเลน่บริเวณท่าเรือที�มีร้านค้า และร้านสินค้าที�ระลกึจําหน่ายให้กบันกัท่องเที�ยว  

จนได้เวลาอนัสมควร คณะเดินทางขึ �นเรือ  
**ท่านควรกลบัลงเรือก่อนถงึเวลาเรือออกประมาณ 1 ชั�วโมง-1.30 ชั�วโมง** 

17.00 น. เรือสําราญออกจากท่าเรือ มุง่หน้าสูเ่มืองวิคตอเรีย 
อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือสําราญตามอธัยาศยั 

คํ4า รับประทานอาหารมื Uอคํ4า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
 หลงัรับประทานอาหารคํ�า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง กิจกรรมตา่งๆ ภายใน

เรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที�ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที�ชั �น 6 และชั �น 7 ด้านหัวเรือ 
หากท่านใดที�ชอบการเสี�ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที� คาสิโน ชั �น 7 สําหรับท่านที�ชอบแดนซ์หรือนั�งฟังเพลง 
ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที� คลบัเลาจน์ หรือ บาร์ตา่งๆ ได้ 

วันที4เจ็ด ล่องเรือ NORWEGIAN JOY (At Sea) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ 
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสําราญตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร หรือนั�งเล่นใน

คลบั เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ4า รับประทานอาหารมื Uอคํ4า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
 หลงัรับประทานอาหารคํ�า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง กิจกรรมตา่งๆ ภายใน

เรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที�ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที�ชั �น 6 และชั �น 7 ด้านหัวเรือ 
หากท่านใดที�ชอบการเสี�ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที� คาสิโน ชั �น 7 สําหรับท่านที�ชอบแดนซ์หรือนั�งฟังเพลง 
ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที� คลบัเลาจน์ หรือ บาร์ตา่งๆ ได้ 

วันที4แปด วิคตอเรีย ประเทศแคนาดา  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ 
 เรือสําราญมุ่งหน้าสู่เมืองวิคตอเรีย ระหว่างทางหากท่านโชคดีอาจจะได้เห็นฝูงปลาโลมา และวาฬ

เพชรฆาตวา่ยวนอยู่ไมไ่กลจากตวัเรือ ซึ�งฤดกูาลลอ่งเรือนี �เป็นช่วงที�สามารถเห็นวาฬและโลมาได้ง่าย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ  
16.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา   

เมืองวิคตอเรีย (Victoria) เป็นอีกเมืองท่องเที�ยวที�ได้รับการขนาดนามว่าเป็นเมืองแห่งสวน (City of 
Gardens) และยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย (British Columbia) รัฐหนึ�งของประเทศแคนาดา 
เมืองนี �ประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที�สวยงามและที�ตั �งรัฐสภา ย่านดาวน์ทาวน์ กลิ�นอายในยุค
บุกเบิก และเมืองหน้าอ่าว เสน่ห์ดงึดูดนกัท่องเที�ยวให้หลงใหล ร้านรวงเรียงราย ทศันียภาพรายล้อมรอบ
ด้วยทะเลและภูเขา ในปี 2008 เมืองวิคตอเรียนี � ถูกจดัให้อยู่ในอนัดบั 16 จาก 100 สถานที�ทั�วโลกที�น่าไป
เยี�ยมชม โดย TripAdvisor Traveller's  

 อิสระให้ท่านได้เดินเลน่บริเวณท่าเรือที�มีร้านค้า จนได้เวลาอนัสมควร คณะเดินทางขึ �นเรือ  
**ท่านควรกลบัลงเรือก่อนถงึเวลาเรือออกประมาณ 1 ชั�วโมง-1.30 ชั�วโมง** 

23.59 น. เรือสําราญออกจากท่าเรือเมืองวิคตอเรีย มุง่หน้าสูท่่าเรือเมืองซีแอตเทิล 
อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือสําราญตามอธัยาศยั 

คํ4า รับประทานอาหารมื Uอคํ4า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
หมายเหตุ คืนนี Uท่านจะได้ป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ4 งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจากเรือ ท่าน

จะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื4องใช้ที4จําเป็นไว้ในกระเป๋าเดนิทาง
ใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที4ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั Uงแต่กลางดึก และบัญชี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวันรุ่งขึ Uน สําหรับท่านที4ต้องการ
ชาํระผ่านบัตรเครดติ ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านบัตรเครดติที4ท่านได้ให้หมายเลข



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไว้ในวันที4ท่านเชค็อนิโดยอัตโนมัต ิ
วันที4เก้า เมืองซีแอตเทลิ - เที4ยวชมเมือง - SEATTLE PREMIUM OUTLET - เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ 
07.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล  
08.30 น. นําท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสําราญฯ และผ่านพิธีการตรวจลงตราเข้าเมือง ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับ

สมัภาระ ซึ�งทกุท่านจะต้องมายืนยนัระบรัุบด้วยตนเอง  
 รถโค้ชรอรับคณะ นําท่านเที�ยวชมนครซีแอตเทิล (Downtown) นําท่านเดินทางสูย่่านดาวน์ทาวน์ ย่านธุรกิจ

ที�สําคญัของซีแอตเทิล ชมอาคาร บ้านเรือน และตกึที�มีความสําคญัทางด้านสถาปัตยกรรมที�ถือวา่มีความ
งดงามที�สดุของเมือง จากนั �น นําท่านสมัผัสความเก่าแก่ของเมืองที� ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) 
ซึ�งถือว่าเป็นย่านที�เก่าแก่ที�สุดในซีแอตเทิล ที�นี� มีร้านแกลเลอรี� ที�จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื�อดัง, 
ห้องอาหาร, ร้านหนงัสือ, และเครื�องประดบัมากมาย ผ่านชม สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารที�สร้าง
ขึ �นในปี ค.ศ. 1962 เมื�อครั �งที�ซีแอตเทิลได้เป็นเจ้าภาพจดังาน World’s Fair ภายในสเปซนีดเดิล ประกอบ
ไปด้วยร้านขายของกระจกุกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City Restaurant) ที�สามารถหมนุชมวิวสวยของ
เมือง 

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู ่Seattle Premium Outlet ซึ�งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในเมืองซีแอตเทิล ที�ร้านค้าเอาท์เลต

ก ว่ า  110 ร้ า น  ทั �ง  Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Clavin Klien, Burberry, Banana 
Republic Factory, Adidas, Kate Spade, Kipling, Tumi, Samsonite, และอื�นๆ อีกมากมาย อิสระให้
ท่านได้ช้อปปิ �งตามอธัยาศยั 

คํ4า เพื4อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของท่าน / อสิระให้ท่านรับประทานอาหารคํ4าตามอัธยาศัย 
20.00 น. รถโค้ชรอรับคณะ และออกเดินทางสูส่นามบินซีแอตเทิล 
วันที4สิบ ซีแอตเทลิ - ไทเป - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
01.50 น. ออกเดินทางสูส่นามบินไทเป โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ เที�ยวบินที� BR025 

 
**บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล** 

วันที4สิบเอ็ด ไทเป - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
05.10 น. ถงึสนามบินไทเป ประเทศไต้หวนั เพื�อรอเปลี�ยนเที�ยวบิน 
09.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� BR067 
11.35 น. คณะเดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที�ยวซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจากการจดัโปรแกรม

ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเที�ยวที�สมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ท่าน � วนั ก่อนการเดินทางเท่านั �น) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  //  CChhiilldd  SSGGLL  SSuupppplleemmeenntt  NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

1144  --  2244  มิถุนายน มิถุนายน 22556622    116655,,000000..--  6622,,000000..--  --3377,,000000..--  

1122  --  2222  กรกฎาคม กรกฎาคม 22556622    
116699,,000000..--  6655,,000000..--  --3377,,000000..--  

99  --  1199  สิงหาคม สิงหาคม 22556622 

66  --  1166  กันยายน กันยายน 22556622 116600,,000000..--  6622,,000000..--  --3377,,000000..--  
**(หมายเหตุ!  ราคานี Uไม่รวมค่าวีซ่า USA+CANADA / และตัyวสะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund)** 

(คา่วีซา่+คา่บริการ ให้ทําวีวีซา่ USA จา่ยทา่นละ 7,500 บาท  /  วีซา่ Canada จา่ยท่านละ 5,500 บาท) 
วีซา่อเมริกาลกูค้าต้องเข้ารับการสมัภาษณ์และสแกนนิ �วด้วยตวัเองทกุทา่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วีซา่แคนาดาลกูค้าต้องมาแสกนนิ �วทกุทา่น ณ VFS Canada   
ค่าทวัร์รวม : 
 � คา่ตัfวเครื�องบินไป-กลบัสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ�มของนํ �ามนัเชื �อเพลิง ณ 

วันที4 11 มีนาคม 2562 

� ค่าห้องพักบนเรือแบบมีระเบียงทุกห้อง  

� อาหาร Dining Package 5 มื Uอบนเรือสําราญ 

� รวมค่า Unlimited Internet package บนเรือสําราญ 

� คา่รถโค้ชมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบ ุ

15-19 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 25 ที�นั�ง 
20-35 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 55 ที�นั�ง 

� คา่โรงแรมที�พกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / 
Double และอาจมีการเปลี�ยนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) 
เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ �น �-� เท่าตวั 

� คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถิ�นในแตล่ะแหง่ 

� คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ชท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบใุนสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 

� คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ
สญูเสยีชีวติ/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิ �นเชิง จากอบุตัิเหต ุ สาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี 
จํานวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาล
ตอ่เนื�องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั �งนี �ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรค
ประจําตวั 

� คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ นํ �าหนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูล
ของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
 � คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

� คา่ทิปพนกังานบนเรือ ท่านละ  

� คา่ดําเนินการพร้อมคา่ธรรมเนียมวีซา่ดงันี � 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,920 บาท + คา่ธรรมเนียมในการยื�น (เก็บ 7,500 บาท) 
ประเทศแคนาดา        3,695 บาท + คา่ธรรมเนียมในการยื�น (เก็บ 4,500 บาท) 

� คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

� คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื�องดื�มในห้องพกั และคา่อาหารที�สั�งมาในห้องพกั 
คา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ�ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที�ท่านรู้จกัและเชื�อถือได้ 

ซึ�งจะดแูลท่านด้วยขั �นตอนที�ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื�อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาจองทวัร์และชําระเงินมดัจําลว่งหน้า 50,000 บาทตอ่ผู้ เดินทางหนึ�งท่าน ภายใน � วนันบัจากวนัที�
จอง ซึ�งเงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลือลว่งหน้า �j 
วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมชํ่าระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไมมี่เงื�อนไข 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการที�ชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี > 

1.1  ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวนั ก่อนวนัที�นํา
เที�ยว ให้คนื 100% ของเงนิค่าบริการ   

1.2  ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัที�นํา
เที�ยว ให้คนื 50% ของเงนิค่าบริการ   

1.3  ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัที�นําเที�ยว   
ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวที�ได้จา่ยจริง เพื�อการเตรียมการจดัการนําเที�ยวตอ่ไปนี � ให้นํามาหกัจาก
เงินคา่บริการที�ต้องจ่ายตามข้อ j แตถ้่าคา่ใช้จา่ยสงูกวา่เงินคา่บริการที�ได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวจะเรียก
จากนกัทอ่งเที�ยวไมไ่ด้ ทั �งนี �ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที�ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี � 
2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2.2 คา่มดัจําของบตัรโดยสารเครื�องบิน 
2.3 คา่ใช้จ่ายที�จําเป็นอื�นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที�นํามาใช้นี > เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจนําเที�ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.
2551 โดยประกาศใช้นบัตั >งแตว่นัที� 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปลี�ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลี�ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยี

คา่ใช้จา่ย 
ตัfวเครื�องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ทา่น

จะต้องชําระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที�สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด 
ซึ�งทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทางและได้ออกตัfวเครื�องบินไปเรียบร้อย
แล้ว ทางสายการบินเอมเิรสต์ ไมส่ามารถ REFUND เงินได้ทกุกรณี ยกเว้น การเสยีชีวติเทา่นั �น   
ทั �งนี �เงื�อนไขของตัfวเครื�องบิน เป็นไปตามกําหนดของสายการบินเทา่นั �น ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปเปลี�ยนแปลง
หรือแก้ไขเงื�อนไขได้ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ ในกรณีตัfวกรุ๊ป ไมส่ามารถสะสมไมล์ / ไมส่ามารถ

เปลี�ยนผู้ เดินทาง และไมส่ามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได้ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรือทั �งหมดเป็น
สิทธิของสายการบินเท่านั �น 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํ �ามนัเชื �อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที�ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที4 11 มีนาคม 2562 การเปลี�ยนแปลงของสาย

การบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ�มที�ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ 
วนัที�ออกตัfว 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
 � ห้องพกับนเรือสําราญ เป็นแบบมีระเบียงทกุห้อง 

� ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัที�มีเตียงเดี�ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ�งห้อง / สําหรับพกั 2 ท่าน 

� ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัที�มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ท่าน 

� ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัที�เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตียง / สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที�แตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ) จะไมมี่ห้องพกัแบบ � เตียงให้บริการ 

� ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัที�มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ�งห้อง / สําหรับพกั 1 ท่าน 

� ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที� มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / 
สําหรับพกั 1 ท่าน 

� ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน 
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ �นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ�งมกัมีความแตกตา่งกนั ซึ�งอาจจะทําให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที�ต้องการ 

� โรงแรมหลายแห่งจะไมมี่เครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอณุหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านั �น   

� ในกรณีที�มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ �น �-� เท่าตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ� ในการปรับเปลี�ยน หรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

โรงแรมในอเมริกามีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาด
กะทดัรัด และไมมี่อา่งอาบนํ �า ซึ�งขึ �นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั �น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจ
มีลกัษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่าย
เพิ�มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ�มเติมได้ 

สถานที�เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั �งปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที�สถานที�เข้าชม

นั �น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที�คณะจะเข้า
ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบไุว้ในเอกสารของ
สถานที�นั �น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื�อให้ท่านได้เข้าชมสถานที�ดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ�ง
เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานที�ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่
การคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื�องจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที�
เข้าชมจากเจ้าหน้าที�ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 � ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ j ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิ�มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่
สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ �นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ � ยโูร / ใบ / ครั �ง 

� สําหรับนํ �าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื�องบิน คือ �� กิโลกรัม 
(สําหรับผู้ โดยสารชั �นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางนํ �าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ
ของสายการบินที�ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

� สําหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ �นเครื�องได้ ต้องมีนํ �าหนักไม่เกิน � กิโลกรัม 
และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน jj� เซนติเมตร หรือ �� เซนติเมตร (�.��  นิ �ว) x �� เซนติเมตร 
(�j.� นิ �ว) x �� เซนติเมตร (j� นิ �ว) 

� ในบางรายการทวัร์ ที�ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ �าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้
ตํ�ากว่ามาตรฐานได้ ทั �งนี �ขึ �นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในนํ �าหนกัสว่นที�เกิน 

� กระเป๋าและสมัภาระที�มีล้อเลื�อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ �นบนพาหนะการ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง 

� บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ�งจะรับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน j�,��� 
บาท / ท่าน 

การสบูบหุรี� (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื�องการงดสบูบหุรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดที�

ชดัเจนในเรื�องการสบูบหุรี� และมีสถานที�โดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุรี� ทั �งนี �เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที�ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ � - 
� ชั�วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั �งหมด 

เอกสารในการยื4นวีซ่าของประเทศแคนาดา ใช้เวลายื4นประมาณ {| วันทาํการ 
ศนูย์รับคําร้องขอวีซา่ 
อาคารเทรนดี � ชั �น �� เลขที� j�/j��-��j สขุมุวิทซอย j� คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ j�jj� 
ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้านานา 
เปิดให้บริการตั �งแตว่นัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
เปิดทําการเวลา ��.�� น. - j�.�� น. 
เวลายื�นคําขอ ��.�� น. - j�.�� น. 
เวลารับหนงัสือเดินทางคืน j�.�� น. - j�.�� น. 
หมายเลขโทรศพัท์ศนูย์ให้ความช่วยเหลือ: +��� jj� ���� 
อีเมล์ info.canbkk@vfshelpline.com 

 

ขั Uนตอนการดาํเนินการคาํขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั4วคราว/ ใบอนุญาตและเอกสารเดนิทาง 
ขั �นตอนที� 1 เจ้าหน้าที�ของ WORLDWIDE VACATION กรอกแบบคําขอวีซา่ และเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ผ่านทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์และพิมพ์แบบคําขอวีซา่ที�สมบรูณ์ ต้องมีบาร์โค้ดในหน้าสดุท้าย พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว คณุภาพดี กระดาษ
ต้องไมม่นัวาว และควรใช้เครื�องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
 
ขั �นตอนที� 2 ผู้สมคัรควรอา่นนโยบายความเป็นสว่นตวัที�แนบมา พร้อมกรอกข้อมลูให้เรียบร้อยแบบให้ความยินยอม วีเอฟ
เอส และแนบเข้ากบัแบบคําขอวีซา่ 
หมายเหต ุ: หากแบบฟอร์มให้ความยินยอมมิได้แนบมากบัแบบคําขอวีซา่ ทางเจ้าหน้าที�ไมมี่อํานาจในการแนะนําเอกสาร
ดงักลา่ว แตจ่ะทําการคืนเอกสารทั �งหมดกลบัคืนไปยงัผู้สมคัรอีกครั �ง 
 
ขั �นตอนที� 3 ชําระคา่ธรรมเนียมวีซา่ และคา่ธรรมเนียมบริการข้อมลูด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ถ้าต้องการ) ตามคําสั�ง
ในตารางคา่ธรรมเนียมของสํานกังานตรวจคนเข้าเมือง และพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาตารางคา่ธรรมเนียม โปรดทราบหาก
ผู้สมคัรทําการยื�นแบบคําขอวีซา่ด้วยตนเองหรือผ่านทางไปรษณีย์ คา่ธรรมเนียมบริการเพิ�มเติมที�เกิดขึ �น จะถกูชําระให้กบัวีเอฟ
เอส ซึ�งนอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมวีซา่ 
 
ขั �นตอนที� 4 เอกสารทั �งหมดที�ใช้ในการยื�นวีซา่ เจ้าหน้าที�ของ WORLDWIDE VACATION จะนําไปยื�นที�ตวัแทนวีเอฟเอส 
พร้อมชําระคา่ธรรมเนียมวีซา่และคา่ธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส 
หมายเหต ุ: หากผู้สมคัรต้องให้ข้อมลูด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิ �วมือและรูปถ่าย) ทางศนูย์รับคําร้องขอวีซ่าจะ
ทําการเก็บข้อมลูทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ของคณุในเวลาเดียวกนักบัที�คณุยื�นคําร้องขอวีซา่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขั �นตอนที� 5 ศนูย์รับคําขอวีซา่ประเทศแคนาดา จะออกใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที�ของ WORLDWIDE VACATION จะ
ดําเนินการ ติดตามสถานภาพคําขอตามหมายเลขในใบเสร็จรับเงิน ซึ�งเป็นหมายเลขที�สําคญั และต้องใช้หมายเลขนี �ในการ
ติดตามความคืบหน้าสถานะของคําขอของท่านผ่านทางออนไลน์ 
หมายเหต ุ: หากคณุต้องให้ข้อมลูทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิ �วมือและรูปถ่าย ) คณุต้องชําระคา่ธรรมเนียมเพิ�ม
เป็นเงิน 85 เหรียญแคนาดา  หรือ 2,550 บาท สําหรับคา่ธรรมเนียมดงักลา่วได้ครอบคลมุค่าธรรมเนียมบริการของ     วีเอฟเอส
แล้ว 
 
เอกสารในการยื�นขอวีซา่ 

� หนงัสือเดินทางที�เหลืออายใุช้งานได้ไมน้่อยกวา่ � เดือน 

� รูปถ่ายปัจจบุนัหน้าตรงถ่ายไว้ไมเ่กิน 3 เดือน ขนาด j.��xj.�� นิ �ว จํานวน � ใบ พื �นหลงัสขีาว 

� คา่ธรรมเนียมการยื�นขอวีซา่ท่องเที�ยวเข้าประเทศ รวมคา่บริการตา่ง ๆ เป็นจํานวนเงินท่านละ ........ บาท 

� จดหมายรับรองงานที�ระบเุงินเดือนและระยะเวลาในการทํางาน หรือใบจดทะเบียนการค้าของธุรกิจ ในกรณีที�เป็น
เจ้าของกิจการ/ ธุรกิจสว่นตวั 

� หลกัฐานด้านการเงิน 

เอกสารในการยื4นวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา + แคนาดา 
วีซา่อเมริกาที�ได้รับการอนมุตัิแล้วจะถกูส่งคืนผู้สมคัรทางไปรษณีย์ภายใน �-� วนัทําการ 

วีซา่แคนาดา จะได้รับการอนมุตัิใช้เวลา j� วนัทําการ 
ระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึ�งระยะเวลาการออกวีซา่จะแตกต่างกนัไปตามแต่ละกรณี 

เนื�องจากสถานการณ์ที�แตกต่างกนัของผู้สมคัรแตล่ะคนและข้อกําหนดเฉพาะอื�นๆ 
ตั �งแต ่7 ก.พ. 57 สมคัรวีซา่ชั�วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ที� http://www.ustraveldocs.com/th 
ขั �นตอนใหมส่ําหรับการสมคัรวีซา่ชั�วคราว (Non-Immigrant Visa) 
• เข้าไปที�เวบ็ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบญัชีผู้ ใช้ เลือกประเภทของวีซา่และคา่ธรรมเนียมตามวีซา่ประเภท

นั �นๆ ซึ�งจะได้แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารที�มีรายละเอียดตามที�ท่านกรอก ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนั �น
ออกมา 

• นําใบฝากเงินธนาคารที�ได้มาไปยงัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ณ สาขาตามที�กําหนดไว้เพื�อจ่ายคา่ธรรมเนียมสมคัรวีซา่ 

• กรอกแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ DS-160 ทางอินเทอร์เน็ตที� https://ceac.state.gov/genniv/ 

• กําหนดนดัหมายวนัสมัภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตที� www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศพัท์ผ่านศนูย์บริการที� 02-
105-4110 

• ในการกําหนดนดัวนัสมัภาษณ์ ให้แจ้งที�อยู่สําหรับการจดัสง่เอกสารด้วย หากคําร้องขอวีซา่ของท่านได้รับอนมุติั ทางเรา
จะจดัสง่วีซา่ของท่านไปยงัที�อยู่ตามท่านระบจุะไปรับหรือให้จดัสง่ 

• กรุณาอา่นรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขั �นตอนการขอวีซา่นี �ได้ที� www.ustraveldocs.com/th 

กรุณาปฏิบติัตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั �นการสมคัรวีซา่ของท่านอาจลา่ช้า หรือท่านอาจไมไ่ด้สมัภาษณ์วีซา่ในวนัที�
นดัไว้ ท่านควรขอวีซา่ลว่งหน้ามากที�สดุเท่าที�จะเป็นไปได้ เนื�องจากการรอนดัสมัภาษณ์วีซ่าและกระบวนการออกวีซา่อาจใช้
เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที�ผู้คนนิยมเดินทาง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะนําให้ผู้ เดินทางสมคัรวีซา่ลว่งหน้าให้มากที�สดุเท่าที�จะเป็นไปได้ และโปรดหลีกเลี�ยงการวาง
แผนการเดินทางทีไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได้จนกวา่จะได้รับวีซา่ในหนงัสือเดินทางของตน 

 

หมายเหต ุ    พิเศษสําหรับผู้สมคัรวีซา่นกัเรียน - โปรดระลกึไว้วา่ เดือนมิถนุายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงที�แผนกกงสลุ
มีงานมากที�สดุ ดงันั �น ผู้สมคัรวีซา่อาจประสบความยากลําบากในการจองวนัสมัภาษณ์วีซา่ในเดือนเหลา่นี � นกัเรียนต้อง
วางแผนลว่งหน้าเพื�อจะได้ไมต้่องเดินทางมาที�สถานทตูฯ หลายครั �ง ผู้สมคัรวีซา่นกัเรียนควรสมคัรวีซา่ลว่งหน้า แตไ่มค่วรสมคัร
เกิน 120 วนั ก่อนวนัเปิดเรียน สําหรับข้อมลูเพิ�มเติมกรุณาอา่น ฉนัจะสามารถสมคัรวีซา่ได้เมื�อใด 
ผู้ ถือบตัรเดินทางสําหรับนกัธุรกิจเอเปค สามารถสมคัรวีซา่ชั�วคราวโดยไมต้่องนดัวนัสมัภาษณ์ลว่งหน้าได้ในช่วงเช้า ระหวา่ง
เวลา 7.30 น. ถงึ 10.00 น. (ยกเว้นวนัหยดุราชการไทยและสหรัฐฯ) ผู้สมคัรไมต้่องสง่อีเมล์มาลว่งหน้าเพื�อนดัสมัภาษณ์ โดยคู่
สมรสและลกูผู้ เยาว์ของผู้ ถือบตัรเดินทางสําหรับนกัธุรกิจเอเปคสามารถเข้ารับการสมัภาษณ์พร้อมกบัผู้สมคัรหลกัได้โดยไมต้่อง
นดัสมัภาษณ์ลว่งหน้าเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ผู้สมคัรทกุคนต้องมีคณุสมบติัตามข้อกําหนดเกี�ยวกบัการสมคัรวีซา่ทั �งหมด และ
ต้องนําใบเสร็จแสดงการชําระคา่ธรรมเนียมการสมคัรวีซา่ และหน้ายืนยนัของแบบฟอร์ม DS-160 มาด้วย เพื�อที�จะใช้ประโยชน์
จากการสมคัรวีซา่ผ่านช่องทางผู้ ถือบตัรเดินทางสําหรับนกัธุรกิจเอเปคได้ 

ข้อควรปฏิบติัสําหรับวนันดัสมัภาษณ์ 
• กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารตา่งๆให้เรียบร้อยและพร้อมยื�นให้กบัเจ้าหน้าที�สถานทตู 

• นําหนงัสือเดินทาง หน้ายืนยนัแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จชําระคา่ธรรมเนียมสมคัรวีซา่จากไปรษณีย์ไทย และรูปถ่าย
จํานวน 1 ใบซึ�งถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 

• ท่านสามารถนําโทรศพัท์มือถือมาได้ 1 เครื�อง สถานเอกอคัรราชทตูสหรัฐอเมริกาไมอ่นญุาตให้นําคอมพิวเตอร์กระเป๋า
หิ �ว หรืออปุกรณ์ถ่ายภาพใดๆเข้ามาในสถานทตูฯ กรุณาหยิบโทรศพัท์มือถือและปิดเครื�องก่อนเข้าตวัอาคารเพื�อฝากไว้
กบัเจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภยั 

ข้อกาํหนดเกี4ยวกับรูปถ่าย 
ผู้สมคัรวีซา่สหรัฐฯ จะต้องอพัโหลดรูปถ่ายดิจิทลัลงในแบบฟอร์มการสมคัรวีซา่ DS-160 โดยรูปถ่ายจะต้องตรงตามข้อกําหนด 
มิเช่นนั �นท่านจะไมส่ามารถดําเนินกระบวนการสมคัรตอ่ไปได้ โดยรูปถ่ายจะต้องมีคณุสมบติัตอ่ไปนี � 

1. ต้องถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน 

2. ต้องมีพื �นหลงัสีขาว 

3. ต้องถ่ายหน้าเตม็ โดยหนัหน้าเข้ากล้อง 

4. ต้องอยู่ในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 
1200x1200 พิกเซล 

5. ขนาดของไฟล์จะต้องน้อยกวา่หรือเท่ากบั 240 กิโลไบท์ 

6. จะต้องไมถ่กูปรับแตง่ทางดิจิทลั 

สําหรับคําแนะนําเพิ�มเติมเกี�ยวกบัองค์ประกอบรูป ท่านสามารถอา่นข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัรูปถ่ายได้ที�ลิ �งค์นี � หากรูปของ
ท่านไมต้่องตามข้อกําหนดด้านองค์ประกอบเราอาจไมส่ามารถดําเนินการเกี�ยวกบัการสมคัรวีซา่ของท่านได้ เราขอแนะนําให้
ผู้สมคัรนํารูปถ่ายดิจิทลัที�พิมพ์ออกมาแล้วมาในวนัสมัภาษณ์วีซา่ด้วย 

 

เอกสารที4ใช้ในการสมัครวีซ่า: 
เจ้าหน้าที�กงสลุจะพิจารณาการสมคัรเป็นรายกรณี ไมมี่เอกสารใดสามารถประกนัได้วา่ผู้สมคัรจะได้รับอนมุติั (หรือถกูปฏิเสธวี
ซา่) เนื�องจากแตล่ะกรณีมีความแตกตา่งกนั สิ�งที�สามารถแสดงถงึความสมัพนัธ์ที�หนกัแน่นในกรณีหนึ�งอาจใช้ไมไ่ด้กบัอีกกรณี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนึ�ง เนื�องจากกระบวนการสมคัรวีซา่ชั�วคราวมิได้เป็นกระบวนการที�ใช้เอกสารเป็นหลกั ผู้สมคัรวีซา่ต้องสามารถแสดงความ
ผกูพนัตอ่ประเทศของตนโดยการแจ้งให้เจ้าหน้าที�กงสลุทราบ ผู้สมคัรวีซา่นกัเรียน ผู้ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี�ยน และผู้สมคัรวี
ซา่ประเภททํางานจําเป็นต้องมีเอกสารสนบัสนนุเฉพาะ โดยเราขอแนะนําให้ผู้สมคัรทกุท่านนําหนงัสือเดินทางเลม่เดิมของตนมา
ด้วย และผู้ปกครองของผู้สมคัรวีซา่ที�เป็นผู้ เยาว์ควรนําสติูบตัรของบตุรมาด้วย 

ทั �งนี �ทางบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดตา่งๆของเอกสารที�ควรนําติดไปในวนัสมคัรวีซา่เพิ�มเติมจากที�ทางสถานฑตูกําหนด ดงั
รายละเอียดดงันี � 
� พาสปอร์ตที�ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมตํ่�ากว่า � เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่วา่จะเคยมีวีซา่ อเมริกา

, แคนาดา, วีซา่อื�นๆในกลุม่ประเทศเชงเก้น หรือประเทศอื�น ต้องนําไปแสดงด้วยเพื�อเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 

� สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สําเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ �� ปีบริบรูณ์ 

� หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที�ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านั �นโดยระบตํุาแหน่ง
, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที�เริ�มทํางานกบับริษัทนี � และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อเดินทางไปท่องเที�ยว หลงัจาก
นั �นจะกลบัมาทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลงั � เดือน 

� กรณีที�เป็นเจ้าของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที�คดัไว้ไมเ่กิน �  
เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั � เดือน 

� สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั � เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ที�มีการเข้าออกของเงินสมํ�าเสมอ 
และมีจํานวนไมตํ่�ากวา่ � หลกั เพื�อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื�อ
กลบัสูภ่มิูลําเนา ในกรณีที�เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ�งในการยื�นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรอง
คา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

� กรณีที�บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทั �งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ j-� แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดย
ระบชืุ�อผู้ เดินทางและเหตผุลที�จดัการเดินทางนี �ในจดหมายด้วย 

� กรณีที�เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 

� กรณีที�เดก็อายตํุ�ากวา่ �� ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที�บิดา, 
มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ�งได้ ณ ที�วา่การอําเภอหรือเขต 
โดยมีนายอําเภอ หรือผู้ อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

� การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครั �ง 

� ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าตดิต่อแผนกวีซ่า ข้อมูลติดต่อ 
แผนกกงสลุ สถานฑตูสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที� 95 ถนนวิทย ุกรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
ศนูย์ข้อมลูวีซา่ เวลาทําการ: วนัจนัทร์ถงึศกุร์ 8:00 - 20:00 (ยกเว้นวนัหยดุ) 
โทรศพัท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา) 
อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภยั 
รายการสิ�งของที�ไมใ่ห้นําเข้ามาภายในสถานทตู และระเบียบในการเข้าสูส่ถานทตู 

 
 

ผู้ ติดต่อสถานฑูตฯ ทุกท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั �นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่าน
สามารถฝากโทรศพัท์มือถือ 1 เครื�อง ไว้กบัเจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภัยที�หน้าประต ูแต่สถานทูตฯและพนกังานรักษาความ
ปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสญูหายหรือความเสียหายใดๆที�เกิดขึ �นกับโทรศพัท์มือถือของท่านในขณะที�ฝากไว้กับ
พนกังานรักษาความปลอดภยั ท่านไมส่ามารถเข้าไปในสถานทตูฯตามที�นดัหมายไว้ หากนําสิ�งของดงัตอ่ไปนี �มาด้วย 

• อปุกรณ์บรรจแุบตเตอรี�หรืออปุกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเลต็ คอมพิวเตอร์ ไดอารี�แบบดิจิตอล วิทยติุดตามตวั 
กล้องถ่ายรูป ตลบัเทป แถบบนัทกึวิดิทศัน์  ซีดีรอม เครื�องเลม่เอม็พีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ �ว หรือเครื�อง
เลน่เพลงขนาดพกพา 

• กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่ 

• กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใสเ่อกสารหรือกระเป๋าเสื �อผ้า ผู้สมคัรขอวี
ซา่สามารถนําเอกสารที�ใช้ในการขอวีซา่ใสถ่งุหรือกระเป๋าใสเท่านั �น 

• อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจําหน่ายภายในสถานทตูฯ) 

• ซองหรือพสัดทีุ�ปิดผนกึ 

• บหุรี� ซิการ์ กลอ่งไม้ขีด ไฟแช็ค 

• วตัถมีุคมทกุชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ 

• อาวธุหรือวตัถใุดๆที�มีสารประกอบระเบิด 

รายการสิ�งของที�ไมใ่ห้นําเข้ามาภายในสถานทูตฯไมไ่ด้จํากดัอยู่เพียงแคร่ายการที�กล่าวมาข้างต้นเท่านั �น สิ�งของประเภทอื�นอาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้นําเข้ามาภายในสถานทูตฯด้วยเช่นกัน ทั �งนี �ขึ �นอยู่กับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
นอกจากโทรศพัท์มือถือ 1 เครื�อง สถานทตูฯไมรั่บฝากสิ�งของต้องห้ามที�กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บสิ�งของดงักลา่วไว้ที�อื�น
ก่อนมาติดตอ่สถานทตูฯ 

หลังจากการจองทัวร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื4อนไขที4บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

  

  

 


