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***ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท *** 

***พิเศษ... พักยานไทมสแควร 2 คืน*** 

 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 ดูไบ – นิวยอรก –  เทพีเสรีภาพ – ถนน 5th Avenue ✈ O O 
SHERATON TIME 
SQUARE 

3 นิวยอรก – ข้ึนเอ็มไพรสเตท  O O O SHERATON TIME 
SQUARE 

กําหนดวันเดินทาง:  ป 2560 

พฤษภาคม : 25 พ.ค. – 4 มิ.ย. 

มิถุนายน : 8 – 18, 22 มิ.ย. – 2 ก.ค. 

กรกฎาคม : 6 – 16, 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 

สิงหาคม : 10 – 20, 24 ส.ค. – 3 ก.ย.     

111,900.- 

อเมริกา แคนนาดา 
นิวยอรก – แอตแลนดติก ซิต้ี  

วอชิงตัน ดี.ซี. – ไนแอการา – โตรอนโต  
                     11 วัน 7 คืน              

โดยสายการบิน เอมิเรตส (EK) 
 



JFK-EK001 U.S.A.- CANNADA 11D 7N JFKYYZ (EK)     หนา 2 จาก 14 
               

4 WOODBURY OUTLET – แอตแลนดตกิ ซิตี ้ O X O 
TROPICANA CASINO & 
RESORT 

5 แอตแลนดตกิ ซิตี ้– ฟลาเดลเฟย – วอชิงตัน ด.ีซี. O O O HOLIDAY INN 
CHANTILLY 

6 
วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิรก – 

HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 
O O O RADISSON 

HARRISBURG 

7 
แฮริสเบิรก – แคนาดา – นํ้าตกไนแองการา– อาหารค่าํบน 

Skylon Tower 
O O O HILLTON ON THE 

FALLS 

8 ลองเรือไนแองการา – เมืองโตรอนโต (แคนาดา) O O O 
CHELSEA TORONTO 
 

9 เที่ยวโตรอนโต – ข้ึน CN Tower – สนามบิน O O  ✈   

10 สนามบินดูไบ  ✈ ✈ ✈  

11 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ  
 
18.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร

สายการบินเอมิเรตส ประตู 9 แถว T พบเจาหนาที ่คอยอํานวยความสะดวก  

 

21.05 น.   ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK373 

*** คณะเดินทางต้ังแต 8 มิ.ย. เปนตนไป ออกเดินทาง 21.25 น. *** 

 

วันที่สองของการเดินทาง         ดูไบ – นิวยอรก – เทพีเสรีภาพ – ถนน 5th Avenue 

00.50 น.   เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง  

02.50 น. ออกเดินทางสูเมืองมหานครนิวยอรก โดยเที่ยวบิน EK203  

 ***เคร่ืองบินบินผานเสนเวลาสากล***  

08.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอหน เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอรก 

(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 11 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร นําทานเที่ยวชม มหานครนิวยอรก (New York) ที่มีชื่อเลนวา 

Big Apple เมืองใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สุดในโลก และเปน

มหานครเอกของโลก จัดไดวาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม 

บันเทิง ที่สําคัญที่สุดของโลก เปนเมืองที่มี ตึกระฟา ตึกสูงมากที่สุดในโลก ผาน

ชมสถานที่สําคัญ ตางๆ เชน ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถเซนตแพ

ททริค ยานไชนาทาวน เซ็นทรัลปารค (Central Park) สวนสาธารณะขนาด

ใหญ ซ่ึงเรียกไดวาเปนปอดของชาวนิวยอรก  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 จากน้ันพาทานลงเรือเฟอรร่ี เพ่ือชมอนุสาวรียเทพีเสรีภาพ (Statue of 

Liberty) ชมความสงางามของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณแหงความภาคภูมิใจของ

ชาวอเมริกันที่แสดงใหเห็นถึงวาเปนดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเทา

เทียมกัน ซ่ึงเทพีเสรีภาพน้ีประเทศฝร่ังเศสไดมอบใหเปนของขวัญเน่ืองในโอกาส
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ที่อเมริกากอตั้งประเทศครบรอบ 100 ป จากน้ันอิสระใหทานไดเดินชอปปงบน

ถนน 5th Avenue ถนนชื่อดังที่สุดใจกลางกรุงยอรก 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม SHERATON TIME SQUARE หรือเทียบเทา  

วันที่สามของการเดินทาง      นิวยอรก – ตึกระฟาเอ็มไพรสเตท  
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 จาก น้ัน นําท าน ข้ึนชมทิวทัศนของมหานครนิวยอรกบนตึกระฟ า              

เอ็มไพรสเตท (Empire State Building) บริเวณจุดตัดของถนน Fifth 

Avenue และ West 34 Street และยังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรมากมาย 

อาทิเชน Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong   

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปุน  

 ใหทานไดอิสระเดินเลนยาน ไทม สแควร (Time Square) ยานการคาในกลาง

มหานคร ที่ประชันปายโฆษณานับรอยปายและยานโรงละครเพลง ณ ถนน

บรอดเวย (Broadway Avenues) ตนกําเ นิดของละครบรอดเวย

ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม SHERATON TIME SQUARE หรือเทียบเทา   

วันที่ส่ีของการเดินทาง     WOODBURY OUTLET – แอตแลนดติก ซิตี ้
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสูเมืองวูดบู ร่ี (Woodbury) เพ่ือใหทานไดเลือกซ้ือสินคาที่

Woodbury Common Premium Outlets ใหทานอิสระชอปปงตาม

อัธยาศัยที่ โดยมีรานคามากกวา 220 รานคา อาทิ เชน 7 For All Mankind, A|X 

Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, 

Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, Giorgio 

Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi's Outlet 

Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Superdry, True 

Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent ฯลฯ 

ระยะทาง 96 ก.ม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน  

 นําทานเดินทางสูเมืองแอตแลนดติก ซิต้ี (Atlantic City) มลรัฐนิว เจอรซี่ย 

(New Jersy) เมืองตากอากาศที่ ข้ึนชื่อระดับโลกที่ตั้งอยูบริเวณชายฝง

มหาสมุทรแอตแลนดติก รวมทั้งยังเปนดินแดนแหงคาสิโนที่ ข้ึนชื่อที่สุดฝง

ตะวันออก ไดสมญานามวา ลาสเวกัสตะวันออก ทําใหนักทองเที่ยวทั่วโลกตาง

ใฝฝนที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองแหงน้ี อิสระใหทานไดเลือกชมและซ้ือสินคาบน

ถนนบอรดวอรค (Boardwalk) ซ่ึงเปนทางเดินริมชายทะเลที่สรางข้ึนจากไม

แหงแรกของอเมริกาเปดใชเม่ือ 26 มิถุนายน 1870 มีความยาวถึง 6 กิโลเมตร 

โดยตลอดระหวางเสนทางเต็มไปดวยรานคาตางๆมากมาย หรือสนุกกับการเสี่ยง

โชคที่คาสิโน 

ระยะทาง 260 ก.ม. 
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชม. 

           

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
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 นําเขาสูที่พัก โรงแรม TROPICANA CASINO & RESORT หรือเทียบเทา  

วันที่หาของการเดินทาง   แอตแลนดติก ซิตี้ – ฟลาเดลเฟย – วอชิงตัน ดี.ซี. 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันเดินทางสูเมืองฟลาเดลเฟย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซ่ึง

เปนเมืองที่ริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมัยกอตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา โดย

ประกาศแยกเอกราชในป ค.ศ. 1776 คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน เร่ิม

จากจุดกําเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพน เดนซ ฮอลล (Independence 

Hall) และระฆังแหงอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ไดลั่นเม่ือวันประกาศ 

ระยะทาง 100 ก.ม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington,D.C.) นครหลวง

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยูระหวางมลรัฐเวอรจิเนียกับแมร่ีแลนด สรางใน

สมัยประธานาธิบดี จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูก

สรางข้ึนเพ่ือทดแทนฟลาเดเฟยที่เคยเปนเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเปนดินแดน

โพนทะเลของอังกฤษ นําทานชมสถานที่สําคัญตางๆ ถายรูปคูกับทําเนียบขาว 

(White House) สถานที่ทํางานของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรียวอชิงตัน 

(Washington Monument) แทงหินโอเบลิสกที่สรางเพ่ือเปนเกียรติแก   

จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูนําอิสรภาพมาสู

สหรัฐอเมริกา อนุสรณสถานลินคอลน (Lincoln Memorial) อาคารหินออน

ที่สรางตามศิลปะแบบกรีก เพ่ือเปนเกียรติแด อับราฮัม ลินคอลน ประธานาธิบดี

คนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณสถานเจฟเฟอรสัน (Jafferson 

Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศใหกับ โธมัส เจฟเฟอรสัน 

ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจาของหลักการเร่ืองการประกาศ

อิสรภาพ โดยออกแบบเปนลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนยกลาง

ทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากวา 200 ป สถานที่ทํางานของสมาชิก

สภา Congress ของสหรัฐอเมริกา 

ระยะทาง 220 ก.ม. 

ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2.40 ชม. 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN CHANTILLY // SPRINGHILL 

CENTREVILLE หรือเทียบเทา 

 

วันที่หกของการเดินทาง      วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิรก  

                                         – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD                                           

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เปน

สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ หนวยงานสวนใหญของสถาบัน

ตั้งอยูที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑอีกกวา 19 แหง สวนสัตว ศูนยวิจัย มีวัตถุ

สิ่งของตางๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑมากกวา 136 ลานชิ้น กอตั้งในป ค.ศ.

1846 โดยเงินทุนรัฐบาลรวมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson 

นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ เขาชมพิพิธภัณฑเคร่ืองบินและยานอวกาศ 

(National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑอากาศยานและยานอวกาศ 
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ที่มีผูเขาชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตรการบินมาตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน 

ประกอบดวย เคร่ืองรอน เคร่ืองบิน จรวดและยานอวกาศ ซ่ึงเปนของจริงตั้งแสดง

อยู มีโรงภาพยนตรจอยักษ (Imax) ที่ฉายภาพยนตรเกี่ยวกับการบิน อวกาศ 

นอกจากน้ียังมีทองฟาจําลอง หินจากดวงจันทร และเคร่ืองบินลําแรกของโลก

โดกย 2 พ่ีนองตระกูล Wright นําชมพิพิธภัณฑที่นาสนใจ เชน เขาชม 

National museum of Natural History ซ่ึงสะสมและแสดงตัวอยางของ

พันธไม สัตว ฟอสซิล แรธาติ หิน อุกกาบาต และวัตถุที่ เกี่ยวของกับ

ประวัติศาสตรดานการวิวัฒนาการของมนุษย ยังมีหองแสดงกระดูกไดโนเสาร หุน

ชางแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเปน

สมบัติของพระเจาหลุยสที่ 16 ของฝร่ังเศส 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองแฮริสเบิรก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐ

เพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) ริมฝงแมนํ้าซัวควิฮานนา นําทานเขาชม 

HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรชอคโกแลตที่เปนเหมือนกับ 

เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ (Entertainment Complex)  มีทั้งสวน

พิพิธภัณฑ   ชอคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร 3 มิติ มีเวลาใหทานได

เลือกซ้ือช็อคโกแลตนานาชนิดเพ่ือเปนของฝากของที่ระลึก 

ระยะทาง 190 ก.ม. 

ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม. 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม RADISSON HARRISBURG หรือเทียบเทา  

วันที่เจ็ดของการเดินทาง   แฮริสเบิรก – แคนาดา – น้ําตกไนแองการา – อาหารค่ําบน Skylon   

                                        Tower 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเดินสูนํ้าตกยักษไนแองการา โดยนํ้าตกไนแอการา ถาฝงอเมริกา

จะตั้ง อยูในบริเวณของเมืองบัฟฟาโร (Buffalo) ไดรับการคัดเลือกจากหนังสือ 

Reader’s Digest ใหเปนเมืองที่มีความสะอาดเปนอันดับ 3 ของอเมริกา และเปน

เมืองติดพรมแดนระหวางอเมริกาและแคนาดา โดยมีแมนํ้าไนแอการาขวางกั้น ซ่ึง

เปนจุดกําเนิดของนํ้าตกยักษไนแอการา 

ระยะทาง 458 ก.ม. 

ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4.30 ชม. 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บาย นําทานขามพรมแดนอเมริกา – แคนาดา เพื่อเขาสูอุทยานแหงชาตินํ้าตก

ไนแองการาฝงแคนาดา (Niagara Falls, Canada Side) เปน 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยของโลกทางธรรมชาติ พบกับความย่ิงใหญของนํ้าตกที่มีปริมาณนํ้า

มากมายมหาศาลกอใหเกิดเสียงสน่ันหวั่นไหวและละอองไอนํ้าที่ทําใหเกิดสายรุง

เม่ือกระทบกับแสงแดดในวันที่ทองฟาแจมใส ***หมายเหตุ : บริเวณดาน

ตรวจคนเขาเมืองของประเทศแคนนาดา จะมีการตรวจพาสปอรตและวีซา

เขาประเทศแคนนาดาอีกคร้ัง และทางประเทศแคนนาดา ไมอนุญาตใหนํา

อาหารทุกชนิด รวมถึงผลไม ถั่ว ขนมตางๆ เขาประเทศอยางเด็ดขาด*** 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพื่อชมวิวอัน 

สวยงามของนําตกไนแอการาจากมมุสูง อาหารพืน้เมือง 
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 นําเขาสูที่พัก โรงแรม HILLTON ON THE FALLS หรือเทียบเทา  

วันที่แปดของการเดินทาง      ลองเรือไนแองการา – เมืองโตรอนโต (แคนาดา) 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานลองเรือชมนํ้าตกไนแองการา (Niagara Falls) ตั้งอยูบนแมนํ้า       

ไนแอการาทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหวางประเทศ

แคนาดากับสหรัฐอเมริกา นํ้าตกไนแอการาประกอบดวยนํ้าตกสามแหง คือ นํ้าตก

เกือกมา (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, นํ้าตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และนํ้าตก

ขนาดเล็กกวาที่อยูติดกัน คือนํ้าตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเปน

แหลงทองเที่ยวที่สําคญัของทั้ง 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การลองเรือนํ้าตกไน

แอการา Hornblower Niagara Cruises เปดใหบริการ วันที่ 1 เมษายน- 

30 พฤศจิกายน 2560 และอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูกับสภาพอากาศ 

หากสภาพอากาศไมเ อ้ืออํานวย ทางบริษัทนําทานลงสู “JOURNEY 

BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังนํ้าตก เพื่อชมความงามของนํ้าตกไน

แอการาอยางใกลชิดเปนการทดแทน) 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 นําทานเดินทางเขาสูเมืองโตรอนโต (Toronto)  เปนเมืองที่ใหญที่สุดใน

ประเทศแคนาดา และเปนเมืองที่ใหญอันดบัที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอน

โตเปนเมืองที่ใหญที่สุดของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 

ลานคน และเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานที่

ทองเที่ยวที่นาสนใจ เชน หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พิพิธภัณฑ 

Royal Ontario เปนตน นําทานสู Square One shopping Center เปน

หางสรรพสินคาขนาดใหญมีรานคามากกวา 360 รานคา อิสระใหทานเลือกซ้ือ

สินคาแฟชั่นชั้นนําอยางจุใจ อาทิ เชน Coach, Guess, Banana republic, 

American Eagle ฯลฯ รวมไปถึงมีหางขนาดใหญตั้งอยูภายในดวยอยาง 

Walmart, Sears และ The Bay 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม CHELSEA TORONTO หรือเทียบเทา  

วันที่เกาของการเดินทาง         เที่ยวโตรอนโต – ขึ้น CN Tower – สนามบิน 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of 

Toronto) ศูนยกลางการศึกษาของโตรอนโต จากน้ันนําทานถายรูปคูกับอาคาร

รัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซ่ึงมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแหง

อังกฤษเจาอาณานิคมในสมัยกอนตั้งอยูดานหนา, ศาลาวาการเมือง (Toronto 

City Hall), สวนควีนพารค (Queen’s Park) เปนตน 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 จากน้ันนําทานข้ึนหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเปน 

หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอยางทั่วถึง  
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รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto  

Islands) ซ่ึงยังเปนที่สนามบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport  

ที่ทานสามารถมองเห็นไดจากบนหอคอยน้ี จากน้ันใหอิสระทานไดเลือกซ้ือสินคา 

ที่หาง EATON CENTER เต็มไปดวยรานคาแฟชั่นมากมายกวา 175 รานคา 

17.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินโตรอนโต   

21.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK242  

วันที่สิบของการเดินทาง         สนามบินดูไบ 
 

 ***เคร่ืองบินบินผานเสนเวลาสากล***  

18.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง  

22.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ EK374  

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง       กรุงเทพฯ  
 

08.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ   

 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกดิจากเหตุสดุวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม

อนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หาก

ทานถกูปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  

5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทกุคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้ส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 
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อเมริกา แคนาดา 
นิวยอรก – แอตแลนดติก ซิตี้ 

วอชิงตัน ดี.ซี. – ไนแอการา – โตรอนโต 
11 วัน 7 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดวันเดินทาง:  ป 2560 

สิงหาคม : 10 – 20, 24 ส.ค. – 3 ก.ย.     

 อัตรา
คาบริการ 

 

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ 111,900.- 

ผูใหญ พักหอง 3 ทาน (เตียงใหญ 2 เตียงเทาน้ัน) ราคาทานละ 111,900.- 

เดก็อายุ 4-11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน 111,900.- 

เดก็อายุ 4-11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมีเสริมเตียง) 111,900.- 

พักหองเด่ียว เพิ่มทานละ      16,900.- 
ในกรณีทมีีวีซาแคนาดาแลวหรือดําเนินการย่ืนวีซาเองลด 3,500.- 

***   ไมรวมวซีาอเมริกา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท   *** 

กรณี ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน                30,000.- 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 

จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศ และ คาทิปคนขับรถ นําเที่ยวตามรายการ  

4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. คาเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตามรายการ 

7. คาธรรมเนียมวีซาแคนาดา 

8. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบี้ยประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบี้ยประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

พฤษภาคม : 25 พ.ค. – 4 มิ.ย. 

มิถุนายน : 8 – 18, 22 มิ.ย. – 2 ก.ค. 

กรกฎาคม : 6 – 16, 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 
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**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

9.  มัคคเุทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 

อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทาํหนังสือเดินทาง 

2. คาใชจายสวนตวั อาทเิชน  คาเคร่ืองดื่มทีส่ั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง,            

คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 23 ก.ก.ตอใบ และมากกวา 2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกดิ

การเจ็บปวยจากโรคประจําตวั, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญูหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

4. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก ซึ่งโดยมาตรฐาน  

3 ดอลลา ตอคน ตอวัน 3x11 = 33 USD. ) 
5. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

6. ราคาไมรวมวีซาอเมริกา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท   

7.  คาภาษีมูลคาเพิม่ 7 % 

 

เง่ือนไขการจอง 
1. ชาํระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบญัช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ 

     เงินมัดจําแลวเทาน้ัน ในกรณีที่ใหทางบริษัททําการย่ืนวีซาให รบกวนเกบ็เงินคาวีซาเพิม่อีก 7,600 บาท 

2. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานตดิตอเจาหนาที่  

    กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ 

    คาใชจายทีเ่กดิข้ึน 

3. ในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตวั หรือไมสะดวกใน   

การเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1.   ทางบริษัทไดสาํรองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทวัร ไมวาจะดวย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.   หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ 

      คาใชจายตามทีเ่กดิข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิ 

      กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน   

      สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใชผูทีมี่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย  

      และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาทีเ่ชค็อินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทาน้ัน 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วนักอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วนักอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท

และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลกิของทาน  

6. กรณเีจบ็ปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลือ่นการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 

คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวซีาแลวไมไดรับการอนุมัติวซีาจากทางสถานทูต (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทวัรหรือมัดจํา

มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคาใชจายทีเ่กดิข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือคาตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดนิทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมคืนคาทัวร

ทั้งหมด    

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single),    

หองคู (Twin/Double) แตละโรงแรมไมเหมือนกัน สวนหองพักแบบ 3 ทาน จะเปนเตียงใหญ 2 เตียง

เทาน้ัน 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดใน

การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัตเิหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล

, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ

เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน

งานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง

เหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการ

เดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่

บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ 

ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด
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กฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน 

หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะ

ยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาแคนาดา  

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 12 วันทําการ 

การยื่นวีซา ทานไมตองมาแสดงตนท่ีสถานทูตหรือศูนยยื่นวีซา 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา ตองมีอายุการใชงานเหลือไม

นอยกวา 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง (สําหรับทานที่มีหนังสือ 

เดินทางเลม เกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย เพ่ือความสะดวกใน

การพิจารณาวีซาของทาน)  

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (ใชรูปสพีื้นหลัง

ขาวเทาน้ัน ถายไวไมเกิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใชไมได, หามสวมแวนตา

หรือเคร่ืองประดับ, รูปที่มีการตัดตอโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรใชไมได) 

  

3. สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประชาชน หรือ สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถาเคยเปล่ียน)พรอมฉบับ

แปลภาษาอังกฤษ 

4. หลักฐานการเงิน  

- สําเนาสมุดเงินฝากสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6 เดอืน ถายสาํเนามาทุกหนาอัพเดทไมเกิน 15 วัน

กอนย่ืน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดลาสุดถงึ ณ เดือนปจจุบันใหเรียบรอยกอนถายสําเนา)  

- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ พรอมกับ

ตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจุบัน 

5. สถานทูตไมรับพจิารณาบญัชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา  

6. หลักฐานการทาํงาน(ภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจบุันเทาน้ัน)   

- กรณเีปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดอืน, วันเร่ิมทาํงานและ

ชวงเวลาที่อนุมัติใหลาหยุด ตองมีอายุ 1 เดือนกอนย่ืนวีซา ตองสะกดใหตรงตามหนาพาสปอรต 

- กรณเีจาของกจิการ สาํเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางเปน

กรรมการหรือหุนสวน พรอมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสาํเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสําเนาไมเกิน 3 เดอืน)

พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย 

- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู

(สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอมและตองมีอายุ 1 เดือนกอนย่ืน    

วีซา) ตองสะกดใหตรงตามหนาพาสปอรต 

6 กรณทีี่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ขอสําเนาสูติบัตร  

7. กรณทีี่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ขอสําเนาสูติบัตร  

กรณเีด็กไมไดเดินทางพรอมผูปกครอง  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคดัจดหมายยินยอมใหบตุร

เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชย
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คาเสียหายทีอ่าจจะเกดิข้ึนโดยคดัฉบับจริงจากอาํเภอตนสังกัด พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชย

คาเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับใคร โดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหาย

ที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดามาดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดา

หรือมารดาเพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสาํเนาใบหยา และมีการสลกัหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใด

เปนผูดูแลบตุรแตเพียงผูเดยีว พรอมฉบบัแปลภาษาอังกฤษ 

7 กรณีสมรสแลว สาํเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบหยา หรือ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวติ) พรอม   

      ฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

8 เบอรมือถือที่ติดตอไดสะดวกพรอมอีเมล 

 

9 กรุณากรอกขอมูลภาษาไทยตามแบบฟอรมที่แนบมาใหถูกตองดวย เน่ืองจากเปนขอมูลทีต่องสงใหกับทาง 

        สถานฑูต ทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกแทนทานได เพราะถาขอมูลผิดพลาด ทานอาจจะถกูปฏิเสธวีซาได 

10 ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 
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