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รหัสทัวร DST1901284 
ทัวรอเมริกา East USA 10 วัน 7 คืน (CX) 
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติแหงชาติ   ฟลลาเดลเฟย 
พิพิธภัณฑยานบินและอวกาศแหงชาติ   แอตแลนติกซิต้ี 
ลองเรือชมอนุสาวรียเทพีเสรีภาพ   ชมวิวแบบพาโนรามาบนตึกเอ็มไพรสเตท 
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27 ก.ค. 62 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ฮองกง - กรุงวอชิงติน ดีซี  เสาร 
08.30 น. พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร M 

สายการบินคาเธยแปซิฟก แอรเวย เจาหนาที่ใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน   11.05 น. ออกเดินทางสูสนามบินฮองกง โดยเท่ียวบินที่ CX750 

15.00 น. ถึงสนามบนิเชคแลปกอก ฮองกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
17.50 น. ออกเดินทางสูกรุงวอชิงตัน ดี ซี (สหรัฐอเมริกา) โดยเท่ียวบินที่ 

CX866  
 **บินขามเสนแบงเขตวันสากล**  
21.45 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส (IAD) กรุงวอชิงตนั 

ดีซี (District of Columbia) นครหลวงของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (กรุง
วอชิงตัน ดีซี เวลาชากวาประเทศไทย 11 ชม.)  รถปรับอากาศ
รอรับคณะสูท่ีพัก 

 

 พักโรงแรม Sheraton Pentagon City Hotel หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน 

www.sherato
npentagon.c

om 
28 ก.ค. 62 กรุงวอชิงตัน ดีซี - พิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติ

แหงชาติ -พิพิธภัณฑยานบินและอวกาศแหงชาต ิ
อาทิตย 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.40 น. นําคณะเที่ยวชมวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐ อเมริกาที่

สวยงาม ตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําโปโตแมค (Potomac) โดยนํามา
จากชื่อของ จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกา 
บวกกับชื่อ คริสโตเฟอร โคลัมบัส ผูคนพบทวีปอเมริกาในป
ค.ศ. 1790 จอรจ วอชิงตัน ไดเลือกดินแดนที่เปนวอชิงตันทุก
วันนี้เปนเมืองหลวงถาวร มีการวางผังเมืองและกอสรางอาคาร
ตาง ๆ มาก มาย โดยเปนสถาปตยกรรมแบบกรีกโบราณเปน
สวนใหญ 

 

 นําคณะเที่ยวชมกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยเร่ิมจากศูนยกลางในการ
บริหารประเทศอันไดแก U.S. Capitol หรือรัฐสภาของ
สหรัฐอเมริกา หองแรกที่ใชตอนรับนักทองเท่ียวคือ หองโถง
กลมอันโออา มีภาพเขียนขนาดใหญเกี่ยวกับประวตัิศาสตร
อเมริกาเรียงรายอยูรอบหอง และที่สําคัญคือ คําประกาศ
อิสรภาพ และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ตั้งแสดงอยูดวย 
ผานยาน The Mall เปรียบเสมือนหัวใจของเมือง และยังเปน
ที่ต้ังของสถาบันสมิธโซเนียน กลุมอาคารเรียงรายสองฝم�ง ถัดไป
คืออนุสาวรียวอชิงตัน (Washington Monument)  เปนแทง
เสาหินออนสูง 555 ฟุต ซึ่งจะเห็นไดแตไกล แลนดมารกที่ไดรับ
การบันทึกภาพมากที่สุดของดีซี ผาน Vietnam Veterans 
Memorial อนุสาวรียสงครามเวียดนาม ตั้งตรงขามกับ 
Korean War Memorial อนุสาวรียสงครามเกาหลี และ
อนุสาวรยีลินคอลน (Lincoln Memorial) จุดชมวิวที่มี
นักทองเที่ยวนิยมมาถายรูปมากที่สุด เปนฉากหลังที่สวยงาม
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ที่สุดจนเกินคําบรรยาย  ภายในอาคารมีอนุสาวรียของ
ประธานาธิบดีลินคอลน กําแพงดานซายไดจารึกสุนทรพจนของ
ลินคอลนที่กลาว ณ Gettysburg  อันเปนอมตะพจนท่ีไดรับ
การยกยองวาจบัในอเมริกันยิ่งนัก แลวนําคณะไปถายรูป
ดานหนาของทําเนียบขาว หรือ ไวทเฮาสท่ีโดงดัง เปนทําเนียบ
ของประธานาธิบดีของอเมริกา ความยิ่งใหญที่ถูกกลาวขวัญถึง 
รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยท่ีวากันวาดีที่สุดในโลก ถูก
ผูสรางภาพยนตรนํามาใหไดชมกันใน Olympus has Fallen 
เดอะเพนตากอน (The Pentagon) ตัวอาคารรูปหาเหลี่ยม
เปนสัญลักษณทางการทหาร เปนอาคารสํานักงานที่มีพนักงาน
มากที่สุดในโลก และเคยเปนสิ่งกอสรางที่ใหญที่สุดในโลกมา
กอน แลวพาทานผานไปชมยานจอรจทาวน  ถือไดวาเปนชุมชน
ที่เกาแกที่สุดของดี.ซี. โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบจอรเจียน 
และวิคทอเรียน บานที่สรางจากหินและสวนสวยทําใหดูรมร่ืน 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย นําคณะเขาสูสถาบันสมิธโซเนียน เปนสถาบันวิจัย 

สถาบันการศกึษา และพิพิธภัณฑ ไดรับทุนจากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา และจากผูบริจาคตาง ๆ นําเขาชมพิพิธภัณฑ
ประวตัิ ศาสตรธรรมชาติแหงชาต ิ (National Museum of 
Natural History) ภายในถูกแบงออกเปน 3 ชั้น แตพื้นท่ีจัด
แสดงมีเพียงแค 2 ชั้น ชั้นที่ 1 บอกเลาเรื่องราวของสัตวโลกดึก
ดําบรรพมีอายุกวา 220 ลานป แบงเปนโซนสัตวเล้ียงลูกดวย
นม (Mammal) ไดโนเสาร (Dinosaurs) สัตวในยุคน้ําแข็ง 
(Ice Age) ฟอสซิล (Fossil) ตนกําเนิดของมนุษย (Human 
Origins) และภายในหองโถงมหาสมุทร (Ocean Hall) คุณ
จะมีโอกาสไดเห็นปลาวาฬ ปลา และสิ่งมีชีวิตใตทะเลนาสนใจ
อีกมากมาย และน่ียังเปนแคสวนหน่ึงของชิ้นงานที่จัดแสดงอยู
ในโถงใหญมโหฬารเทาน้ัน ที่ช้ัน 2 มนิีทรรศการ “เขียนไวใน
กระดกู” (Written in Bones) เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการสืบสวน
ดวยนิตวิิทยาศาสตรจากโครงกระดกูมนุษย หองอัญมณีหายาก
และงานปم�นที่แปลกตา จัดแสดงอยูรอบๆ เพชรขนาด 45 กะรัต
ที่โดงดังระดบัโลกอยางเพชร โฮปไดมอนด (The Hope 
Diamond) เรียนรูเกี่ยวกับหินและแร แลวตื่นตาไปกับสัตวนา
เกรงขามที่ครั้งหน่ึงเคยอาศัยอยูในทะเลยุคโบราณ และคนพบ
สิ่งมีชีวิตที่คุณไมเคยรูวามีอยูจริง สัมผัสกับชีวติในยุคโบราณ
ผานการจําลองวิธีชีวิตของคนโบราณอยางถกูตองและเหมือน
จริง เดินผานโลกของมด และชีวิตของผีเสื้อ ไปจนถึง
สัตวเลื้อยคลานขนาดใหญ พิพิธภณัฑน้ีมีช้ินงานจัดแสดงอยูถึง 
126 ลานช้ิน เปนสวนหน่ึงของสถาบันสมทิธิโ์ซเนียน ซึ่งเปน
สถาบันคนควาวิจัยและพิพิธภณัฑท่ีมีช่ือเสียงทีสุ่ดในโลก มผีู
เขาชมกวา 5 ลานคนตอป 

 

 
 

 
 
 

 

 นําเขาชมพิพิธภัณฑยานบินและอวกาศแหงชาติ (National 
Air and Space Museum) เปนพิพิธภัณฑท่ีมีช่ือเสียงมาก
ที่สุดของสถาบันสมิธโซเนียน พื้นที่จัดแสดงมี 2 ชั้น แบงเปน 
23 แกลลอรี จัดแสดงเครื่องบินกวา 100 รุน, ยานอวกาศ, 
ขีปนาวุธ และสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับการบนิ ไฮไลทสวนหน่ึง  
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คือ นวัตกรรมการบินของพี่นองตระกูลไรท ในป 1903, ยานอ
พอลโล 11 และเทคโนโลยีขั้นสูงของอากาศยานของโลก 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 พักโรงแรม Sheraton Pentagon City Hotel หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกัน 
www.sherato
npentagon.c

om 
29 ก.ค. 62 วอชิงตัน ดีซี - ฟลลาเดลเฟย - แอตแลนติกซิต้ี จันทร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเมืองฟลลาเดลเฟย (Philadelphia) ซึ่งเปน

เมืองที่ใหญที่สุดในมลรัฐเพนซิลเวเนีย และเปนเมืองที่พลเมือง
หนาแนนที่สุดเปนอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา มีความสําคัญใน
ฐานะทีเ่ปนสถานที่ท่ีมีการเขียนและลงนามรัฐธรรมนูญของ
ประเทศ เพ่ือประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ  

(260 กม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บาย เท่ียวชมสถานที่ ๆ จะบอกเลาเรื่องราวไดดีที่สุดคอื 

Independence Visitor Center ประกอบไปดวย 
Independence Hall , Liberty Bell Center ซึ่งภายใน
จะจัดแสดงเกี่ยวกบัประวัติความเปนมาเปนไปของระฆัง เปน
ระฆังที่มีความหมายตอประวัตศิาสตรชาติ เพราะเปนระฆังใบที่
สงเสียงกองกังวาน หลังประกาศอิสรภาพไมขึ้นตรงตอจักรภพ
อังกฤษในป 1776  เหตุที่เลือกใชระฆังใบน้ีก็เพราะรอบ ๆ 
ระฆัง จารึกขอความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพ 
สอดคลองกบัวัตถ ุ ประสงคของการประกาศอิสรภาพพอด ี  
และ Independence Park สถานที่น้ีบุคคลสําคัญใน
ประวตัิศาสตรไดเคยยนืตรงจดุน้ี 2 ในน้ันคือ เบนจามิน 
แฟรงคลิน ในฐานะนักการเมือง เขาเปนนักเขียนและผูนําการ
เคลื่อนไหวคนสําคัญไปสูการแยกตวัออกจากอาณานิคม และ
รวมกอต้ังชาติสหรัฐอเมริกาและ จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดี
คนแรกของสหรัฐ ศูนยกลางของความมั่นคงทุกอยางของ
อเมริกา เสียงที่กองกังวานของ Liberty Bell หลักเชิดชูอุดม
คติในเสรีภาพ และความความเสมอภาคอยางแนวแน ได
เกิดขึ้นในสถานที่แหงน้ี แวะชมบานของ Betsy Ross 
จุดเร่ิมตนของธงชาติผนืแรกที่นํามาใชอยางเปนทางการ โดย
หลังจากประกาศอิสรภาพ จอรจ วอชิงตัน ไดขอใหรอสสซึ่งเปน
ชางเย็บชาวเมืองฟลลาเดลเฟย ตัดเย็บธงชาติใหโดยธงผืนน้ีมี
กลุมดาว 13 ดวงเรียงกันเปนวงกลม อยูในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
บนพื้นซึ่งมีลวดลายเปนแถบสีแดงสลับขาวและตอมามีการ
เปลี่ยนแปลงถึง 26 ครั้งจึงเปนธงชาติแบบทีใ่ชในปจจุบนั แลว
ออกเดินทางตอสูเมืองแอตแลนติกซิตี้ ตั้งอยูริมฝم�งมหาสมุทร
แอตแลนติก ในมลรัฐนิวเจอรซี่ เมืองคาสิโนแหงทีส่องของ
สหรัฐฯ โดงดังรองลงมาจากลาส เวกัส เมืองตากอากาศริมฝم�ง
ทะเล เคยเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของชาวนครนิวยอรก 
เพราะอยูไมหางจากนครน้ันนัก แตกลับมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ 
เม่ือรัฐบาลอนุญาตใหเอกชนตั้งสถานคาสิโนที่มีช่ือเสียงอยาง
มากมาย 
 

  
 

(100 กม.) 
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19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม Buffet  
 พักโรงแรม Caecar’s Palace Atlantic City หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกัน 
www.caecarp
alaceatlantic

city.com 
30 ก.ค. 62 แอตแลนติกซิต้ี - มหานครนิวยอรค อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทานเดินทางสูมหานครนิวยอรค ที่ไดชื่อวาเปนศูนยกลางของ

ความศิวิไลซ ศูนยกลางของเมืองนิวยอรกประกอบดวย 5 เขต
ปกครองที่ เรียกวา โบโรห  (Borough) คือ เดอะบรองซ , 
บรูคลิน, แมนแฮตตัน, ควีนส และสแตตัน ไอสแลนด เปนเมือง
ที่มีประชากรกวา 8 ลานคนหนาแนนที่สุดในสหรัฐอเมริกา จาก
รูปแบบการวางผังเมืองดวยโครง สรางที่มีประสิทธิภาพ เมื่อ
มองจากมุมสูงจะเห็นถนนวางตัดกันเปนแนวสี่เหลี่ยมอยางเปน
ระเบียบ โดยจะมีระบบชื่อเรียกถนนวา “สตรีท” และ “อเวนิว” 
การวางผังเมืองในรูปแบบน้ีทําใหสะดวกตอการคนหาสถานที่
ไดอยางงายดาย  

(202 กม.) 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บาย นําทานชมยานสําคัญ ๆ ของเมือง อาทิ ยานวอลลสตรีท (Wall 

Street) รูจักกันดีในฐานะศูนยกลางทางการเงินของโลก และ
ตลาดหลักทรัพยนิวยอรกเร่ิมตนตั้งอยูบนถนนสายน้ี บริเวณ
วอลลสตรีทจะมีรูปปم�นกระทิง (bull) ซึ่งเปนสัญลักษณที่
หมายถึงเศรษฐกิจดี นักทอง เที่ยวผานไปมานิยมในการถายรปู
คู จนกลายเปนสัญลักษณของยานสําคัญแหงน้ี ยานบรอดเวย 
สถานที่ท่ีมีช่ือเสียงในดานของโรงละครตาง ๆ มากมายมา
รวมกันอยูท่ีน่ี , เมดิสันสแควร อเวนิว , ยานไทมสแควร , ร็อค
กี้เฟลเลอร เซนเตอร ที่สรางขึ้นจากตระกลูท่ีรํ่ารวยติดอันดับ
หน่ึงในสิบของอเมริกา ยานไชนาทาวน , เซ็นทรัลพารค สราง
เสร็จเม่ือปค.ศ. 1873 มีขนาดอยูที่ 3.4 ตารางกิโลเมตร 
สวนสาธารณะแหงน้ีเปนที่พักผอนหยอนใจของชาวเมือง และ
ยังเคยเปนสถานที่ใชประกอบในฉากถายทําภาพยนตรอีกดวย 
อนุสรณสถาน 911 หรือ Ground Zero นําคณะเช็คอินเขาสู
โรงแรมท่ีพักยานไทมสแควร แลวอิสระใหทานไดเดินสํารวจ
สินคาในแหลงชอปปم�งมากมายที่เปนจุดดึงดดูนักทองเที่ยว 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 พักโรงแรม Crowne Plaza Times Square หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกัน (2 คืน) 
www.crowne
plaza.com 

 
 
 

31 ก.ค. 62 มหานครนิวยอรค - ลองเรือชมอนุสาวรียเทพีเสรีภาพ - 
ชมวิวแบบพาโนรามาบนตึกเอ็มไพรสเตท 

พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดินทางสู Pier 83 ลงเรือทองเท่ียว Circle Line 

Cruise ลองไปตามแมน้ําฮัดสัน ผานเขต Financial 
District และสวนสาธารณะ Battery เพ่ือไปชมเทพีเสรีภาพ 
(Statue of Liberty) อนุสาวรียที่ยิ่งใหญ และมีคุณคาทาง
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จิตใจ ที่ชาวฝร่ังเศสมอบเอาไวเปนของขวัญ แกชาวอเมริกัน ใน
วันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ป ณ วันที่ 4 
กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เทพีเสรีภาพ เปนประติมากรรมโลหะ
สําริด รูปเทพีหมเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซายถือแผน
จารึกคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และมีอักษรสลักวา 
"JULY IV MDCCLXXVI" หรือวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776  
เทาขางหน่ึงมีโซที่ขาด แสดงถึงความหลุดพนจากการเปนทาส 
สวมมงกุฎ 7 แฉกซึ่งเปนสัญลักษณของทะเลทั้งเจ็ด หรือทวีป
ทั้งเจ็ด โครงรางเหล็กออกแบบโดยเออแชน วียอเลต-เลอ-ดุค 
และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเปนผูออกแบบหอไอเฟล ในกรุงปารีส 
สวนฐานอนุสาวรีย สรางโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต
ของกวีชาวอเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซึ่งมีเน้ือหาตอนรับผู
อพยพท่ีเขาอยูมาในอเมริกาปค.ศ. 1984 องคการยูเนสโก 
ประกาศใหอนุสาวรียเทพีเสรี ภาพเปนมรดกของโลก ใกลๆกัน
มเีกาะเล็กๆเกาะหน่ึงมีชื่อวาเกาะ Ellis เดิมเปนดานตรวจคน
เขาเมืองอเมริกาทางเรือสมัยกอน เรือลองผานไปชมสะพานบ
รูคลิน เปนสะพานแขวนที่เกาแกที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความ
ยาว 1,825 เมตร ขามแมน้ําอีสต เช่ือมระหวางยานแมนฮัตตัน 
และยานบรูคลิน 

 
 

 
 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Japanese 
Buffet 

บาย นําคณะขึ้นชมวิวทิวทัศนบนตกึเอ็มไพรสเตท หน่ึงในอาคาร
ระฟ�าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ตั้งอยูบนเกาะแมนฮัตตัน ใน
รัฐนิวยอรก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกัน วิลเลียม เฟรด
เดอริค แลมบ กอสรางโดยบริษัท สตารเร็ตต บราเธอร แอนด 
เอเกน จํากัด เร่ิมลงมือกอสรางเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1929 
แลวเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสูงทั้งสิ้น 
102 ชั้น มีหนาตางทั้งสิ้น 6,514 บาน ตึกสูงจากพื้นดิน 381 
เมตร (1,250 ฟุต) ตกแตงดวยศิลปะแบบอารตเดคโค (Art 
Deco) ที่นิยมในสมัยน้ัน ในปจจุบันไดมีการทุมเงินกวา 550 
ลานเหรียญเพ่ือทําใหตึกแหงน้ีเปนตึกประหยดัพลังงาน โดย
สามารถลดการใชพลังงานไดลดลงถงึ 38% เอ็มไพรสเตทยังคง
รักษาตําแหนงตกึประหยัดพลังงานที่สูงที่สุดในโลกอยูในเวลาน้ี 
และมีนักทองเทีย่วมาเยือนกวา 3.8 ลานคนตอป เพ่ือชมวิว
ทิวทัศนของมหานครนิวยอรค แบบ 360 องศา อิสระใหทาน
ไดชอปปم�งยานฟฟทอเวนิว สําหรับของมียี่หอและเครื่องประดับ 
หางสรรพสินคาเมซีส (Macy's) หางสรรพสินคาท่ีใหญที่สุดใน
สหรัฐฯ ตามอัธยาศัย 

 
 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พักโรงแรม Crowne Plaza Times Square หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 

www.crowne
plaza.com 
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1 ส.ค. 62 มหานครนิวยอรค - คอรนนิ่ง - ไนแองการา (ฝم�งแคนาดา) พฤหัสบด ี
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเดินทางออกจากมหานครนิวยอรค สูเมืองคอรนน่ิง ซึ่ง

อยูทางตอนใตของนครนิวยอรค กอตัง้ขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1890 ซึ่ง
ตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําเชมุง เปนเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานการทํา
เครื่องแกว  

(400 กม.) 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองบัฟฟาโล ซึ่งมีประชากรประมาณ 1.1 

ลานคน เปนเมืองทางดานอุตสาหกรรมพันธุพืช ศูนยกลางทาง
วัฒนธรรม การ ศึกษาและการแพทย และไดรับการคดัเลือก
จากหนังสือ Reader’s Digest ใหเปนเมืองที่มีความสะอาด
เปนอันดับ 3 ของอเมริกา และเปนเมืองติดพรมแดนระหวาง
อเมริกาและแคนาดา โดยมีแมน้ําไนแองการาขวางกั้น ซึ่งเปน
จุดกําเนิดของน้ําตกยกัษ “ไนแองการา”  จากน้ันนําคณะชอป
ปم�งใน Fashion Outlets of Niagara Falls ที่มีสินคาแบ
รนดดงัของอเมริกาและทั่วโลก ลดกระหน่ําตั้งแต 30-70% 
อาทิ Burberry / Calvin Klein / Coach / Cole Haan / 
DKNY / Kate Spade / Levi’s / Polo Ralph Lauren / 
Saks Fifth Avenue OFF 5TH / Samsonite Company 
Store / Tumi จนไดเวลานําคณะเดินทางขามพรมแดนสู
ประเทศแคนาดา เพ่ือด่ืมด่ํากับความงดงามอันเปนที่สุดของ
น้ําตกไนแองการา ประกอบดวยสองน้ําตกใหญ คือน้ําตก
อเมริกัน (American Fall) และน้ําตกแคนาดา (Canadian 
Fall) หรือน้ําตกเกือกมา น้ําตกทั้งสองถูกคัน่ดวยเกาะกลางชื่อ
วา Goat Island น้ําตกอเมริกันอยูในเขตประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีความกวางนอยกวาสูงนอยกวา กวางเพียง 
320 เมตรสวนนํ้าตกแคนาดาเปนนํ้าตกรูปเกือกมา 2 ใน 3 
ของน้ําตกอยูในเขตประเทศแคนาดา กวางกวา สูงกวา และก็
สวยกวา กวางถึง 790 เมตร จริง ๆ แลวน้ําที่ตกลงมาเปน
น้ําตกไนแอการา จะตกจากฝم�งอเมริกาไปยังฝم�งแคนาดา ฉะนั้น
ถาอยูฝم�งอเมริกาจะเห็นแตดานหลังและดานขางของน้ําตก 
ดังน้ันการชมวิวของน้ําตกที่สวยงามระดับโลกจึงตองไปดูจากฝم�ง
แคนาดายอนกลับมา ในชวงกลางคืนของทุกคืน น้ําตกไนแอง
การาจะถูกประดับไฟแสงสีสวยงามและมีการจุดพลุ ในบริเวณ
รอบ ๆ น้ําตก เพ่ือดึงดดูนักทองเที่ยว 

(200 กม.) 

 
 

 
 

 
 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 พักโรงแรม Niagara Falls Sheraton Falls View 

Room หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองพักวิวนํ้าตกไน
แองการา) 

www.sherato
nonthefalls.c

om 
 

2 ส.ค. 62 ลองเรือชมนํ้าตกไนแองการา - ชอปปم�ง Outlets - โตรอน
โต ศุกร 

08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. นําคณะชมน้ําตกไนแองการาอยางใกลชิด ดวยการลองเรือ 

Hornblower Niagara Cruise เพื่อใหทานไดสัมผัสความ
ยิ่งใหญของมานน้ําตกอยางใกลชิด  
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กับประสบการณอันแสนประทับใจ (หมายเหต ุ:ในชวงฤดูหนาว
ของทุกปการลองเรือ Hornblower Niagara Cruise 
อาจจะปดใหบริการเน่ืองจากสภาพอากาศยังคงหนาวน้ําตกจะ
แข็งตัวไมสามารถลองเรือได/จะไดลองหรือไมขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ) 

 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SKYLON พรอม
ชมวิวทิวทัศนของนํ้าตกไนแองการา 

Local 
12.30 น. นําคณะชอปปم�งที่ Outlets Collection at Niagara ที่มี

สินคาแบรนดดงัของอเมริกาและทั่วโลก ลดกระหน่ําต้ังแต 30-
70% 

 

บาย ออกเดินทางสูเมอืงโตรอนโต (Toronto) เปนเมืองที่ใหญที่สุด
ของประเทศ และใหญเปนอันดับ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เปน
เมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุด มีผูอพยพจากทั่วโลกกวา 169 
ประเทศ  ใชภาษาพูดมากกวา 100 ภาษา ครึ่งหน่ึงของจํานวน 
5 ลานกวาคนลวนเปนคนตางชาติ มีเพียงครึ่งเดียวที่เปนคน
ทองถิ่น มชีุมชนชาวเอเชียและชาวจีนที่ใหญที่สุดในอเมริกา
เหนือ จึงทําใหเมืองน้ีมีวัฒนธรรมหลากหลาย เปนศูนยกลาง
ทางดานเศรษฐกิจ  ศิลปะ  วัฒนธรรม  รัฐบาลแคนาดาจึงไดจัด
ให Toronto เปนเมืองหลวงทางดานวัฒนธรรมของประเทศ  
และเปนแหลงทองเท่ียวหลัก  ทมีกีฬาที่ มีช่ือเสียงเชน ทีมเบส
บอล Billy Jay's  ทีมฮ็อคกี้อยาง Maple Leafs และ ทีม
บาสเก็ตบอล Raptor   

  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Korean Korean 
 พักโรงแรม Sheraton Centre Toronto หรือระดับ

เดียวกัน 
www.sherato
ncentretoron

to.com 
3 ส.ค. 62 โตรอนโต - ขึ้นหอคอซีเอ็น - ชอปปم�ง - เดินทางกลับ

เมืองไทย เสาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ขึ้นชมทิวทัศนของตัวเมืองเมืองโตรอนโตบนหอคอยซีเอ็น (CN 

Tower) ซึ่งเปนตกึที่ตั้งอยูโดดเดนริมทะเลสาบออนตาริโอ 
สํารวจวัฒนธรรมท่ีหลาก หลายในยานกรีกทาวน (Greek 
Town) ลิตเต๊ิลอิตาลี (Little Italy) ไชนาทาวน 
(Chinatown) โคเรียทาวน (Korea Town) และลิตเต๊ิล
อินเดีย (Little India) ยานถนน Queen และ University 
ตึกที่ทําการ Old City Hall , New City Hall 

 

12.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai  
บาย อิสระใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนม และสินคาพ้ืนเมืองได

ตามอัธยาศัย ณ ยานถนนชอปปم�งชื่อดังในโตรอนโตที่รวบรวม
สินคาหลาก หลายรูปแบบใหทานไดเลือกซื้อไดอยางจุใจ 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
19.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินโตรอนโต เพ่ือเตรียมเดินทางกลับสู

กรุงเทพฯ 
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4 ส.ค. 62 บินจากโตรอนโต - บินสูฮองกง - อยูในระหวางทําการบิน อาทิตย 
01.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย แปซิฟก บินสูฮองกง โดย

เท่ียวบินที่ CX829 
 

 

 **บินขามเสนแบงเขตวันสากล**  
5 ส.ค. 62 ฮองกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ จันทร 
05.00 น. ถึงอากาศยานนานาชาติฮองกง รอเปลี่ยนเท่ียวบิน  
08.55 น. ออกเดินทางจากทาอากาศยานนานาชาติฮองกงสูกรงุเทพฯ 

โดยเท่ียวบินที่ CX717 
 

10.50 น. คณะเดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจัดโปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรม
ทองเที่ยวท่ีสมบูรณครบถวนจะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทาน้ัน) 
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** (หมายเหตุ! ราคานี้ไมรวมคาวีซา USA+CANADA / และตั๋วสะสมไมลไมได Non 
Refund) ** 

(คาวีซา+คาบริการ ใหทําวีวีซา USA จายทานละ 7,500 บาท  /  วีซา Canada จาย
ทานละ 5,500 บาท) 

วีซาอเมริกาลูกคาตองเขารับการสัมภาษณและสแกนนิ้วดวยตัวเองทุกทาน 
วีซาแคนาดาลูกคาตองมาแสกนนิ้วทุกทาน ณ VFS Canada   

คาทัวรรวม : 
  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัสายการบินคาเธย แปซิฟก สายการบินภายในประเทศ 

รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
 คารถโคชมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ

15-19 ทาน ใชรถปรับอากาศขนาด 25 ที่น่ัง 
20-35 ทาน ใชรถปรบัอากาศขนาด 55 ทีน่ั่ง 

 คาเรือลองชมอนุสาวรียเทพีเสรีภาพ / คาต๋ัวขึ้นชมตึกเอ็มไพรมสเตท / คาต๋ัว
ขึ้นชมตึกซีเอ็น ทาวเวอร 

 คาโรงแรมท่ีพักระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพัก
เปนหองแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ 3 เตียง 
(Triple) จะไมมีหองพักแบบ 3 เตียงใหบริการ และอาจมีการเปลี่ยนยาย
เมืองพัก หากวันดังกลาวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลให
คาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหาร
ทองถิ่นในแตละแหง 

 คาทิปพนักงานขบัรถโคชทองเทีย่วตามโปรแกรมท่ีระบุในสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา 
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 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL 
GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงิน
เอาประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึง
คารักษาพยาบาลตอเน่ืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ท้ังน้ี
ครอบคลุมถึงประกันสขุภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว 

 คายกกระเป�าใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเป�า
ใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม  

 
คาทัวรไมรวม : 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 คาดําเนินการพรอมคาธรรมเนียมวีซาดังน้ี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,920 บาท + คาธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 7,500 
บาท) 
ประเทศแคนาดา        3,695 บาท + คาธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 4,500 
บาท) 

 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมในหองพัก และ

คาอาหารที่ส่ังมาในหองพัก คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษในรานอาหาร 
นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพเิศษ เชน หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

 
การจองทัวร (How to make your reservation) 
 หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุณา

ติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทานรูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวย
ขั้นตอนท่ีงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน 
กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน 
ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของ
ทาน และกรณุาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 21 วันกอนการเดนิทาง หากทาน
ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯ ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยไมมีเงื่อนไข 
 

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) 
  ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน  คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
  ยกเลกิกอนออกเดินทาง 59 - 45 วัน  หักมัดจํา 20,000 

บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 44 - 40 วัน  หักมัดจํา 30,000 

บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 39 - 15 วันกอนการเดินทาง  หัก 50% ของคาทัวร 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 - 1 วันกอนการเดินทาง หกั 90% ของคาทัวร 
  ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทัวร 
  กรณีแจงยกเลิก หลังจากที ่ปดกรุป เรียบรอยแลว  คิดคาเสียหายตาม

จริง 
  หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไข

หน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดย
สามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัท
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ฯ จะคิดคาใชจายเพ่ิมคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อต๋ัว
เทาน้ัน และตองไมอยูในเงื่อนไขของต๋ัวที่ NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของ
ทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการ
พิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด 
ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณทีี่
ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวซีาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอ
แนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ตํ่ากวา 
20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมท้ังไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีทีเ่กิด
เหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี ้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยดุงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับ
จากการซื้อประกันเพ่ิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ 
ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผดิชอบไวในกรมธรรม
เทาน้ัน ทั้งน้ีจะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหได
มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูก
ปฏิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคนืเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว 

 
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการ

เดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย 
 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หาก

ตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน
เรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดออก
ตั๋วเครื่องบินไปเรียบรอยแลว ทางสายการบินเอมิเรสต ไมสามารถ REFUND เงิน
ไดทุกกรณี ยกเวน การเสียชีวิตเทาน้ัน   
ทั้งน้ีเงื่อนไขของต๋ัวเครือ่งบิน เปนไปตามกําหนดของสายการบินเทาน้ัน ทางบริษัท
ฯ ไมสามารถเขาไปเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเงื่อนไขได 
 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเปนหมูคณะของสายการบินเอมิเรสต แอรไลนในกรณีตั๋วกรุป 

สามารถสะสมไมล 50% ของสายการบินเอมิเรสตไดเทาน้ัน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทาน้ัน 
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คาธรรมเนียมประกันภยัและคาธรรมเนียมน้ํามันเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and 
Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรบัคาธรรมเนียม ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 
 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) 
  หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึง

หอง / สําหรับพัก 2 ทาน 
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 

1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน 
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 

1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการ
วางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ) จะไมมี
หองพักแบบ 3 เตียงใหบริการ 

 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงใน
หน่ึงหอง / สําหรับพัก 1 ทาน 

 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen 
Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความ
ประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของ
หองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกตางกนั ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
เครื่องปรบัอากาศทีม่ีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 
3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 
โรงแรมในอเมริกามีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ัน ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพ่ิมเปน
หองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได 
 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาว

ตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ัน ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผาน
ระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสาร
ของสถานที่น้ัน ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แต
หากมีการลาชา หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไม
สามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน 
เน่ืองจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียด
สถานที่เขาชมจากเจาหนาท่ีในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน 
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สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
  คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม หากทานมีกระเป�าเพ่ิมเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละ
โรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบรกิารในการยกกระเป�าขึ้นลง
ได  ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทอง
เครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยดั / Economy 
Class Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบิน
ที่ทานไมอาจปฏิเสธได 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมี
น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร 
หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 
เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของ
กระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแต
ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรับผดิชอบคาใชจายใน
น้ําหนักสวนที่เกิน 

 กระเป�าและสัมภาระที่มีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปน
กระเป�าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของ
กระเป�า และสัมภาระของผูโดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบใหเปนไปตามกรมธรรม
แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 
 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตางๆ ในยโุรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสบูบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม 

และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่
โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 
 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family) 
 หากทานเดินทางเปนครอบครวัใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ทีต่อง

ไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม
สะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศแคนาดา ใชเวลาย่ืนประมาณ 16 วันทําการ 
ศูนยรับคํารองขอวีซา 
อาคารเทรนดี้ ช้ัน 28 เลขที่ 10/198-201 สุขุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 
ใกลกับสถานีรถไฟฟ�านานา 
เปดใหบรกิารตัง้แตวันจันทรถึงวันศุกร 
เปดทําการเวลา 09.00 น. - 17.00 น. 
เวลายื่นคําขอ 09.00 น. - 17.00 น. 
เวลารับหนังสือเดินทางคืน 10.00 น. - 17.00 น. 
หมายเลขโทรศัพทศูนยใหความชวยเหลือ: +662 118 7007 
อีเมล info.canbkk@vfshelpline.com 
 
ขั้นตอนการดําเนินการคําขอวีซาประเภทคนอยูช่ัวคราว/ ใบอนุญาตและเอกสารเดินทาง 
ขั้นตอนที่ 1 เจาหนาท่ีของ WORLDWIDE VACATION กรอกแบบคําขอวีซา และเอกสาร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสและพิมพแบบคําขอวีซาที่สมบูรณ ตองมีบารโคด
ในหนาสุดทาย พิมพลงบนกระดาษสีขาว คุณภาพดี กระดาษตองไมมันวาว และควรใช
เครื่องพิมพแบบเลเซอร 
 
ขั้นตอนที่ 2 ผูสมัครควรอานนโยบายความเปนสวนตัวที่แนบมา พรอมกรอกขอมูลให
เรียบรอยแบบใหความยินยอม วีเอฟเอส และแนบเขากับแบบคําขอวีซา 
หมายเหตุ : หากแบบฟอรมใหความยินยอมมิไดแนบมากับแบบคําขอวีซา ทางเจาหนาที่ไมมี
อํานาจในการแนะนําเอกสารดังกลาว แตจะทําการคืนเอกสารทั้งหมดกลับคืนไปยังผูสมัครอีก
ครั้ง 
 
ขั้นตอนที่ 3 ชําระคาธรรมเนียมวีซา และคาธรรมเนียมบริการขอมูลดานชีวภาพหรือไบโอ
เมตริกซ (ถาตองการ) ตามคําส่ังในตารางคาธรรมเนียมของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง และ
พลเมืองแหงประเทศแคนาดาตารางคาธรรมเนียม โปรดทราบหากผูสมัครทําการยื่นแบบคาํขอ
วีซาดวยตนเองหรือผานทางไปรษณีย คาธรรมเนียมบริการเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น จะถูกชําระใหกับวี
เอฟเอส ซ่ึงนอกเหนือจากคาธรรมเนียมวซีา 
 
ขั้นตอนที่ 4 เอกสารทั้งหมดที่ใชในการยื่นวีซา เจาหนาที่ของ WORLDWIDE VACATION 
จะนําไปยื่นที่ตัวแทนวีเอฟเอส พรอมชําระคาธรรมเนียมวีซาและคาธรรมเนียมบริการของวีเอฟ
เอส 
หมายเหตุ : หากผูสมัครตองใหขอมูลดานชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ (ลายพิมพน้ิวมือและรูป
ถาย) ทางศูนยรับคํารองขอวีซาจะทําการเก็บขอมูลทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซของคุณใน
เวลาเดียวกันกับที่คุณยื่นคํารองขอวีซา 
 
ขั้นตอนที่ 5 ศูนยรับคําขอวีซาประเทศแคนาดา จะออกใบเสร็จรับเงิน เจาหนาท่ีของ 
WORLDWIDE VACATION จะดําเนินการ ติดตามสถานภาพคําขอตามหมายเลขใน
ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเปนหมายเลขที่สําคัญ และตองใชหมายเลขน้ีในการติดตามความคืบหนา
สถานะของคําขอของทานผานทางออนไลน 
หมายเหตุ : หากคุณตองใหขอมูลทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ (ลายพิมพน้ิวมือและรูปถาย ) 
คุณตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่มเปนเงิน 85 เหรียญแคนาดา  หรือ 2,550 บาท สําหรับ
คาธรรมเนียมดังกลาวไดครอบคลุมคาธรรมเนียมบริการของ     วีเอฟเอสแลว 
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เอกสารในการย่ืนขอวีซา 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดไมนอยกวา 6 เดือน 
 รูปถายปจจุบันหนาตรงถายไวไมเกิน 3 เดือน ขนาด 1.37x1.77 น้ิว จํานวน 2 ใบ พ้ืน

หลงัสีขาว 
 คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาทองเที่ยวเขาประเทศ รวมคาบริการตาง ๆ เปนจํานวนเงิน

ทานละ ........ บาท 
 จดหมายรับรองงานที่ระบุเงินเดือนและระยะเวลาในการทํางาน หรือใบจดทะเบียน

การคาของธุรกิจ ในกรณีท่ีเปนเจาของกิจการ/ ธุรกิจสวนตัว 
 หลักฐานดานการเงิน 

 
 
 

เอกสารในการย่ืนวีซาประเทศสหรัฐอเมริกา + แคนาดา 
วีซาอเมริกาที่ไดรับการอนุมัติแลวจะถูกสงคนืผูสมัครทางไปรษณียภายใน 3-4 วันทําการ 

วีซาแคนาดา จะไดรับการอนุมัติใชเวลา 16 วันทําการ 
ระยะเวลาดังกลาวเปนระยะเวลาโดยประมาณ ซ่ึงระยะเวลาการออกวีซาจะแตกตางกันไป

ตามแตละกรณี 
เน่ืองจากสถานการณที่แตกตางกนัของผูสมัครแตละคนและขอกําหนดเฉพาะอ่ืนๆ 

 
ตั้งแต 7 ก.พ. 57 สมัครวีซาชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ไดที่ 
http://www.ustraveldocs.com/th 
ขั้นตอนใหมสําหรับการสมัครวซีาชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) 
 เขาไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสรางบัญชีผูใช เลือกประเภทของวีซา

และคาธรรมเนียมตามวีซาประเภทน้ันๆ ซึ่งจะไดแบบฟอรมใบฝากเงินธนาคารที่มี
รายละเอียดตามที่ทานกรอก ใหพิมพแบบฟอรมใบฝากเงินธนาคารน้ันออกมา 

 นําใบฝากเงินธนาคารที่ไดมาไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ สาขาตามที่กําหนดไวเพื่อจาย
คาธรรมเนียมสมัครวีซา 

 กรอกแบบฟอรมสมัครวีซา DS-160 ทางอินเทอรเน็ตที ่
https://ceac.state.gov/genniv/ 

 กําหนดนัดหมายวันสัมภาษณทางอินเทอรเน็ตที ่www.ustraveldocs.com/th หรือทาง
โทรศัพทผานศูนยบรกิารที่ 02-105-4110 

 ในการกําหนดนัดวันสมัภาษณ ใหแจงที่อยูสําหรับการจดัสงเอกสารดวย หากคํารองขอวซีา
ของทานไดรับอนุมัติ ทางเราจะจัดสงวีซาของทานไปยังที่อยูตามทานระบุจะไปรับหรือให
จัดสง 

 กรุณาอานรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซาน้ีไดที ่
www.ustraveldocs.com/th 
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กรุณาปฏิบตัิตามคําแนะนําอยางเครงครดั มิเชนนัน้การสมัครวีซาของทานอาจลาชา หรือ
ทานอาจไมไดสัมภาษณวีซาในวันที่นัดไว ทานควรขอวีซาลวงหนามากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
เน่ืองจากการรอนัดสัมภาษณวีซาและกระบวนการออกวีซาอาจใชเวลานาน โดยเฉพาะในชวง
เวลาที่ผูคนนิยมเดินทาง 
โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะนําใหผูเดินทางสมัครวีซาลวงหนาใหมากที่สุดเทาท่ีจะ
เปนไปได และโปรดหลกีเลี่ยงการวางแผนการเดินทางทีไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดจนกวาจะ
ไดรับวีซาในหนังสือเดินทางของตน 

 
หมายเหตุพิเศษสําหรับผูสมัครวีซานักเรียน - โปรดระลกึไววา เดือนมิถุนายน กรกฎาคม 
และสิงหาคมเปนชวงทีแ่ผนกกงสุลมีงานมากที่สุด ดังน้ัน ผูสมัครวีซาอาจประสบความ
ยากลําบากในการจองวันสัมภาษณวีซาในเดือนเหลาน้ี นักเรียนตองวางแผนลวงหนาเพ่ือจะได
ไมตองเดินทางมาท่ีสถานทูตฯ หลายครั้ง ผูสมัครวีซานักเรียนควรสมัครวีซาลวงหนา แตไมควร
สมัครเกิน 120 วัน กอนวันเปดเรียน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาอาน ฉันจะสามารถสมัครวีซา
ไดเมื่อใด 
ผูถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค สามารถสมัครวีซาช่ัวคราวโดยไมตองนัดวัน
สัมภาษณลวงหนาไดในชวงเชา ระหวางเวลา 7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเวนวันหยุดราชการ
ไทยและสหรัฐฯ) ผูสมัครไมตองสงอีเมลมาลวงหนาเพื่อนัดสัมภาษณ โดยคูสมรสและลูกผูเยาว
ของผูถือบัตรเดินทางสาํหรับนักธุรกิจเอเปคสามารถเขารับการสัมภาษณพรอมกับผูสมัครหลัก
ไดโดยไมตองนัดสัมภาษณลวงหนาเชนกัน อยางไรก็ตาม ผูสมัครทุกคนตองมีคุณสมบัตติาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสมัครวีซาทั้งหมด และตองนําใบเสร็จแสดงการชําระคาธรรมเนียมการ
สมัครวีซา และหนายืนยันของแบบฟอรม DS-160 มาดวย เพื่อท่ีจะใชประโยชนจากการสมัคร
วีซาผานชองทางผูถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปคได 
ขอควรปฏิบัติสําหรับวันนัดสัมภาษณ 

 กรุณากรอกแบบฟอรม เอกสารตางๆใหเรียบรอยและพรอมยื่นใหกับเจาหนาท่ีสถานทูต 
 นําหนังสือเดินทาง หนายืนยันแบบฟอรม DS-160 ใบเสร็จชําระคาธรรมเนียมสมัครวีซา

จากไปรษณียไทย และรูปถายจํานวน 1 ใบซึ่งถายไมเกิน 6 เดือน 
 ทานสามารถนําโทรศัพทมือถือมาได 1 เครื่อง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาไม

อนุญาตใหนําคอมพิวเตอรกระเป�าหิ้ว หรืออุปกรณถายภาพใดๆเขามาในสถานทูตฯ 
กรุณาหยิบโทรศัพทมือถือและปดเครื่องกอนเขาตัวอาคารเพ่ือฝากไวกับเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย 
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ขอกําหนดเก่ียวกับรูปถาย 
ผูสมัครวีซาสหรัฐฯ จะตองอัพโหลดรูปถายดจิิทัลลงในแบบฟอรมการสมัครวีซา DS-160 โดย
รูปถายจะตองตรงตามขอกําหนด มิเชนน้ันทานจะไมสามารถดําเนินกระบวนการสมัครตอไปได 
โดยรปูถายจะตองมีคณุสมบัติตอไปน้ี 

1. ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน 
2. ตองมีพื้นหลังสีขาว 
3. ตองถายหนาเต็ม โดยหันหนาเขากลอง 
4. ตองอยูในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล .jpg) 

โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 1200x1200 พิกเซล 
5. ขนาดของไฟลจะตองนอยกวาหรือเทากับ 240 กิโลไบท 
6. จะตองไมถูกปรับแตงทางดิจิทัล 

สําหรับคําแนะนําเพ่ิมเติมเกี่ยวกับองคประกอบรูป ทานสามารถอานขอกําหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
รูปถายไดทีล่ิ้งคน้ี หากรูปของทานไมตองตามขอกําหนดดานองคประกอบเราอาจไมสามารถ
ดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครวีซาของทานได เราขอแนะนําใหผูสมัครนํารูปถายดิจิทัลที่พิมพ
ออกมาแลวมาในวันสัมภาษณวีซาดวย 

 
เอกสารที่ใชในการสมัครวีซา: 
เจาหนาท่ีกงสุลจะพิจารณาการสมัครเปนรายกรณี ไมมีเอกสารใดสามารถประกันไดวาผูสมัคร
จะไดรับอนุมัต ิ(หรือถกูปฏิเสธวีซา) เน่ืองจากแตละกรณีมีความแตกตางกัน ส่ิงที่สามารถแสดง
ถึงความสัมพันธท่ีหนักแนนในกรณีหน่ึงอาจใชไมไดกับอีกกรณีหน่ึง เน่ืองจากกระบวนการ
สมัครวีซาช่ัวคราวมิไดเปนกระบวนการที่ใชเอกสารเปนหลัก ผูสมัครวีซาตองสามารถแสดง
ความผูกพันตอประเทศของตนโดยการแจงใหเจาหนาที่กงสุลทราบ ผูสมัครวีซานักเรียน 
ผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน และผูสมัครวีซาประเภททํางานจําเปนตองมีเอกสารสนับสนุน
เฉพาะ โดยเราขอแนะนําใหผูสมัครทุกทานนําหนังสือเดินทางเลมเดิมของตนมาดวย และ
ผูปกครองของผูสมัครวีซาที่เปนผูเยาวควรนําสูติบัตรของบุตรมาดวย 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอแจงรายละเอียดตางๆของเอกสารที่ควรนําติดไปในวันสมัครวีซา
เพ่ิมเติมจากที่ทางสถานฑูตกําหนด ดังรายละเอียดดังน้ี 
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต

เลมเกาไมวาจะเคยมีวีซา อเมริกา, แคนาดา, วีซาอ่ืนๆในกลุมประเทศเชงเกน หรือประเทศ
อ่ืน ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 
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 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
/สําเนาทะเบียนสมรส , หยา /สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบรบิูรณ 

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกดัที่ทานทํางานอยูตองเปน
ภาษาอังกฤษเทาน้ันโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับ
บริษัทน้ี และชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากน้ันจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน 

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือ
รับรองบรษิัทที่คัดไวไมเกิน 6  เดือน พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐาน
การเงินของบรษิัท ยอนหลัง 6 เดือน 

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมท่ีมี
การเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลมุกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่
เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บรษิัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกบัผูเดินทางท้ังหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
ตัวจริง 

 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทํา
จดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตให
บุตรเดินทางไปกบัอีกทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และ
หากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการ
พิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได 
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โปรดทราบ: ระเบียบการเขาติดตอแผนกวีซา ขอมูลติดตอ 
แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
ประเทศไทย 
ศูนยขอมูลวีซา เวลาทําการ: วันจันทรถึงศุกร 8:00 - 20:00 (ยกเวนวันหยุด) 
โทรศัพท: 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา) 
อีเมล: support-thailand@ustraveldocs.com 

 
กฎระเบียบดานการรักษาความปลอดภัย 
รายการสิ่งของที่ไมใหนําเขามาภายในสถานทูต และระเบียบในการเขาสูสถานทูต 

 
ผูติดตอสถานทูตฯทุกทานตองไดรบัการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขั้นตอนรักษาความ
ปลอดภัยของสถานทูตฯ ทานสามารถฝากโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง ไวกับเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยท่ีหนาประตู แตสถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไมรับผิดชอบหากเกิด
การสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพทมือถือของทานในขณะที่ฝากไวกับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ทานไมสามารถเขาไปในสถานทูตฯตามท่ีนัดหมายไว หากนํา
สิ่งของดังตอไปน้ีมาดวย 

 อุปกรณบรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิคสใดๆ เชน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร 
ไดอาร่ีแบบดิจติอล วิทยุติดตามตัว กลองถายรูป ตลับเทป แถบบันทกึวิดิทัศน  ซดีีรอม 
เครื่องเลมเอ็มพีสาม แผนดิสก คอมพิวเตอรกระเป�าหิ้ว หรือเครื่องเลนเพลงขนาดพกพา 

 กระเป�าสะพายหรือกระเป�าถือสตรีขนาดใหญ 
 กระเป�าถือและกระเป�าเดินทางขนาดใหญ กระเป�าสัมภาระขนาดใหญ กระเป�าใสเอกสาร

หรือกระเป�าเส้ือผา ผูสมัครขอวีซาสามารถนําเอกสารที่ใชในการขอวซีาใสถุงหรือกระเป�า
ใสเทาน้ัน 

 อาหาร (มีรานกาแฟและของวางจําหนายภายในสถานทูตฯ) 
 ซองหรือพัสดุที่ปดผนึก 
 บุหร่ี ซิการ กลองไมขีด ไฟแช็ค 
 วัตถุมีคมทุกชนดิ เชน กรรไกร มีดพก หรือตะไบ 
 อาวุธหรือวัตถุใดๆท่ีมีสารประกอบระเบิด 

รายการสิ่งของที่ไมใหนําเขามาภายในสถานทูตฯไมไดจํากัดอยูเพียงแครายการที่กลาวมา
ขางตนเทาน้ัน ส่ิงของประเภทอ่ืนอาจไมไดรับอนุญาตใหนําเขามาภายในสถานทูตฯดวยเชนกัน 
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ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง 
สถานทูตฯไมรับฝากสิ่งของตองหามที่กลาวมาขางตน ทานตองฝากเก็บสิ่งของดังกลาวไวที่อ่ืน
กอนมาติดตอสถานทูตฯ 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 


