
 

 

 TK-10D-CANADA-NEWENGLAND 

10 วนั แคนาดา นิวองิแลนด์ 
(มอนทรีออล – ควเิบก – เมน – แมสซาชูเซตส์ – บอสตัน) 

 

 

***โปรโมช่ัน...สายการบนิ เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส**** 

เร่ิมต้น…. 139,900 บาท 

(ไม่รวมค่าวซ่ีาอเมริกา, แต่รวมวีซ่าแคนาดา และทปิต่างๆแล้ว)  
มอนทรีออล – ควเิบก (พกัค้าง 2 คนื) – เชอร์บรูค – อุสตสิ – บังกอร์ – บาร์ ฮาร์เบอร์  

 อุทยานแห่งชาตอิาคาเดยี – พอร์ตแลนด์ – เมน – บอสตนั  
(พร้อมลิม้ลองเมนูดงั ...บอสตนัลอบสเตอร์) 

ราคาทวัร์ 139,900 บาท: 16-25 ม.ิย.65/ 14-23 ก.ค. 65/ 11-20 ส.ค.65/ 15-24 ก.ย.65/ 13-22 ต.ค.65 
20-29 ต.ค. 65 



 

 

 TK-10D-CANADA-NEWENGLAND 

10 วนั แคนาดา นิวองิแลนด์ 
(มอนทรีออล – ควเิบก – เมน – แมสซาชูเซตส์ – บอสตัน) 

วนัแรก กรุงเทพ – อสิตันบูล 
 

20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมคัคุเทศก์ได้ท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับลู ประเทศตุรกี 

 

วนัทีส่อง อสิตันบูล – มอนทรีออล 
 

05.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK035 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย (กระเป๋าเช็คทรู ไปยงัสนามบินมอนทรีออล) 

14.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล สู่ สนามบินมอนทรีออล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส สายการบินมี
บริการอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนั บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน 

 

17.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมอนทรีออล ประเทศแคนาดา 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีนพร้อมล้ิมลองเมนูกุง้มงักร 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Crowne Plaza Montreal Airport Hotel หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่าม มอนทรีออล – ควเิบก (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองมอนทรีออล (Montreal) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตการปกครองของรัฐควิเบก และเป็นเมือง

ท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของประเทศแคนาดา มอนทรีออลเคยเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดถึงในปี 1970 หลงัจากนั้น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
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เมืองโตรอนโตก็แซงหนา้ไป เมืองมอนทรีออลมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีผสานกล่ินไอของฝร่ังเศส และ ยุโรป แต่
ในขณะเดียวกนัก็ให้ความรู้สึกของความเป็นประเทศในทวปีอเมริกาเหนืออยา่งชดัเจน น าท่านชมความงามของ 
เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซ่ึงมีอาคารสูงทนัสมยั ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝร่ังเศส 
เน่ืองจากเมืองน้ีประชากรส่วนใหญ่ส่ือสารโดยภาษาฝร่ังเศส เรียกได้ว่าเป็นชุมชนฝร่ังเศสขนาดใหญ่นอก
ประเทศฝร่ังเศสเลยก็วา่ได ้น าท่านเขา้ชมวิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilica of Montreal) ซ่ึงเป็นวิหาร
เก่าแก่และยิ่งใหญ่ท่ีสุดของเมืองมอนทรีออล ตวัอาคารดั้งเดิมสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 17 แต่อาคารปัจจุบนัน้ี 
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและนีโอกอธิก ภายในวิหารประดบัดว้ยไมแ้กะสลกั และ
กระจกสีสวยงามยิง่ จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ Underground city ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ในมอนทรีออล 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองควิเบก (Quebec) หรือภาษาฝร่ังเศสเรียกว่า เกแบ็ก (Québec) เป็นเมืองหลวงของ รัฐ
ควิเบก เป็นรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดของแคนาดาอยูท่างตะวนัออกของประเทศ และเป็นรัฐเดียวท่ีไม่ใชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาทางการในระดบัรัฐ แต่ใชภ้าษาฝร่ังเศสแทน เมืองควเิบกใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจาก มอนทรีออลและเป็น
เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของแคนนาดา เตม็ไปดว้ยมนตเ์สน่ห์ของธรรมชาติ ประวติัศาสตร์เก่าแก่ 
และเป็นศูนยก์ลางวฒันธรรมท่ีส าคญั อีกทั้งเป็นเมืองโรแมนติกท่ีสุดเมืองหน่ึง ซ่ึงเราสามารถเท่ียวไดทุ้กฤดูและ
เท่ียวได้ตลอดปีอีกด้วย องค์การยูเนสโกยงัจดัให้เมืองควิเบกเป็นมรดกโลกในปี 1985  น าท่านเดินเล่นชม
ทศันียภาพท่ีดีท่ีสุดในเมืองควิเบก (Quebec City) ณ  Dufferin Terrace (ดฟัเฟริน เทอร์เรซ) คือทางเดินริมแม่น ้ า
ท่ีอยูใ่ต ้Fairmont Château Frontenac โรงแรมสุดหรูท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูง ตกแต่งสไตลป์ราสาท เดินชมเมืองเก่า
ควิเบก โดยมีวิวสวยๆ ของแม่น ้ าเซนต์ลอวเ์รนซ์ (Saint Lawrence River) ขนาบขา้ง เม่ือเดินไปตามทางจะพบ
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ Park Canada’s Dufferin Terrace ผูค้นจะออกมานัง่พกั ท ากิจกรรมกนั หรือเดินชมปืน
ใหญ่ ซากปรักหักพงัของป้อมปราการท่ีเคยปกป้องเมือง น าท่านแวะชมรูปป้ันนักส ารวจ ซามูแอล เดอ ช็อง
แปล็ง ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งเมือง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Le Concorde Quebec Hotel หรือเทียบเท่า (คืนที ่1) 
 
วนัทีส่ี่ ควเิบก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชมจตุัรัสปลาส รอยาล เป็นพลาซ่าขนาดเล็กท่ีมีเสน่ห์ดึงดูด เคยเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของเมืองและ
เป็นบริเวณเร่ิมก่อตั้งเมืองควิเบก ตั้งอยูใ่นเมืองตอนล่างของเมืองควิเบก นอกจากน้ีปลาส รอยาล เป็นจตุัรัสเมือง
หินกรวดอนัเล่ืองช่ือกั้นดว้ยอาคารต่างๆ ในช่วงศตวรรษท่ี 17 และ 18 ท่ีน่ีเป็นถ่ินก าเนิดของอเมริกนัฝร่ังเศส 
เน่ืองจากชุมชนฝร่ังเศสแห่งแรกเร่ิมข้ึนท่ีน่ีในปี 1608 เป็นแหล่งการคา้หลกัของเมืองและเป็นศูนยก์ลางในการ
ท าธุรกิจเป็นเวลามากกว่า 200 ปี นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีใช้ประหารอาชญากรในยุคแรกเร่ิมดว้ย จตุัรัสและ
บา้นเรือนต่างๆ ตกอยูใ่นสภาพทรุดโทรมในช่วงทศวรรษ 1880 และไดรั้บการฟ้ืนฟูหรือบูรณะระหวา่งปี 1960 
และ 1980 จากนั้นน าท่านเขา้ชมโบสถ์นอทร์ ดาม เด วิกตวัร์ (Church Notre-Dame-des-Victoires) เป็นโบสถ์ท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง ชมความงามของงานศิลป์และแท่นบูชาท่ีมีลกัษณะคลา้ยป้อมปราการ อีกทั้งใกล้ๆ  กนัยงั
เป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์ จดัแสดงศิลปวตัถุโบราณอายุกว่า 5,000 ปี และอ่ืนๆ จากนั้นน าท่านเดินเล่นบริเวณ
ท่าเรือเก่า (Old Port) ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองควเิบกไดต้ามอธัยาศยั 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านชม ปอตี ช็องแปล็ง (Quartier Petit-Champlain) เป็นย่านเมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป ยงัคงกล่ิน
อายสไตล์ฝร่ังเศส เป็นตรอกอาคารหินเก่า ขายของหลากหลายท่ีเราสามารถเดินเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน และ
อาหารท่ีปรุงสดใหม่ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภาแห่งควิเบก (Parliament Hill of Québec) น าท่าน
เดินเล่นชมสวนและอนุสรณ์ต่างๆ เป็นท่ีตั้งของรัฐบาลประจ ารัฐควิเบก  ตั้งอยู่ท่ามกลางสวน อนุสรณ์ และ
ทางเดินอนังดงาม อาคารน้ีตั้งอยูบ่นยอดพาเลียเมนทฮิ์ลล์มาเป็นเวลากวา่หน่ึงศตวรรษ น าท่านแวะถ่ายรูปน ้ าพุ 
Fontaine de Tourny ตั้งอยูโ่ดดเด่น ท่ีมีหุ่นสลกัเล็กๆ ทางดา้นหนา้ของอาคารรัฐสภา 

 

 
 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Le Concorde Quebec Hotel หรือเทียบเท่า (คืนที ่2) 
 

วนัทีห้่า ควเิบก – เชอร์บรูค – อุสติส – บังกอร์   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองเชอร์บรูค (Sherbrook) เมืองทางตอนใตท่ี้ใหญ่เป็นอนัดบัสามของรัฐควิเบก  น าท่านแวะ

ถ่ายรูปกบัศาลาวา่การแห่งเมืองเชอร์บรูค (City hall) ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลศิลปะในแบบฝร่ังเศส จากนั้นน าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบั Promenade de la Gorge ของแม่น ้ ามากอก (Magog) อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและความสวยงามของ
เมืองเชอร์บรูคก่อนน าท่านเดินทางสู่รัฐเมนแห่งสหรัฐอเมริกา 

 



 

 

 TK-10D-CANADA-NEWENGLAND 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองอุสติส (Eustis) เมืองแห่งทะเลสาบอีกแห่งของรัฐเมน น าท่านชมวิวภูเขาและทะเลสาบท่ี
จดัในศูนย์อนุรักษ์พนัธ์ุพืชแห่งบิเกโล (Bigelow Preserve) อีกหน่ึงทัศนียภาพขุนเขาและทะเลสาบ สัมผสั
บรรยากาศธรรมชาติพิสุทธ์ิ ท่ีสวยงาม อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพวิว ทิวทศัน์ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่เมืองบงักอร์ (Bangor) อีกหน่ึงเมืองน่ารักแห่งรัฐเมน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Residence Inn by Marriott Bangor or Hilton Garden Inn Bangor หรือเทยีบเท่า 
 
 

วนัทีห่ก บังกอร์ – บาร์ฮาร์เบอร์ – พอร์ตแลนด์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองบาร์ฮาร์เบอร์ (Bar Harbor) เพื่อเขา้ชมอุทยานแห่งชาติอะคาเดีย (Acadia National Park) 

อุทยานแห่งชาติท่ีอยู่ใกล้ๆบาร์ฮาร์เบอร์ (Bar Harbor) เมืองรีสอร์ทแห่งการท่องเท่ียวของรัฐเมน โดยแต่เดิม
อุทยานมีช่ือว่า อุทยานแห่งชาติลาฟาแยต (Lafayette National Park) อุทยานแห่งชาติท่ีถูกก่อตั้งข้ึนในปี 1919 
และเป็นอุทยานแรกท่ีตั้งอยู่ทางตะวนัออกของแม่น ้ ามิสซิสซิปปี (Mississippi River) น าท่านชมทศันียภาพท่ี
สวยของอุทยานแห่งชาติ อนัประกอบไปดว้ย ทอ้งทะเล ภูเขา และป่าไม ้เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์สวยงาม อุทยาน
แห่งชาติอะคาเดีย เป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวกวา่ 3 ลา้นคนต่อ
ปี โดยอุทยานนั้นมีพื้นท่ีครอบคลุมกว่า 47,000 เอเคอร์ โดย 30,300 เอเคอร์นั้นอยู่บนเกาะเมาท์ ดิเซิร์ท ไอส์
แลนด์ (Mount Desert Island) เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดนอกชายฝ่ังของรัฐเมน อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอธัยาศยั 
(ช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีคือช่วง กนัยายน – ตุลาคม เป็นช่วงท่ีอุทยานแห่งน้ีมีสีสัน สวยงามท่ีสุด และ เป็นอีกหน่ึง
สถานท่ีท่องเท่ียวในการชมใบไมเ้ปล่ียนสีแห่งรัฐเมน) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (พร้อมล้ิมลองเมนูกุง้มงักร) 
 

บ่าย น าท่านกลบัสู่ท่าเรือเก่าแห่งบาร์ฮาร์เบอร์ น าท่านชมความงดงามของท่าเรือเก่า ท่ีมีอาคารสถาปัตยกรรมโบราณ 
อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมเมืองและเก็บภาพความน่ารักของเมือง บาร์ฮาร์เบอร์ และ เก็บภาพธรรมชาติอนั
สวยงามไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองพอร์ตแลนด์ (Portland) ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุด
ของรัฐเมน เป็นรัฐท่ีตั้งอยูท่างตะวนัออกสุดของสหรัฐอเมริกา และตั้งอยูใ่นเขตนิวอิงแลนด์ ช่ือของรัฐตั้งมาจาก
ช่ือจงัหวดัหน่ึงในฝร่ังเศส 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Double Tree by Hilton Portland Hotel or Holiday Inn Express Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด  พอร์ตแลนด์ – บอสตัน – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมบริเวณท่าเรือเก่า (Old Port) ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาตร์ของพอร์ตแลนด์ เน่ืองจากเป็น
บริเวณท่ี กปัตนัเดินเรือชาวองักฤษ คริสโตเฟอร์ ลาเวท ไดค้น้พบอ่าวแคสโก (Casco Bay) ในปี ค.ศ. 1623 และ
ข้ึนฝ่ัง ณ ท่าเรือพอร์ตแลนด ์(Old port) ในปัจจุบนั น าท่านชมความสวยงามของท่าเรือเก่า ท่ียงัคงสถาปัตยกรรม
การก่อสร้างในสมยัศตวรรษท่ี 17 น าท่านเท่ียวชมบริเวณวอเตอร์ฟร้อนท์ (Waterfront) ไดเ้วลาน าท่านเท่ียวชม
ความสวยงามของถนนคองเกรส สตรีท (Congress Street) ซ่ึงเป็นถนนเก่าแก่และถนนหลกัของเมือง อาคาร
ก่อสร้างท่ีสวยงามท่ียงัคงตั้งเด่นตระการตาตลอดช่วงถนนน้ี จากนั้นน าท่านชมจตุรัสสงครามกลางเมือง (Civil 
war memorial) สัญลกัษณ์ยอ้นร าลึกถึงความวุ่นวายและสงครามกลางเมืองท่ีเกิดข้ึนในเมืองน้ี จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่พอร์ตแลนด์ อาร์ท ดิสทริค (Portland Art district) ซ่ึงเป็นยา่นท่ีจดัแสดงศิลปะหลากแขนงของศิลปิน
ท่ีตอ้งการโชวผ์ลงานของตน น าท่านเดินทางสู่ป้อมปราการวิลเล่ียม (Fort William) เป็นป้อมปราการทางทหาร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
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ท่ีตั้งอยูบ่นแหลมอลิซาเบธ (Cape Elizabeth) น าท่านถ่ายรูปกับแมนชั่นกอดดาท (Goddard Mansion) ซ่ึงเป็น
อาคารเก่าแก่และศูนยบ์ญัชาการทางทหารภายในป้อมแห่งน้ี จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัประภาคารเก่าแก่แห่งเมน 
(Lighthouse in Maine) ซ่ึงเป็นประภาคารเก่าแก่ ตั้งตระหง่านบนแหลมอลิซาเบธ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความ
สวยงามของประภาคารและหมู่อาคารโบราณริมมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองบอสตัน (Boston) เมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) เป็นเมืองแห่ง
การศึกษาท่ีมีมหาวิทยาลยัเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากมาย เช่น มหาวิทยาลยับอสตนั วิทยาลยัการดนตรีเบิร์กลีย ์
และคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด บอสตันข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองในอเมริกาท่ีแฝงไปด้วยศิลปะและ
วฒันธรรมแบบยุโรปเก่า เมืองใหญ่เมืองน้ีจดัว่าค่อนขา้งสงบอีกทั้งยงัมีความสวยงามของธรรมชาติ ไดเ้วลาน า
ท่านเดินทางสู่  Wrentham Village Premium Outlet ซ่ึงเป็นเอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่กลเ้มืองบอสตนั มีร้านคา้
มากมาย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA 
REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นตน้  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Double Tree by Hilton Boston Bedford Glen or Hilton Boston Woburn หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด  บอสตัน 
 

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกบัหอฟาเนลฮอลล์ (Faneuil Hall) หอประชุมประวติัศาสตร์ท่ีมาของการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่
ของสหรัฐอเมริกา สร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1742 เพื่อใชเ้ป็นแหล่งคา้ขายของประชาชนและเพื่อเป็นท่ีท าการของส่วน
ราชการเมืองต่างๆ ในช่วงเวลาสงครามการเมืองราวศตวรรษท่ี 18-19 หอแห่งน้ีใช้เป็นท่ีรวมก าลังพลและ
วางแผนของผูน้ ามวลชนในยุคนั้น นับเป็นสถานท่ีประวติัศาสตร์ทั้ งของเมืองบอสตนัและของประเทศ ใน
ปัจจุบนัก็ยงัเปิดท าการปกติ เป็นทั้งตลาดสินคา้ ร้านอาหาร พิพิธภณัฑ์และท่ีวา่การของเทศบาลเมือง น าท่านเขา้
ชมพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์ (Museum of Science) พิพิธภณัฑข์นาดใหญ่ท่ีนกัท่องเท่ียวกวา่ค่อนโลกต่างเล่าลือกนั

http://www.skyscanner.co.th/news/11292/b-stan/all/all
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ว่าเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีดีท่ีสุดในโลก เพราะมีการจดัแสดงเร่ืองราวน่าสนใจหลากหลาย ไฮไลท์คือโครงกระดูก
ไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ มีส่วนของหอดาราศาสตร์ขนาดใหญ่ จัดแสดงทั้ งประวติัศาสตร์ โบราณคดีและ
วิทยาศาสตร์ทุกแขนง รวมทั้งยงัมีโดมผีเส้ือขนาดใหญ่ท่ีสามารถเดินเขา้ไปชมความงามของหมู่ผีเส้ือไดอี้กดว้ย 
อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่าประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่านชมสวนสาธารณะท่ีเก่าแก่ท่ีสุด (Boston Public 
Garden) ตั้งอยูบ่นถนนชาลส์ (Charles Street) สวนแห่งน้ีตั้งอยูบ่ริเวณจุดเร่ิมตน้ของ “เส้นทางเดินแห่งอิสรภาพ” 
เรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งประวติัศาสตร์ จากนั้นน าท่านเท่ียวบนเส้นทางแห่งอิสรภาพ (The Freedom 
Trail) เส้นทางประวติัศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ถนนเก่าแก่ท่ีอยูคู่่เมืองมากวา่ 250 ปี สองขา้งทางถนนสายน้ีเต็ม
ไปด้วยสถานท่ีประวติัศาสตร์ในช่วงยุคแห่งการเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศและอาคารโบราณท่ี
ส าคญัๆ เรียกวา่เป็นไฮไลทห์ลกัของทวัร์บอสตนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน พร้อมเมนูกุง้มงักร 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ไมด้อกไมป้ระดบัอิซาเบลล่า สจ๊วต การ์ดเนอร์ (Isabella Stewart Gardner Museum) 
จดัแสดงไมด้อกไมป้ระดบัสวยงามมากมายในอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 รวมไปถึงของสะสมมีค่าจ าพวก
งานศิลปะ งานกระเบ้ือง ปูนป้ัน เฟอร์นิเจอร์แอนทีคชั้นดี หนงัสือหายาก งานฝีมือและอีกมากมายของมาดาม
การ์ดเนอร์ นกัสะสมงานศิลปะและนกัสังคมสงเคราะห์สตรีผูมี้ช่ือเสียงในอดีต บริเวณดา้นนอกมีสวนกุหลาบ
สวยงามขนาดใหญ่ท่ีจะบานในช่วงหนา้ร้อนทุกปี ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของสวนไมด้อกไมป้ระดบั
แห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ยา่น ถนนนิวบูร่ี (Newbury Street) เป็นถนนท่ีคลาคล ่าไปดว้ยสินคา้ทั้งแบรนด์
เนม และ สินคา้พื้นเมือง อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านสู่ตลาดควินซี 
(Quincy Market) ตลาดน้ีมีทั้งในส่วนของตลาดในร่ม เเละตลาดกลางเเจง้เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะส าหรับการชอ้ป
ป้ิง เป็นแหล่งร้านกาแฟ ร้านขนมมากมาย รวมทั้งยงัเป็นแหล่งงานฝีมือสินคา้พื้นเมือง งานศิลปะจากศิลปิน
ทอ้งถ่ิน และยงัเป็นศูนยร์วมการแสดงแบบเปิดหมวก นบัวา่เป็นจุดท่องเท่ียวและจุดนดัพบสังสรรคท่ี์มีชีวิตชีวา
ของเมือง 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

20.30 น. หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินบอสตนั เพื่อเช็คอิน 
23.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินบอสตนั สู่สนามบินอิสตนับูล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เท่ียวบิน TK82 (ใช้

เวลาบินประมาณ 9.25 ชัว่โมง) 
 

วนัทีเ่ก้า บอสตัน – อสิตันบูล  
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
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16.10 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เท่ียวบิน TK68 
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 
 

10 วนั แคนาดา นิวองิแลนด์ 
(มอนทรีออล – ควเิบก – เมน – แมสซาชูเซตส์ – บอสตัน) 

ราคาทวัร์ 139,900 บาท: 16-25 ม.ิย.65/ 14-23 ก.ค. 65/ 11-20 ส.ค.65/ 15-24 ก.ย.65/ 13-22 ต.ค.65 
20-29 ต.ค. 65 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ราคาทวัร์ 2565 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 139,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 25,000 
เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 129,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 49,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ (ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 110,000-150,000 

ไมเ่อาตัว๋ BKK – YUL//BOS –BKK (TK) หกัค่าใชจ่้าย  40,000 

กรณีมีวซ่ีาแคนาดาแลว้หรือไม่ตอ้งยืน่วซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย 4,000  

ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวซ่ีาอเมริกา (ไม่รวมในโปรแกรม) 8,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2565) ** 

 
ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ  
 ในอเมริกาไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เน่ืองจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) ไม่

สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
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 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก. 

 

โปรแกรมท่องเท่ียวอเมริกา – แคนาดา (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุ, ค่าวซ่ีาแคนาดา 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 
 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพือ่ป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าวซ่ีาอเมริกา (ลูกคา้จะตอ้งยืน่วซ่ีา และ สัมภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านั้น) 

 ส าหรับการยื่นวีซ่าอเมริกา ลูกคา้สามารถด าเนินการยื่นวีซ่าดว้ยตนเองทั้งหมดได ้โดยเขา้ไปท าการสมคัรไดท้าง เว็บ    
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ข้อมูลของทางบริษัท รบกวนติดต่อ) หากลูกค้าให้ทางบริษัท
ด าเนินการในส่วนของวีซ่าอเมริกาทั้งหมด เสียค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการเพิ่มท่านละ 9,000 บาท (ในกรณีนี้ทาง
บริษัทจะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้ามาท าการสัมภาษณ์อกีท)ี 
 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการจอง 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 60,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 60,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะ ใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
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 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารยืน่วซ่ีาแคนาดา 
(ใชเ้วลายืน่ประมาณ 1 เดือน)  

1. แบบฟอร์มค าร้องขอวซ่ีา และ แบบฟอร์มเก่ียวกบัครอบครัว (กรุณากรอกใหค้รบถว้น) 
(กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยท่ีทางบริษทัฯ ทวัร์ใหก้รอกขอ้มูล เพื่อท าวซ่ีาออนไลน์) 

2. หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีเหลืออายกุารใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป และมีหนา้ส าหรับติดวซ่ีา อยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย 

3. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 น้ิว จ  านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. ส าเนาใบมรณะบตัร  
9. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
10. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรือ
อ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ
ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ
ใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  
  

11. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทตูและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา 

 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF
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12. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ั้ง Bank Statement และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
1. หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
2. ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการ

รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 20 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดยีวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

3. บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 

- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหล้กูจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 12.1 และ 12.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

แบบฟอร์มส ารองทีน่ั่ง  
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10 วนั แคนาดา นิวองิแลนด์ 
(มอนทรีออล – ควเิบก – เมน – แมสซาชูเซตส์ – บอสตัน) 

 (ไม่รวมค่าวซ่ีาอเมริกา, แต่รวมวซ่ีาแคนาดา และรวมทิปต่างๆแล้ว)  
 

ราคาทวัร์ 139,900 บาท: 16-25 ม.ิย.65  14-23 ก.ค. 65   11-20 ส.ค.65 
 15-24 ก.ย.65   13-22 ต.ค.65    20-29 ต.ค. 65 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบุ) 

      

      

      

      

      

      
 

ช่ือผูส้ ารองท่ีนัง่...............................................................  ................................................................... 
โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.์....................................................... 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

 

 

 


