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ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี 

(อเมริกาตะวันออก-แคนนาดา 10D7N 06-15 เม.ย. 109,999 CX) 

หนึ่งในประเทศเป้าหมายการเดินทางที่ต้องไปให้ได้ 

เยอืนดินแดนแห่งอิสรภาพ อเมริกาตะวันออก แคนาดา  10 วัน 7 คนื 

เทีย่วครบไฮไลท์จใุจ นิวยอร์ก วอชิงตัน บอสตัน โตรอนโต้ 

 ชมน ้าตกไนแองการ่า เทพเีสรีภาพ ท้าเนียบขาว ไทม์สแควร์ ทานกุ้งล๊อบสเตอร ์

โดยสายการบินคาร์เธย์แปซิฟิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอเชิญทุกท่านเดนิทางสู่ประเทศแห่งเสรีภาพ ดนิแดนอสิระเสรี 
 

 สัมผั สความยิ่ ง ใหญ่ ของน ้ าตกไนแองการ่า (ฝั่ งแคนนาดา) จากจุดชมวิว  Table Rock  

ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน ้าตกมากที่สุด  

 นั่งเรือชมความงามแม่น ้าฮัดสันสู่เกาะลิเบอร์ตี  ชมอนุเสาวรยี์เทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์ของอเมริกา 

 สักครั งในชีวิตกับพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน 

 ชอ็ปสุดฟินกับสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกกว่าเมืองไทยที่ แฟชั่นเอาท์เล็ท 

 

วันเดินทาง  วันที่ 06-15 เม.ย. 2562   

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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รายละเอยีดในการเดินทาง 

วันเสาร์ที ่6 เม.ย. 2562  กรงุเทพ – ฮอ่งกง – บอสตัน 

09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

12.00 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX618 

16.15 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

18.15 น. ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่บอสตันประเทศแคนาดา ด้วยเที่ยวบินที ่CX812 

**** บนิขา้มเสน้แบง่เขตวันสากล **** 

22.20 น. เดินทางถึง เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

จากนั น เข้าพักโรงแรม Hilton Boston Logan Airport หรือเทียบเท่า ( - / - / - ) 

 

วันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 2562 บอสตัน – แคมบริดจ์ – มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด – จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช –ฟรีดอม

เทรล – ฟาเนียนฮอลล์ – มนูตั๋วกุ้งล็อบสเตอร์นิวเฮเว่น (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge)  น้าท่าน

เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard University)  

มหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งใน

อเมริกา ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับรูปป้ัน John 

Harvard ผู้ก่อตั งมหาวิทยาลัยแห่งนี   

จากนั น น้าท่านเยื่ยมชม จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช (King Bhumibol 

Adulyadej Square) ที่สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ ทรง

เสด็จร่วมงานพิธีฉลองอย่างเป็นทางการ เมื่อ 14 ส.ค. 

2535 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 

9 ซึ่งทรงพระราชสมภพที่นี่ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น้าทุกท่านเที่ยวชมเมืองบอสตัน เมืองที่มีมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ มากมาย

นับไม่ถ้วน มีทั งนักศึกษาต่างชาติที่เรียนเก่งมาศึกษาอยู่ที่เมืองนี และหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็

คือมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard University) , มหาวิทยาลัย NORTHEASTERN เป็นต้น 

จากนั น น้าท่านเดินตามเส้นทาง ฟรีดอมเทรล (Freedom Trail) ทางเดินที่ปูด้วยอิฐสีน ้าตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล์ 

เป็นที่ตั งของสถานที่ส้าคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น บอสตัน คอมมอน ซึ่งเป็นที่ตั งของสวนสาธารณะใจ

กลางเมืองบอสตัน มีเนื อที่ 125 ไร่ ซึ่งในบริเวณใกล้ ๆ กันนั นเป็นที่ตั งของ Old State House ซึ่งตั งอยู่ที่ถนน 

Washington Street อาคารที่สร้างด้วยอิฐ สร้างมาตั งแต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์เพราะ
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เคยเป็นอาคารที่ประชุมของบข้าหลวงที่อังกฤษส่งมาปกครองอาณานิคม ด้านหน้าของอาคารเป็นสถานที่เกิดการ

สังหารหมู่ที่บอสตัน (Boston Massacre) ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทหารอังกฤษยิงใส่กลุ่มชาวอาณานิคม

ที่ท้าการประท้วงอังกฤษหลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลังนี ถูกใช้เป็นอาคารที่ท้าการของรัฐบาล

ประจ้ารัฐอยู่พักหนึ่ง ก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ที่บีคอนฮิลล์ในปัจจุบัน  และไม่ห่างจาก Old State house  

ก็เป็นที่ตั งของ ฟาเนียลฮอลล์  (Faneuil Hall) และ Quincy Market  ซึ่งเป็นอาคารตลาดกลางอันเก่าแก่ของ

บอสตันโดยบริเวณชั นล่างเป็นตลาดขายของ ส่วนชั นที่สองเป็น ห้องประชุมขนาดใหญ่มีชื่อว่า “CRADLE OF 

LIBERTY”  ที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่มีสีสันของเมืองแห่งหนึ่ง ด้วยเพิงขายของที่ระลึกจากงานฝีมือ บาร์ คาเฟ่ และ

ร้านอาหาร ทุกวันที่นี่จะมีผู้คนมาเสาะแสวงหาอาหารแปลกลิ น และจับจ่ายซื อของกัน รอบ ๆ และระหว่างตึกทั งสี่

ตึกนี  เป็นลานกว้างซึ่งจะปลูกต้นไม้ประดับ และมีม้านั่งให้กับนักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนหรือรับประทานอาหารที่ซื อ

มาจากในตัวอาคาร   

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่เมืองนิว เฮเว่น (ระยะทาง 222 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูกุ้งล้อบสเตอร์) 

จากนั น น้าท่านเข้าพักโรงแรม  Courtyard by Marriott New Haven at Yale หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

วันจันทร์ที่ 8 เม.ย.2562 นิวเฮเว่น – วู๊ดเบอรี่ เอาท์เลต – นิวยอร์ค  

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets (ระยะทาง 153 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ช่ัวโมง) วันนี ทั งวัน ท่านจะได้ช้อปปิ้งแบบ NON-STOP อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ที่นี่เป็นเอ๊าท์เลทมอลล์

ขนาดใหญ่ (ใหญ่ที่สุดในอเมริกา) เป็นศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมทั งจากฝั่งอเมริกา และฝั่งยุโรป มากมาย 

อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, A/X AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, COACH, DKNY, CK, FENDI, GAP, KATE 

SPADE, LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY เครื่องหนัง เครื่องส้าอาง และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่

ถูกกว่าเมืองไทยกว่าครึ่ง (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปป้ิงอย่างเต็มที่) 

บ่าย เพลิดเพลินกันต่อกับการช้อปปิ้งตลอดทั งช่วงบ่าย  เมื่อได้เวลาสมควรน้าทุกท่านเดินทางสู่เมืองนิวยอร์ค เป็นนคร

แห่งความมั่งคั่งทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเที่ยว 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

จากนั น เข้าพักโรงแรม Doubletree by Hilton Hotel Fortlee หรือเทียบเท่า 
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วันอังคารที ่9 เม.ย.2562 นวิยอร์ก เกาะลิเบอรต์ี  – เทพีเสรีภาพ – สวน Battery Park – รูปปัน้วัวกระทงิ – 

ขึ นตกึวันเวริ์ดเทรด – ไทม์สแควร์ – นวิยอร์ก 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนั น น้าทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์รี่” สู่เกาะลิเบอร์ตี  จากท่าเรือแบตเตอร์รี่ปาร์ค เข้าสู่ปากแม่น ้าฮัดสันมุ่งสู่ เกาะเทพี

เสรีภาพซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะส้าริด รูปเทพีห่มเสื อคลุม มือขวา

ชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกค้าประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทล

ดี โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟลใน

กรุงปารีส ส่วนฐานอนุสาวรีย์สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกัน เอมมา ลา

ซารัส ซึ่งมีเนื อหาต้อนรับผู้อพยพที่เข้ามาอยู่มาในประเทศอเมริกา 

จากนั น น้าทุกท่านเดินผ่านสวน Battery Park ไปสู่เพื่อถ่ายรูปกับ รูปปั้นรูปวัวกระทิง (Charging Bull)  Landmark อีก

แห่งส้าหรับผู้ที่มาเยือนนิวยอร์กแล้วจะพลาดไม่ได้ ซึ่งความเชื่อคือท้าให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านขึ นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก ONE World Trade ตึกใหม่ที่ถูกสร้างขึ น แทนตึกเวิลด์ เทรด 

เซ็นเตอร์ เดิมที่เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในสหรัฐฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านตึกสูงและที่พัก

ย่านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟ้า "วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ในนครนิวยอร์กเป็นตึกสูงที่สุดของอเมริกา 

ด้วยระดับความสูง 1,776 ฟุต จากรายงานระบุว่าตึก "วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ผงาดกลายเป็นตึกระฟ้าสูงที่สุด

ของสหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตัวอาคารที่มีความสูงถึง 408 ฟุต 

จากนั น น้าท่านสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจ

ของนิวยอร์กซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ กันอย่างคับคั่งและ

อลังการมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านเดินชมบรรยากาศของป้ายไฟ

โฆษณาที่มีอยู่โดยรอบ (ป้ายโฆษณาที่อยู่ในบริเวณนี  ขึ นชื่อว่ามีราคา

ค่าเช่าแพงที่สุดในโลก) และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั น เข้าพักโรงแรม DoubleTree by Hilton Fort Lee หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
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วันพุธที่ 10 เม.ย. 2562 นิวยอร์ก – ฟิลลาเดลเฟีย ระฆังแห่งเสรีภาพ & หอเสรีภาพ – วอชิงตัน -     

ท้าเนียบขาว – อนุเสาวรีย์วอชิงตัน 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนั น เดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย  (ระยะทาง 156 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองที่

ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั งประเทศสหรัฐอเมริกา น้าท่านชมระฆังแห่งเสรีภาพ (Liberty Bell) 

สัญลักษณ์ของการก่อตั งประเทศ และชมหอแห่งเสรีภาพ (Independence Hall) สมัยก่อนสร้างขึ นเพ่ือใช้เป็นศาลา

ว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บรักษาเอกสารประกาศอิสรภาพและตั งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา” 

(United States of America)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 224 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

3 ชั่วโมง)  ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ ทั งยังเป็นที่ตั งที่ท้าการของ

หน่วยงานรัฐบาลที่ส้าคัญ น้าท่านชมสถานที่ส้าคัญต่างๆ ของกรุงวอชิงตันดีซี. 

จากนั น น้าท่านถ่ายรูปด้านหน้านอกรั ว  ท้าเนียบขาว (White House) สถานที่ท้างานและบ้านพักราชการของ

ประธานาธิบดี ผ่านชม อนุเสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) หรือที่รู้จักกันในนามไม่เป็นทางการคือ 

“แท่งดินสอ” แท่ง หินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของ

สหรัฐอเมริกา ผู้น้าอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกาที่ท้าจากหินอ่อนและตั งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งมีความสูง

ถึง 555 ฟตุ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั น เข้าพักโรงแรม Marriott Bethesda หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสที่ 11 เม.ย. 2562 วอชิงตัน – อนุสรณ์สถานโธมัสเจฟเฟอร์สัน / ลินคอน - พิพิธภัณฑ์ สมิธ โซเนียน 

– พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ -  แฮริสเบิร์ก – โรงงานผลิตช๊อคโกแลต Hershey’s – แฮริสเบิร์ก 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนั น น้าท่านชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial) และชมอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีลินคอน 

(Lincoln Memorial) ซึ่งทั ง 2 ท่านนั นเป็นรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาทั งสิ น 

จากนั น น้าท่านชม พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยทุกท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (National 

Museum of Natural History) และท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการชมหุ่นสต๊าฟ ช้างป่าแอฟริกันที่ตัวใหญ่ที่สุด

ในโลก นอกจากนั นยังมีห้องจัดแสดงซากดึกด้าบรรพ์โครงกระดูกไดโนเสาร์และที่พลาดไม่ได้ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยก็

คือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) เป็นเพชรสีน ้าเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในบรรดาเพชรสีน ้าเงินในอดีตที่เคยพบมา มี
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น ้าหนัก 112 กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะสวยงามและเป็นสิ่ งล ้าค่าหายากแล้วยังมีประวัติความเป็นมาที่

ยาวนานอีกด้วย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น ้าซัวควิ-ฮานน่าของรัฐเพนซิลเวเนีย 

(ระยะทาง 294 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

จากนั น พาทุกท่านเข้าชมโรงงานจ้าลองผลิตช็อกโกแลต ชื่อดังของประเทศอเมริกา นั่นก็คือ Hershey’s Chocolate 

World ซึ่งท่านจะได้ชมขั นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูนเคลื่อนไหวโดยใช้สัตว์จ้าลองในการ

แสดงประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับการแสดงที่น่ารักและตื่นตาตื่นใจ อิสระให้ท่านได้เลือกซื อ

ช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s เพ่ือเป็นของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 เข้าพักโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg  หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2562 แฮริสเบิร์ก – คอร์นนิ่ง - โรงงานเครื่องแก้ว Coming Glass – น ้าตกไนแองการ่า 

(ฝั่งแคนนาดา) – สะพานเรนโบว์ – Skylon Tower -  

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่เมอืงคอรน์นิง่ (Corning) (ระยะทาง 262 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)   พร้อมชม

ทัศนียภาพกับบรรยากาศของเมืองและชีวติแบบชาวอเมรกิัน ซึ่งตั งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สูงใหญ่ทางตอนเหนือ

ของรัฐนวิยอรก์ ก่อตั งขึ นเมื่อปี ค.ศ. 1890 และตั งอยู่บนฝั่งแม่น ้าเชมงุ น้าท่านชมโรงงานเครื่องแก้ว (Corning 

Glass) ของเมืองคอร์นนิ่งทีม่ีชื่อเสียงและอิสระให้ทกุท่านได้ช้อปปิ้งเลอืกซื อสินค้า ไม่ว่าจะเปน็จาน ชามของ 

Correll ที่แตกยาก นอกจากนี ยังมีของประดับ ตกแต่งบ้านต่างๆ ที่สวยงามซึ่งท้ามาจากแก้วให้ท่านได้ชมและ

เลอืกซื อตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่น ้าตกไนแองการ่า (ระยะทาง 235 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3  ช่ัวโมง) น ้าตกที่นับได้ว่า

เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ น ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของธรรมชาติที่สวยที่สุดและมี

บริเวณที่คาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาน่ันเอง 

จากนั น น้าท่านข้ามสะพานเรนโบว์ (Rainbow Bridge) เพื่อข้ามมายังฝั่งของประเทศแคนาดา หลังจากผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองแล้ว  

จากนั น น้าท่านสู่ Skylon Tower เพื่อรับประทานอาหารเย็น ท่านจะได้ดื่มด่้ากับวิวมุมสูงของน ้าตกไนแองการ่าแบบ 360 

องศา  ในขณะที่ท่านนั่งรับประทานอาหารอยู่นั น ห้องอาหารนี จะหมุนไปโดยรอบแบบช้า ๆ จึงท้าให้ท่านได้เห็น

มุมมองในทุกองศาของบริเวณโดยรอบน ้าตกแห่งนี  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น (SKYLON TOWER) 

จากนั น เขา้พักโรงแรม Marriott on the Falls (Fallsview room) หรอืเทยีบเทา่ ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

วันเสาร์ที่ 13 เม.ย. 2562 น ้าตกไนแองการ่า – ล่องเรือฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ – โตรอนโต้ – เอาท์เลต – 

หอคอยซีเอ็นทาวเวอร์ – สนามบินโตรอนโต 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนั น น้าท่าน ล่องเรือ “ฮอรน์  โบลเวอร ์ ครซู” ท่านจะได้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ของน ้าตกไนแองการ่าอย่าง

ใกล้ชิดและในวันที่อากาศแจม่ใสท่านจะได้เห็นรุ้งกินน ้าทอแสงเป็นประกายงดงาม (หมายเหต:ุ หากสภาพอากาศ

ไมเ่อื ออา้นวยใหล้อ่งเรอื “ฮอรน์ โบลเวอร ์ครซู” ได ้บรษัิทฯ ขอเปลีย่นรายการเป็น Journey Behind the Falls 

ทดแทนใหโ้ดยคา้นงึถงึผลประโยชน์และรายการเดินทางของทา่นเป็นสา้คัญ) ทัวร์เสริม น่ังเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมมุ

สูงของน ้าตกไนแองการ่า ทา่นสามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าทวัร์  น้าท่านสูบ่รเิวณหัวน า้ตก (Table Rock) 

เพ่ือเก็บภาพในอีกมมุของน ้าตกไนแองการ่าแห่งนี     

จากนั น น้าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโตรอนโต ้มหานครที่ใหญท่ี่สดุในประเทศแคนาดา โดยระหว่างทางไม่ไกลจากตัวน ้าตก

ไนแองการ่า เราจะน้าทุกท่าน ช้อปปิ้งเพ่ือเป็นการส่งท้ายทริปนี  ที่ Outlet Collection at Niagara  เอ้าท์เล็ต

ขนาดใหญ่ เก็บตกทุกสิ่งอยา่งได้ ณ ที่แหง่นี  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัทธยาศัย เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาเลือกซื อสินค้าของท่าน 

บ่าย น้าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโตรอนโต ้มหานครที่ใหญท่ี่สดุในประเทศแคนาดา โดยระหว่างทางไม่ไกลจากตัวน ้าตก

ไนแองการ่า เราจะน้าทุกท่าน ช้อปปิ้งเพ่ือเป็นการส่งท้ายทริปนี  ที่ Outlet Collection at Niagara เอ้าท์เล็ตขนาด

ใหญ่ เก็บตกทกุสิ่งอย่างได้ ณ ที่แห่งนี  เมือ่ได้เวลาสมควร น้าท่านเดินทางต่อเข้าสู่ตัวเมืองโตรอนโต้ น้าท่านขึ นชม

ทิวทัศน์ของนครแห่งนี บนหอคอยซีเอ็น ทาวเวอร ์(C.N. TOWER) สิ่งกอ่สร้างที่เคยสงูที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 

553 เมตร แตปั่จจุบันเป็นอันดับสามของโลก ซึ่งใช้เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตุการณ์ ถ้าในวันทีอ่ากาศดี 

ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกท่านสามารถมองเหน็ละอองน ้าตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

จากนั น เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วน้าท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาติโตรอนโต้ ( B / - / D ) 
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วันอาทติย์ที ่14 เม.ย. 2562  โตรอนโต ้– ฮอ่งกง  

01.50 น. เหินฟ้าจากโตรอนโต้สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิคาเธ่ย ์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 829 

**** บนิขา้มเสน้แบง่เขตวันสากล**** 

 

วันจันทร์ที ่15 เม.ย. 2562  ฮอ่งกง – กรุงเทพ  

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.00 น. ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CX 705 

10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

 
 

*** หมายเหต ุ  รปูภาพประกอบสถานทีท่อ่งเที่ยวนี  ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั น *** 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคา/ท่าน 

ผูใ้หญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน) 109,999 

เด็กอายตุ่้ากว่า 12 ปี   (นอนกับผูใ้หญ่1ท่าน) 104,999 

เด็กอายตุ่้ากว่า 12 ปี  (นอนกับผูใ้หญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 94,999 

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 25,000 
 

** กรุป๊ขั นต่า้เดินทาง 20 คน ในกรณมีีกรุป๊ต่า้กวา่ 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา ** 
 

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีท่ีเป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 

ท่านต่อหนึ่งห้องหรอืเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั งนี เพ่ือหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักและมีการอพยพ ซ่ึงเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 
 

  อัตรานี รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา 

 ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการทีร่ะบุหรือในระดับเดียวกัน 

 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 

 ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

รายการและราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามชว่งเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนยีมของตัว๋และ

ภาษนี า้มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบรษัิทอกีครั ง 
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 ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส้าหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบ น ้าหนักใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม หาก

น ้าหนักหรือจ้านวนของกระเป๋าเกินกว่าที่ก้าหนดท่านอาจต้องช้าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่

เคาน์เตอร์เช็คอิน 

 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (ส้าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส้าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

 ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลมุผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 
 

   อัตรานี ไม่รวม 

 ค่าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินก้าหนดไว้ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเคร่ืองดื่ม ,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอ่ืนๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ) จ่ายตรงกับคนยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนรถ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

 ค่ค่าทิปคนรถ (5 USD ต่อวันต่อคน) 
 

 เงื่อนไข 
 ท่านสามารถส้ารองที่น่ังโดยจ่ายมัดจ้าล่วงหน้าท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช้าระก่อนวันเดินทางไม่น้อย

กว่า 14 วัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน ,

เหตุจากอุบัติเหตุ ,ภัยธรรมชาติ ,การจลาจล ,การนัดหยุดงาน 

 หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของประเทศนั นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได้ ซึ่งเป็นเหตุจาก

เอกสารไม่ถูกต้องหรือท้าสิ่งผิดกฎหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับผิดชอบ 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็นหลัก 
 

   เงื่อนไขการชา้ระค่าบริการ 
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มชา้ระเงิน ค่ามัดจา้ท่านละ 30,000.- บาท ส่วนค่าทัวร์ส่วน 

ที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 

 ช้าระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน้าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิัท เอฟวนีิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จา้กัด ..... บัญชีออมทรัพย์ 

ธ. กรุงเทพฯ สาขา  อาคารซลิลิคเฮา้ส์ เลขที่  860-0-241510 

ธ. กรุงไทย สาขา  อาคารซลิลิคเฮา้ส์ เลขที่  968-0-091880 

ธ. กสิกรไทย สาขา  สีลมคอมเพล็กซ ์ เลขที่  020-3-839278 

ธ. ไทยพาณิชย์  สาขา  อโศกทาวเวอร์ เลขที่  234-2-012317 
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กรณีช้าระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท้าการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช้าระเงิน

ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั งนี เพื่อความปลอดภัยในการช้าระเงินของท่านเป็นส้าคัญ  

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั นทางบริษัท ฯ   

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

   กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 10,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตี

ค่ามัดจ้าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT   จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั งหมดเนื่องจากค่าตั๋ว

เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั นๆ 

 

เงือ่นไขและหมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั งหมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าคณะเดินทาง

ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง 

ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ้านวนดังกล่าว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ นราคาค่าต๋ัวเครื่องบิน  ค่าภาษีน ้ามัน หรือมี

การประกาศขึ นหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท้าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเพื่อ

ทดแทน หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทาง 

 บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะของสายการบิน 

โรงแรม สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และ

ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด

งาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั นๆ  การน้าสิ่งของผิด

กฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและ

ผิดกฏหมาย 

 การไม่รับประทานอาหารในบางมื อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่

ก้าหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนั นๆ 

 กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับ

คณะ  
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม  เพราะโดยปกติการ

ท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั น (เล่มสีเลอืดหมู) 

 การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั งขาไปและ

ขากลับท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อท้าการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และ

ผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้ก้าหนด 

 ถ้าทางบริษัทได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ต๋ัว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตาม

ระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถท้าการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่านั น)หากท่านไม่เดินทาง

กลับพร้อมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

 ในกรณีที่ลูกค้าซื อต๋ัวเครื่องบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ  (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง และ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

 ท่านที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพ่ือยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทาง

บริษัทฯและทางท้าการออกตั๋วไปแล้วนั น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั งสิน 

 หลังจากการจอง และ ช้าระเงินมัดจ้าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น 
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เลขที่ 191  อาคารสลีมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 
 

รายการทวัร์...................................................................วนัเดินทาง.................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ.............................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พ่ือติดต่อรับเอกสาร.............................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด...........................คน  (ผูใ้หญ่....................ท่าน / เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.......................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.............หอ้งพกัเด่ียว............หอ้งพกั 3 เตียง..........) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร  ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืน ๆ
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่............................เดก็.........................ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด......................... 
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  ลงช่ือ..................................................ผู้จอง      

                                                                                                 (.......................................................) 

เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการของ 


