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 10 วัน อเมริกา-แคนาดา  

 

 

บินเข้านิวยอร์ก (อเมริกา) – บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา) 

เมษายน - ตุลาคม 2566 
เร่ิมต้น…. 145,000 บาท 

(ไม่รวมค่าวีซ่าอเมริกา แต่รวมวีซ่าแคนาดาและรวมทปิต่างๆแล้ว)  
นิวยอร์ก (พักค้าง 2 คืน) – ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ – ขึน้ตึกวัน เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ – ขึน้ตึกเอ็มไพร์สเตต 

 ฟิลาเดลเฟีย– วอชิงตัน ดี.ซี. – แฮร์ริสเบิร์ก – คอร์นน่ิง – น ้าตกไนแอการา (ฝ่ังแคนาดา) - ขึน้หอคอยสกายลอน 
ทาวเวอร์ อาหารม้ือพิเศษ – พักห้องวิวน ้าตกไนแอการา – โตรอนโต  - ขึน้ CN Tower (พักแคนาดารวม 2 คืน) 

 

ราคาทัวร์ 145,000 บาท : 28 เม.ย.- 7 พ.ค. 66 / 15-24 ต.ค. 66 / 22-31 ต.ค. 66 
ราคาทัวร์ 150,000 บาท : 6-15 ส.ค. 66 / 10-19 ต.ค. 66  
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10 วัน อเมริกา-แคนาดา 

✓ ชมน ้ำตกไนแอกำรำ (ฝ่ังแคนำดำ),  สัมผสัน ้ำตกไนแอกำรำแบบใกลชิ้ดกบักำรล่องเรือ Horn Blower ฝ่ังแคนำดำ 
✓ อำหำรมื้อพิเศษ บนหอคอยสกำยลอน ทำวเวอร์ (Skylon Tower) ริมน ้ำตกไนแอกำรำ 
✓ พกั... นิวยอร์ก 2 คืน, วอชิงตนัดี.ซี. , แฮร์ริสเบิร์ก, ไนแอกำรำ (ฝ่ังแคนำดำ) ห้องวิวน ้ำตก และ โตรอนโต  
✓ เที่ยวแคนำดำฝ่ังตะวนัออก พร้อมพกัคำ้งคืนที่ โตรอนโต (รวมค่ำวีซ่ำแคนำดำ).... พกัแคนำดำรวม 2 คืน 
✓ ขึ้นตึกวนั เวิลดเ์ทรด (ตึกใหม่ล่ำสุด) และขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตต, ขึ้นหอคอย CN Tower 

 

แผนท่ีท่องเท่ียวเส้นทำง อเมริกำ – แคนำดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพ – ฮ่องกง 
 

16.00 น. คณะฯพร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ  อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ประตูหมำยเลข 7-8            
เคำน์เตอร์ M สำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์  

19.00 น. ออกเดินทำงสู่ฮ่องกง โดยสำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ CX704 (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.50 
ชั่วโมง) สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรเช้ำบนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภำพยนตร์หลำกหลำยกับ จอทีวี
ส่วนตวัทุกที่นัง่  

22.55 น. เดินทำงถึง สนำมบินเช็คแลปก๊กประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ืองสู่สนำมบิน จอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) 
สหรัฐอเมริกำ อิสระให้ท่ำนไดช้อ้ปป้ิงสินคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบินตำมอธัยำศยั 
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วันที่สอง นิวยอร์ก (พักค้าง 2 คืน) – เทพีเสรีภาพ – ขึน้ตึกเอ็มไพร์สเตต – เซ็นทรัลพาร์ค – ไทม์สแควร์ 
 

02.00 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินเช็คแลปก๊ก (HKG) สู่ สนำมบินจอห์นเอฟ เคนเนดี (JFK) โดยเที่ยวบิน CX844        
(ใชเ้วลำบินประมำณ 16 ชัว่โมง)  

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 

 

06.00 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติจอห์นเอฟ เคนเนดี รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง และ ศุลกำกร 

น ำท่ำนขึ้นรถโคช้ปรับอำกำศสู่มหำนครนิวยอร์ก (ระยะทำง 38 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 50 นำที) ส ำหรับ
วนัน้ีให้ท่ำนไดเ้ที่ยวแบบเต็มวนัในเกำะแมนฮตัตัน น ำท่ำนนั่งเรือสู่เกำะลิเบอร์ต้ี เพื่อชมทิวทัศน์ของฝ่ังเมือง         
แมนฮตัตัน น ำท่ำนชมเทพีเสรีภำพบนเกำะลิเบอร์ต้ี สัญลักษณ์แห่งสันติภำพที่ประชำชนของประเทศฝร่ังเศส
มอบให้กบัประชำชนนครนิวยอร์ก ท่ำนจะไดเ้ห็นทิวทศัน์ของแมนฮตัตนัของมหำนครนิวยอร์ก และนิวเจอร์ซีย์
ไดจ้ำกจุดน้ี ระหว่ำงกำรล่องเรือท่ำนจะไดเ้ห็น ตึกระฟ้ำทัว่ทั้งเกำะแมนฮตัตนั รวมถึง สะพำนบรุกลิน ซ่ึงเป็น
สะพำนแห่งแรกของนิวยอร์ก ที่สร้ำงขำ้มแม่น ้ ำอีสต์ ริเวอร์เพื่อเช่ือมเกำะแมนฮตัตนั ซ่ึงเป็นใจกลำงของนคร
นิวยอร์ก กบั ยำ่น บรุกลิน ที่อยูต่รงขำ้มเป็นสะพำนที่ใชอ้ิฐและหินผสมผสำนกนั ก่อเป็นเสำหลกัขึ้น 2 ฟำก แลว้
ก็ใช้เส้นลวดเหล็กขึงเพื่อยึดโยงสะพำน ซ่ึงมีทั้งปูนและไม ้ควำมยำวทั้งส้ิน 6,016 ฟุต และกวำ้ง 85ฟุต จนเป็น
ผลส ำเร็จ สำมำรถ ใช้งำนได้อย่ำงคงทนมำจนถึงปัจจุบัน  เรือจะน ำท่ำนผ่ำนและสำมำรถมองเห็นตึก            
World Trade Center หรือที่ชำวอเมริกนัเรียกว่ำบริเวณ Ground Zero ซ่ึงช่ือน้ีเป็นช่ือที่ถูกเรียกแทนพ้ืนที่บริเวณ
ตึก World Trade Center เดิมค ำเรียกว่ำ Ground Zero นั้นเป็นค ำศพัท์ที่ถูกน ำมำใช้ เมื่อครำวที่ญี่ปุ่ น โดนระเบิด
นิวเคลียร์ที่ Hiroshima, Nagasaki คร้ันต่อมำ ศพัท์ค ำน้ีจึงใช้เรียกแทนควำมหำยนะที่มีสำเหตุมำจำกระเบิด หรือ
ควำมเสียหำยคร้ังย่ิงใหญ่ ด้วยสำเหตุน้ี พ้ืนที่บริเวณตึก World Trade Center จึงถูกเรียกว่ำ Ground Zero ซ่ึง
กลำยเป็นพ้ืนที่ประวติัศำสตร์ของประเทศอเมริกำ ซ่ึงท่ำนสำมำรถมองเห็นตึกดงักล่ำวไดใ้นระยะไม่ไกล 

 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บ่ำย น ำท่ำน ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตต (Empire State Building) ตึกน้ี เป็นที่ท ำกำรของบริษทัใหญ่ๆ กว่ำ 600 บริษทั ตึก
แห่งน้ีใชอ้ิฐในกำรก่อสร้ำง 10 ลำ้นกอ้น สูง  375 เมตร และลึกลงไปใตดิ้น จำกระดบัถนน แบ่งเป็น 102 ชั้น บน
ยอดสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 60 เมตร จำกชั้นล่ำงถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่ำงดี ชนิดไม่ขึ้นสนิม คิดเป็น
น ้ ำหนัก 730 ตัน มีหน้ำต่ำงทั้ งหมด 6,500 บำน จุคนได้ 80,000 กว่ำคน รับประกัน 6,000 ปี ใช้ลิฟต์ขึ้ นลง         
65 เคร่ือง เร่ิมสร้ำงเมื่อ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ.1929) สร้ำงเสร็จเมื่อ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)     
น ำทุกท่ำนขึ้นชมวิวจำกชั้น 86 ของตึก ซ่ึงสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของ เกำะแมนฮตัตนั ใจกลำงกรุงนิวยอร์ก 
ชมวิวกรุงแมนฮัตตันแบบ 360 องศำ อิสระให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปและเดินเล่นบนชั้น 86 ได้ตำมอัธยำศัย จำกนั้น     
น ำท่ำนผ่ำนชม สวนสำธำรณะ เซ็นทรัล พำร์ค (Central park) ซ่ึงเป็นสวนสำธำรณะที่มีขนำดใหญ่ที่สุดใน   
แมนฮตัตนั (เป็นเขตปกครองตนเอง) แห่งมหำนครนิวยอร์ก ตอ้นรับนักท่องเที่ยวจำกทัว่โลกประมำณปีละ 25 
ลำ้นคน เป็นสวนสำธำรณะที่มีคนมำท่องเที่ยวมำกที่สุดในสหรัฐอเมริกำ และย่ิงไปกว่ำนั้น สวนสำธำรณะแห่งน้ี
ยงัเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำหนังหลำยๆ เร่ือง และรำยกำรต่ำงๆ อีกมำกมำย จึงท ำให้เซ็นทรัลพำร์ค โด่งดงัไปทัว่โลก             
น ำท่ ำนผ่ำนชม ร็อคก้ี เฟลเลอร์เซ็น เตอร์ (Rockefeller Center) ถนนสำยที่ ห้ ำ (Fifth Avenue) ที่ส ร้ำงขึ้ น          
จำกตระกูลที่ร ่ำรวย ติดอนัดบัหน่ึงในสิบของอเมริกำ ซ่ึงคบัคัง่ไปดว้ยศูนยก์ำรคำ้ และโรงมหรสพชั้นน ำ จำกนั้น
น ำท่ำนสู่ย่ำนไทมส์แควร์ (Times Square) หน่ึงในสถำนที่ที่เป็นหัวใจของนิวยอร์ก ไทม์สแควร์ ไดก้ลำยสถำนะ
เป็นสถำนที่ที่ส ำคัญของโลกและได้กลำยเป็นสัญลักษณ์ของนครนิวยอร์ก ซ่ึงเป็นผลมำจำกที่ไทม์สแควร์      
เป็นสถำนที่ที่ดูทันสมัย ล ้ ำยุค เพรำะมีจอโฆษณำขนำดใหญ่มำกมำยติดอยู่ตำมบริเวณโดยรอบ นอกจำกน้ี           
ไทม์สแควร์ ยงัเป็นจุดปลำยสุดทำงฝ่ังตะวันออกของ ลินคอล์น ไฮเวย์ หรือ ทำงหลวงลินคอล์น อันเป็น         
ทำงหลวงสำยแรกที่ตดัผ่ำนสหรัฐอเมริกำ 

 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจีน พร้อมลิ้มลองเมนูกุง้มงักร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hilton Newark Hotel/ Crown Plaza Newark Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
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
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วันที่สาม ขึน้ตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ – ช้อปป้ิงเอาท์เลต  Woodbury Outlet 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
น ำท่ำนขึ้นชมควำมสวยงำมของตึกใหม่แห่งย่ำนแมนฮดัตัน “ตึก วนั เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์” ซ่ึงเป็นอำคำรที่สูง
ที่สุดในสหรัฐ ด้วยควำมสูง 541 เมตร มีทั้ งหมด 104 ชั้น และใช้งบประมำณในกำรก่อสร้ำงรวม 3,900 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ (117,000 ลำ้นบำท) และอยู่บนพ้ืนที่เดิมของอำคำรส ำนักงำนตึกแฝดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ที่ถล่ม
เมื่อจำกเหตุกำรณ์ก่อกำรร้ำยในวนัที่ 11 กนัยำยน 2001 อิสระให้ท่ำนไดช้มวิวจำกตึกสูงแห่งใหม่ของนิวยอร์ก  

 
 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น  
 

บ่ำย น ำท่ำนสู่ วูดเบอร์ร่ี เอำทเ์ลต (Woodbury Outlets) (ระยะทำง 63 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 50 นำที) ซ่ึงเรียก
ไดว่้ำเป็นเอำทเ์ลตที่ดีที่สุดในอเมริกำ ตั้งอยูบ่นเน้ือที่ขนำดใหญ่ ประกอบดว้ยร้ำนคำ้แบรนด์เนมกว่ำ 250 ร้ำนคำ้ 
น ำเสนอสินคำ้ในรำคำที่ชวนให้เลือกสรรมำกมำยหลำกหลำยแบรนด์ อำทิเช่น Burberry, Gucci, Dior, Coach, 
Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio Armani, TOD, Belenciaga, Samsonite 
และอื่นๆอีกมำกมำย อิสระให้ท่ำนช้อปป้ิงตำมอัธยำศยั (ร้ำนคำ้ทุกร้ำนลดรำคำ 30 – 70%) ซ่ึงเรียกได้ว่ำเป็น
เอำท์เลต ที่ใหญ่ที่สุด และ ถูกที่สุดในสหรัฐอเมริกำ เรำแนะน ำให้ท่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ที่น่ี เน่ืองจำกรำคำและ
สินคำ้มีให้เลือกมำกมำย นอกจำกส่วนลดของทำงร้ำนคำ้แต่ละร้ำนแลว้ ยงัมีคูปองส่วนลดเพ่ิม ที่แจกให้ลูกคำ้ 
ทุกท่ำน เรียกไดว่้ำ สวรรคส์ ำหรับนกัชอ้ปป้ิงจริงๆ 

 

ค ่ำ        รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hilton Newark Hotel/ Crown Plaza Newark Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
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วันที่ส่ี ฟิลาเดลเฟีย  – วอชิงตัน ดี.ซี. 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟิลำเดลเฟีย  (ระยะทำง 103 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชม.) หรือที่ เรียกกนัว่ำ 
Philly หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของ สหรัฐอเมริกำ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ
เพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนำแน่นที่สุดเป็นอนัดบั 6 ของสหรัฐอเมริกำ และเป็นเมืองที่มีพ้ืนที่เมือง
จำกประชำกรเป็นอนัดบั 5 และมีผูบ้ริโภคส่ือมำกเป็นอนัดบั 4 จำกกำรส ำรวจของนีเซน มีเดีย รีเสิร์ช และเป็น
เมืองที่มีพลเมืองหนำแน่นเป็นอันดับที่ 49 ของโลก นอกจำกน้ีฟิลำเดลเฟียยงัเป็นที่ตั้งของสถำนศึกษำชั้นน ำ
อย่ำง มหำวิทยำลัยเพนซิลเวเนีย และ Drexel University จำกนั้ นน ำท่ำนเข้ำชมระฆังแห่งเสรีภำพ หรือ      
Liberty Bell เป็นส่ิงที่ประกำศก ำเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกำเมื่อวนัที่  8 กรกฎำคม พ .ศ 2319 ระฆังเก่ำแก ่   
ที่งำมสง่ำใบน้ีมีขอบกวำ้งขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 12 ฟุต และหนักกว่ำหน่ึงตัน บนระฆังมีอักษรจำรึกไวว่้ำ 
“ขอให้เสรีภำพจงมีแด่คนทุกคนที่อำศัยอยู่บนผืนแผ่นดินน้ี” พร้อมน ำชมนิทรรศกำรควำมเป็นมำในกำร 
ประกำศอิสรภำพของสหรัฐอเมริกำ น ำท่ำนถ่ำยรูปกับหอแห่งเสรีภำพ หรือ Independence Hall สร้ำงขึ้นเพ่ือ   
ใชเ้ป็นศำลำว่ำกำรรัฐ ปัจจุบนัใชเ้ก็บรักษำเอกสำรอิสรภำพและตั้งดินแดนใหม่โดยใชช่ื้อว่ำ “สหรัฐอเมริกำ”  
 

 
 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น 
 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (ระยะทำง 222 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.33 ชม.) เมืองหลวงของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงเป็นเมืองหน่ึงที่ไดอ้อกแบบผงัเมืองไดอ้ยำ่งสวยงำมและเป็นระเบียบ เป็นที่ตั้งที่ท ำกำร
ของหน่วยงำนรัฐบำลที่ส ำคญัๆ น ำท่ำนชม กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกำ ติดกบัรัฐเวอร์จิเนีย
และรัฐแมริแลนด ์โดยวอชิงตนั ดี.ซี. อยู่ในเขตฝ่ังซ้ำยของแม่น ้ ำโพโทแมก (Potomac River) กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. 
สร้ำงในสมัย ประธำนำธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธำนำธิบดีท่ำนแรกของสหรัฐอเมริกำ เมืองหลวงแห่งน้ี      
สร้ำงขึ้นแทน ฟิลำเดลเฟีย ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกำในสมยัก่อน เมืองน้ีมีอนุสำวรียว์อชิงตนั ที่มี
ลกัษณะเป็นแท่งโอเบลิสก์สูง 555 ฟุต (169 เมตร) สร้ำงเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตนั 

 

 ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Sheraton Rockville Hotel / Courtyard by Marriott Hotel**** หรือเทียบเท่า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Drexel_University&action=edit&redlink=1
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%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88_%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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วันที่ห้า ท าเนียบขาว – สถาบันสมิธโซเนียน – พิพิธภัณฑ์ยานอวกาศ – เมืองแฮร์ริสเบิร์ก 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
  น ำท่ำนชม อนุสำวรีย์วอชิงตัน และแท่งโอเบลิสก์ จำกนั้นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ ท ำเนียบขำว (The White 

House) ที่พ  ำนักของประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ จำกนั้นน ำท่ำนชมสถำปัตยกรรมอนัสวยงำมของโดมสีขำวซ่ึง
สร้ำงเป็นที่ร ำลึกถึงประธำนำธิบดีเจฟเฟอร์สัน (อนุสรณ์สถำนทอมัส เจฟเฟอร์สัน) และ ชมอนุสำวรีย์
ประธำนำธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกำ คือ ประธำนำธิบดีลินคอลน์ (อนุสรณ์สถำนลินคอลน์) จำกนั้นน ำท่ำน
แวะถ่ำยรูปกบั ตึกรัฐสภำ ซ่ึงเป็นที่ประชุมสมำชิกวุฒิสภำ และสภำผูแ้ทนรำษฎร น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบัอำคำร
สถำบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้ งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบำลส่วนหน่ึงร่วมกับ
เงินกองทุน จำกพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยำศำสตร์ของอังกฤษ  สถำบันสมิธโซเนียน  ยงัเป็น
พิพิธภณัฑท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลกและไดร้วบรวมพิพิธภณัฑ ์13 แห่งไวด้ว้ยกนั น ำท่ำนชมพิพิธภณัฑท์ี่น่ำสนใจ เช่น 
National museum of Natural History ซ่ึงแสดงนิทรรศกำรเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ชมห้องแสดงกระดูก
ไดโนเสำร์ หุ่นช้ำงแอฟริกำโบรำณที่ตวัใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรโฮป (Hope Diamond) ขนำด 45.5 กะรัต ที่
เคยเป็นสมบตัิของพระเจำ้หลุยส์ ที่ 16 ของฝร่ังเศส  

 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน พร้อมเมนูกุง้มงักร 
 

 
 

บ่ำย  น ำท่ำนชม พิพิธภณัฑ์เคร่ืองบินและยำนอวกำศ  (National Air and Space Museum) พิพิธภณัฑ์อำกำศยำนและ
ยำนอวกำศ ที่มีผูเ้ข้ำชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวตัิศำสตร์กำรบินมำตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 
เคร่ืองร่อน เคร่ืองบิน จรวด ยำนอวกำศ ซ่ึงเป็นของจริงตั้ งแสดง มีโรงภำพยนตร์จอยกัษ์ (IMAX) ที่ฉำย
ภำพยนตร์เก่ียวกบักำรบิน อวกำศ นอกจำกน้ียงัมีทอ้งฟ้ำจ ำลอง หินจำกดวงจนัทร์ และเคร่ืองบินล ำแรกของโลก
จำกตระกูล Wright น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) (ระยะทำง 169 กม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 
1.50 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกำ เมืองแฮร์ริสเบิร์กเป็นเมืองที่ตั้ งอยู่ริมฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น ้ำซสัคิวแฮนนำ และน ำท่ำนชมโรงงำนจ ำลองผลิตช็อกโกแลตช่ือดงัของประเทศอเมริกำ นั้น
คือ Hershey’s Chocolate World ซ่ึงท่ำนจะได้ชมขั้นตอนในกำรผลิตช็อกโกแลตแบบภำพยนตร์กำร์ตูน
เคลื่อนไหว โดยใช้ตวักำร์ตูนจ ำลองในกำรแสดงประกอบกบัเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ซ่ึงเป็นกำรแสดงที่น่ำรักและ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ตื่นตำตื่นใจส ำหรับผูท้ี่มำชม อิสระให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตนำนำชนิดของ Hershey’s เพื่อเป็นของฝำก 
และของที่ระลึกตำมอธัยำศยั      

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Best Western Premier Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หก เมืองคอร์นนิ่ง – น ้าตกไนแอการา (ฝั่งแคนาดา) – ดินเนอร์พิเศษ บนหอคอย Skylon 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคอร์นน่ิง (ระยะทำง 262 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.50 ชม.) พร้อมชมทศันียภำพ
บรรยำกำศเมืองและชีวิตแบบอเมริกนั ซ่ึงตั้งอยูท่ำงตอนใตข้องนครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซ่ึงตั้งอยู่
บนฝ่ังแม่น ้ ำเชมุง เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงทำงดำ้นกำรท ำเคร่ืองแกว้ น ำท่ำนชมกำรจดัแสดงเคร่ืองแกว้ ณ โรงงำน
เคร่ืองแก้วทีบีไอเมืองคอร์นน่ิง ที่มีช่ือเสียงในด้ำนเคร่ืองแก้วของอเมริกำ อิสระให้ท่ำนเลือกซ้ือเคร่ืองแก้ว        
ที่รังสรรคอ์อกแบบมำหลำกหลำยชนิดและหลำกหลำยดีไซน์ เป็นของที่ระลึกตำมอธัยำศยั 
  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น 

 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติไนแอกำรำฝ่ังแคนำดำ ที่ถือว่ำเป็นส่ิงมหัศจรรยท์ำงธรรมชำติส่ิงหน่ึงของโลก

และเป็นสถำนที่ด่ืมน ้ ำผ้ึงพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่ำวสำวชำวอเมริกัน น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ 
น ้ ำตกไนแองกำร่ำ อนัย่ิงใหญ่และช่ืนชมควำมงดงำมของน ้ ำตกที่สรรค์สร้ำงขึ้นโดยธรรมชำติ และ ถือว่ำเป็น
น ้ ำตกที่สวยงำมที่สุดแห่งหน่ึงของโลกที่คุณท่ำนตอ้งมำสัมผสั (ในวนัน้ีท่ำนจะตอ้งผ่ำนด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง
ของประเทศแคนำดำ ดงันั้นทุกท่ำนตอ้งเตรียมพำสปอร์ตไวก้บัตนเอง และห้ำมน ำผลไม ้ถัว่ และอำหำรทุกชนิด
เขำ้ประเทศแคนำดำอยำ่งเด็ดขำด หำกท่ำนมีของดงักล่ำว ตอ้งท ำกำรทิ้งก่อนถึงด่ำนตรวจ)  

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ บนหอคอยสกำยลอน (อำหำรมื้อพิเศษ) Skylon Tower 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Marriott Gateway on The Falls Hotel (Fall view) หรือ 

 Hilton Niagara Fall Hotel (Fall View)**** หรือเทียบเท่า 
พิเศษ....ห้องพกัวิวน ้ำตก ให้ท่ำนไดส้ัมผสับรรยำกำศน ้ำตกไนแองกำร่ำอยำ่งใกลชิ้ด และช่ืนชม แสง สี ยำมค ่ำคืน 
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วันที่เจ็ด  ล่องเรือชมน ้าตกไนแอการา หรือ Journey Behind the Falls – หอคอยสกายลอน – โตรอนโต   
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์คร้ังย่ิงใหญ่ ในกำรชมน ้ ำตกไนแอกำรำอย่ำงใกล้ชิดจริงๆกับโปรแกรมกำร      
ล่องเรือ Horn Blower ในกำรชมน ้ ำตก และชมควำมย่ิงใหญ่ของน ้ ำตกไนแอกำรำแบบมือเอื้อม อิสระให้ท่ำน
ถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย และ เดินเล่นรอบบริเวณน ้ ำตกไนแอกำรำ (หมำยเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ Horn Blower 
Cruise จะเปิดให้บริกำร1 เมษำยน ของทุกปี แต่อย่ำงไรก็ตำมขึ้นกบัสภำพอำกำศแต่ละปีดว้ย หำกกรุ๊ปเดินทำง
และทำงเรือปิดให้บริกำร ทำงทวัร์จะท ำกำรเปลี่ยนโปรแกรม Journey behind the falls ให้ลูกคำ้)  
น ำท่ำนขึ้ นหอคอยสกำยลอน (Skylon Tower) เพ่ือชมวิวที่สวยสดงดงำมของน ้ ำตก และพิเศษให้ท่ำนได้
รับประทำนอำหำรบนหอคอยสกำยลอน หลงัอำหำรท่ำนสำมำรถขึ้นสู่จุดชมวิวชั้นบนของหอคอยสกำยลอน  
เพื่อถ่ำยรูปมุมสูงของน ้ำตกไนแอกำรำ 

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น (Table Rock Fall View) 
 

บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ นครโตรอนโต เมืองหลวงของรัฐออนตำริโอ (ระยะทำง 130 กม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 
1.30 ชม.) นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนำดำ เป็นเมืองที่มีประชำกรอำศยัอยู่หนำแน่นที่สุดของประเทศ และ
ใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงของแคนำดำ และยงัเป็นศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้ในฝ่ังตะวนัตก จำกนั้นน ำท่ำนเที่ยวชมเมือง  
โตรอนโต เป็นเมืองที่ทนัสมยัอีกเมืองของประเทศแคนำดำ เมืองน้ีมีประชำกร 2.5 ลำ้นคนอำศยัอยู ่และเป็นหน่ึง
ในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่ส ำคัญ รวมทั้งยงัเป็นศูนย์รวมของผูค้นจำกหลำกหลำยเช้ือชำติ อำทิ เช่น ชำว
โปรตุเกส, ชำวอิตำลี, ชำวลำตินอเมริกำ และชำวเอเชีย ซ่ึงเมืองโตรอนโตยงัมีชุมชนชำวจีนที่ใหญ่ที่สุดใน
อเมริกำเหนือ   เมืองโตรอนโต ประกอบไปด้วย 6 เขต ได้แก่  Downtown, North York, East York, York, 
Scarborough และ Etobicoke น ำท่ำนชม มหำวิทยำลยัโตรอนโต ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงกำรศึกษำของรัฐออนแทรีโอ
จำกนั้นน ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั อำคำรรัฐสภำ ของรัฐรัฐออนแทรีโอ 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hilton Markham Hotel**** หรือเทียบเท่า 
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วันที่แปด  โตรอนโต - ขึน้หอคอย CN Tower – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 
 

 เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ซ่ึงมีควำมสูงถึง 520 เมตร เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่ำนจะได้ชม

ทศันียภำพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่ำงจุใจ จำกนั้นน ำท่ำนชม เมืองโตรอนโต พร้อมผ่ำนชมสถำนที่
ต่ำงๆ มำกมำย อำทิเช่น สกำยโดม, ปรำสำทคำซำโลม่ำ, สวนควีนพำร์ค, ศำลำว่ำกำรเมืองโตรอนโต 

 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน  
 

บ่ำย น ำท่ำนสู่โตรอนโตชอ้ปป้ิงเอำทเ์ลต (Toronto Shopping Outlet) ซ่ึงเป็นเอำทเ์ลตขนำดใหญ่ มีร้ำนคำ้กว่ำมำกมำย 
อิ ส ระ ให้ ท่ ำน เลื อ ก ซ้ื อ ข อ งอ ย่ ำง จุ ใจ  อ ำทิ  BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA 
REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นตน้ 

 

**** อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ช้อปป้ิงแบบจัดเต็ม**** 
21.00 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองโตรอนโต 
 

วันที่เก้า โตรอนโต – ฮ่องกง  
 

01.40 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินโตรอนโต (Toronto) สู่สนำมบิน เช็คแลปก๊ก  ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)                   
โดยสำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เที่ยวบิน CX829 (ใชเ้วลำบินประมำณ 15.15 ชัว่โมง) 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรค ่ำ และ อำหำรเชำ้ระหว่ำงเที่ยวบิน 

วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร 
 

05.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินเช็คแลปก๊ก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) 
09.30 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เที่ยวบิน CX755  
  (ใชเ้วลำบินประมำณ 2.45 ชัว่โมง) สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรเชำ้ระหว่ำงเที่ยวบิน 
11.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภำพ.... 
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10 วนั อเมริกา-แคนาดา  
ราคาทัวร์ 145,000 บาท : 28 เม.ย.- 7 พ.ค. 66 / 15-24 ต.ค. 66 / 22-31 ต.ค. 66 
ราคาทัวร์ 150,000 บาท : 6-15 ส.ค. 66 / 10-19 ต.ค. 66  

 

อตัรำค่ำบริกำร  (บำท)  เม.ย. / พ.ค. / ต.ค.2566 ส.ค. / ต.ค. 

รำคำผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 145,000 150,000 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่ำนละ 27,000 29,000 

เด็กอำย ุ2 - 11 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 138,000 143,000 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจำกรำคำทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่ำนละ  
(รำคำสำมำรถยืนยนัไดก้็ต่อเมื่อทีน่ัง่ confirm เท่ำนั้น) 

120,000-150,000 

ไม่เอำตัว๋ BKK-JFK //YYZ –BKK หักค่ำใช้จ่ำย  35,000 35,000 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำด ำเนินกำรวีซ่ำอเมริกา (ไม่รวมในโปรแกรม) 8,000 8,000 

**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่ 
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัที่ 4/2/2023) ** 

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

สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำให้ท่ำน เปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกว่ำ 
▪ กรณีเดินทำงเป็นตัว๋กรุ๊ป หำกออกตัว๋แลว้ ไม่สำมำรถขอคนืเงินได ้และไม่สำมำรถเปลี่ยนวนัเดินทำงได ้
▪ กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลด ท่ำนละ 2 ใบ น ้ำหนกัไม่เกิน 23 กก.  
▪ กระเป๋ำถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้ำหนกัไม่เกิน 7 กก. 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริกำ – แคนำดำ (ตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำร) อตัรำน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิก (กระเป๋ำเดินทำงน ้ำหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ ได ้2 ใบ) 
▪ ค่ำภำษีสนำมบิน, ภำษีน ้ำมนั, ประกนัภยัทำงอำกำศ 
▪ ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บำท และ ค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศวงเงิน 2,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลหลงักลบัจำกต่ำงประเทศภำยใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บำท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อำยเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่ำที่พกัตลอดกำรเดินทำง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่ำอำหำรทุกมื้อตำมระบุ, ค่ำพำหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ ตำมระบ ุ
▪ ค่ำวีซ่ำแคนำดำ 
▪ เจำ้หนำ้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง พร้อมรวมค่ำทิป เรียบร้อยแลว้ 



 

HTC-CX-10D-USCA 

อตัรำน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั เช่น ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่ำเคร่ืองด่ืมมินิบำร์และค่ำใชจ่้ำยอื่นๆที่มไิดร้ะบุ 
▪ ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
▪ ค่ำทิปพนกังำนยกกระเป๋ำในโรงแรม แนะน ำให้ท่ำนดูแลกระเป๋ำดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนักำรสูญหำย 
▪ ค่ำวีซ่ำอเมริกำ และค่ำวีซ่ำแคนำดำ (ลกูคำ้จะตอ้งย่ืนวีซ่ำ และ สัมภำษณ์ดว้ยตวัเองเท่ำนั้น) 

 ส ำหรับกำรย่ืนวีซ่ำอเมริกำ ลูกคำ้สำมำรถด ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำดว้ยตนเองทั้งหมดได้ โดยเขำ้ไปท ำกำรสมคัรไดท้ำง เว็บ    
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หำกใช้ข้อมูลของทำงบริษัท รบกวนติดต่อ) หากลูกค้าให้ทางบริษัท
ด าเนินการในส่วนของวีซ่าอเมริกาทั้งหมด เสียค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการเพิ่มท่านละ 8,000 บาท (ในกรณีนี้ทาง
บริษัทจะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้ามาท าการสัมภาษณ์อีกที)  
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทำง 30 วันล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงหักค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึ้ นจริง เช่นมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่ำและค่ำ

ด ำเนินกำร (ถ้ำมี), ค่ำโรงแรม, ค่ำตั๋วรถไฟ โดยจะมีรำยละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้ำได้รับทรำบ (หมำยเหตุ: ช่วง Peak 
season สำยกำรบินให้มดัจ ำล่วงหนำ้ 2-3 เดือน ก่อนกำรเดินทำง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทำง 15-29 วนัก่อนกำรเดินทำง หักค่ำทวัร์ 50% + ค่ำใชจ่้ำยที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทำง 0-14 วนัก่อนกำรเดินทำง ยึดค่ำทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทำงทีไ่ม่สำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจำกกำรย่ืนเอกสำรปลอม หักค่ำใชจ่้ำย 100%  
***หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทวัร์ หลงัไดท้ ำกำรย่ืนวีซ่ำเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำเล่มพำสปอร์ตไปยกเลิกวี

ซ่ำในทุกกรณี ไม่ว่ำค่ำใชจ่้ำยในกำรย่ืนวีซ่ำจะรวมหรือแยกจำกรำยกำรทวัร์ก็ตำม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคำ้ด ำเนินกำรเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมำเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคำ้ตอ้งด ำเนินกำรมำพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรมำพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหำกกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดควำมล่ำช้ำ
หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสำเหตใุดๆก็ตำม 

 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทำงทรำบล่วงหนำ้ และ

จะคืนมดัจ ำให้ท่ำนเต็มจ ำนวน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรหักค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึ้นจริง หำกมีกำรยกเลิกทวัร์ซ่ึงไม่ใช่ควำมผิดหรืออยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั

ฯ เช่น กำรประกำศปิดประเทศหรือห้ำมเขำ้ประเทศของหน่วยงำนรำชกำรประเทศนั้นๆ 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงกำรพำเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท ำกำร โดยจะจดัหำสถำนที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล ำดบัแรก หรือคืนค่ำเขำ้ชมแก่คณะผูเ้ดินทำงแทน 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน  
กำรนัดหยุดงำน  กำรประท้วง  ภัยธรรมชำติ  กำรก่อจรำจล  อุบัติเหตุ  ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค ำนึงและรักษำ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงไวใ้ห้ไดม้ำกที่สุด 

▪ เน่ืองจำกกำรท่องเที่ยวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่ำนปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในกำรใชบ้ริกำรที่ทำงทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่ำนไดท้ ำกำรตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทำง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยที่เกิดขึ้น หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรตรวจคนเขำ้เมือง และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ที่ท่ำนช ำระ
มำแลว้  หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หำก
ท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทำงบุคคล
ธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบั หำกท่ำนตอ้งกำรเลื่อนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระ 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงที่สำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผูก้  ำหนด ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีที่ยกเลิกกำรเดินทำง ถำ้ทำงบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบิน
เทำ่นั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ท่ำนั้น) 

▪ ท่ำนที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพ่ือขอค ำยืนยนัว่ำ
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนักำรเดินทำง แน่นอน หำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ไดรั้บกำรยืนยนัจำกพนกังำน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศได ้

▪ เมื่อท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก ำหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีควำมแตกต่ำงกนั ซ่ึงอำจจะ
ท ำให้ท่ำนไม่ไดห้้องพกัติดกนัตำมที่ตอ้งกำร หรือ อำจไม่สำมำรถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลำยแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศที่มีจะให้บริกำร
ในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น 

▪ ในกรณีที่มีกำรจดัประชุมนำนำชำติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่ำตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรปรับเปลี่ยนหรือยำ้ยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณำงดน ำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนำด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ำมน ำติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขำด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อำทิ ครีม โลชัน่ น ้ำหอม ยำสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถูกท ำกำรตรวจอยำ่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญำตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส ำแดงต่อเจำ้หนำ้ที่รักษำควำมปลอดภยัตำมมำตรกำรองคก์ำรกำรบินพลเรือนระหว่ำง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หำกท่ำนซ้ือสินคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทำง เที่ยวบิน จึงสำมำรถน ำขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ำมมีร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเดด็ขำด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส ำหรับน ้ำหนกัของสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส ำหรับผูโ้ดยสำรชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรียกเก็บค่ำระวำงน ้ำหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสำยกำร
บินที่ท่ำนไม่อำจปฎิเสธได ้หำก น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำงเกินกว่ำที่สำยกำรบินก ำหนด 

▪ ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้น ำขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส ำหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส ำหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบำงรำยกำรทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดให้ต ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระ ควำมรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในน ้ำหนกัส่วน
ที่เกิน 

▪ กระเป๋ำและสัมภำระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนำดใหญ่เกินไป ไม่เหมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย บริษทัฯ ไม่

สำมำรถรับผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยให้ท่ำนได้  รวมถึงกรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกิดกำรสูญหำยระหว่ำงกำรท่องเที่ยว 
(ระหว่ำงทวัร์ ไม่ใช่ระหว่ำงบิน) โดยปกติประกนัภยักำรเดินทำงที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท ำให้ลูกคำ้จะไม่ครอบคลุมค่ำชดเชย
ในกรณีกระเป๋ำใบใหญ่สูญหำย  

▪ กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสูญหำย บริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยให้ท่ำนได ้ดงันั้นท่ำน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่ำน 

 
เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
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เอกสารย่ืนวีซ่าแคนาดา 
(ใช้เวลาย่ืนประมาณ 72 วันท าการ พาสปอร์ตฉบับจริงแสดง ณ วันสแกนนิว้ น ากลับได้ 

และรอเรียกประทับตราวีซ่าในเล่มอีกคร้ัง – ค่าวีซ่ารวมในค่าทัวร์)  
1. แบบฟอร์มค ำร้องขอวีซ่ำ และ แบบฟอร์มเก่ียวกบัครอบครัว (กรุณำกรอกให้ครบถว้น) 

(กรุณำกรอกแบบฟอร์มภำษำไทยที่ทำงบริษทัฯ ทวัร์ให้กรอกขอ้มลู เพื่อท ำวีซ่ำออนไลน์) 
2. หนงัสือเดินทำง (Passport) ที่เหลืออำยกุำรใชง้ำนไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหนำ้ส ำหรับติดวีซ่ำ อยำ่งนอ้ย 3 หนำ้ 

หำกมีหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำให้แนบมำดว้ย 
3. รูปถ่ำยสี หนำ้ตรง ฉำกหลงัสีขำว ขนำด 1.37 x 1.77 น้ิว จ ำนวน 2 ใบ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 
4. ส ำเนำบตัรประชำชน  
5. ส ำเนำทะเบียนบำ้น (กรุณำถ่ำยหนำ้แรกที่มีรำยละเอียดบำ้นเลขที่มำดว้ย) 
6. ส ำเนำทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หำกมีกำรเปลี่ยนค ำน ำหนำ้เป็น ...นำง... ตอ้งแนบมำ) 
7. ส ำเนำทะเบียนหยำ่ (กรณีผูห้ญิง.....ถำ้หยำ่และหำกมีกำรใชค้ ำน ำหนำ้เป็น ....นำง...ตอ้งแนบมำ) 
8. ส ำเนำใบมรณะบตัร  
9. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมำ)  
10. กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์: (หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพร้อม พ่อและแม)่ ตอ้งย่ืนเอกสำรเพ่ิมเติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทำงกบับุคคลอื่น บดิำและมำรดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่ำกำรเขตหรือ
อ ำเภอเท่ำนั้น และให้ระบุว่ำ ยินยอมให้เด็กเดินทำงกบัใคร (ระบุช่ือ) มีควำมสัมพนัธ์อยำ่งไรกบัครอบครัว 

- เดก็ เดินทำงกบับิดำ มำรดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่ำกำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้นและ
ให้ระบุว่ำ มำรดำยินยอมให้เด็กเดินทำงกบับิดำ (ระบุช่ือบิดำ)  

- เด็ก เดินทำงกบัมำรดำ บิดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่ำกำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้นและ
ให้ระบุว่ำ บิดำยินยอมให้เด็กเดินทำงกบัมำรดำ (ระบุช่ือมำรดำ)  
  

11. หลกัฐำนกำรท ำงำน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
จดหมำยรับรองกำรท ำงำนให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถำนทูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเจำ้ของกิจกำร : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรำยช่ือผูป้ระกอบกิจกำร (อำยไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเจำ้ของร้ำนคำ้ : ใชท้ะเบียนพำณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจำ้ของร้ำนคำ้ 
- กรณีพนกังำนบริษทั : ใชจ้ดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจำ้ง ระบุต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรว่ำจำ้ง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นขำ้รำชกำร : ใชห้นงัสือรับรองจำกหน่วยงำน  
- กรณีเกษียณอำยรุำชกำร: ถ่ำยส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษำ ตอ้งมีหนงัสือรับรองจำกสถำบนัศึกษำ นั้นว่ำก ำลงัศึกษำอยู ่ระบุชั้นปีที่ศึกษำ 

 

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. หลกัฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรียมให้ถูกตอ้ง ใช ้Bank Statement  
1. หนงัสือรับรองกำรเดินบญัชีทำงกำรเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving 

account) ออกโดยธนำคำร ระบุช่ือเจำ้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอำยไุม่เกิน 20 วนันบัจำกวนัที่จะยื่นวีซ่ำ 
 

 

2. บญัชีฝำกประจ ำ (Fixed) สำมำรถแนบประกอบได ้แต่ท่ำนตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มำดว้ย 
หำกตอ้งกำรใชบ้ญัชีฝำกประจ ำ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองสถำนะทำงกำรเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝำกประจ ำ (Fixed account) ออกโดย
ธนำคำร ระบุช่ือเจำ้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอำยไุม่เกิน 20 วนันบัจำกวนัท่ีจะยื่นวีซ่ำ 

- ส ำเนำสมุดบญัชีฝำกประจ ำ มียอดเงินไม่ต ่ำกว่ำ 100,000 บำทต่อกำรรับรอง 1 ท่ำน  
 

หมำยเหต ุหำกตอ้งกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสำรดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทำงกำรเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจำ้ของบญัชี รับรองค่ำใชจ้่ำยให้ใคร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมำยดว้ย)  
- กรุณำแนบสูติบัตร, ทะเบียนบำ้น, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐำน เพ่ือแสดงสถำนะ และควำมสัมพนัธ์ว่ำ

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 

กรณีนำยจำ้งรับรองค่ำใชจ้่ำยให้ลูกจำ้ง 
- จดหมำยรับรองจำกนำยจำ้งระบุว่ำเป็นผูร้ับรองค่ำใชจ้่ำย พิมพเ์ป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝำก ดงัขอ้ 12.1 และ 12.2  

  
 (สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมำ) 

 
 

 


