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10 วัน แคนาดา นิวอิงแลนด์
(มอนทรีออล – ควิเบก – เมน – แมสซาชู เซตส์ – บอสตัน)

***โปรโมชั่น...สายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส****
เริ่มต้น….

125,000 บาท

(ไม่ รวมค่ าวีซ่าอเมริกา, แต่ รวมวีซ่าแคนาดา และทิปต่ างๆแล้ ว)
มอนทรีออล – ควิเบก (พักค้ าง 2 คืน) – เชอร์ บรู ค – อุสติส – บังกอร์ – บาร์ ฮาร์ เบอร์
อุทยานแห่ งชาติอาคาเดีย – พอร์ ตแลนด์ – เมน – บอสตัน
(พร้ อมลิม้ ลองเมนูดัง ...บอสตันลอบสเตอร์ )
ราคาทัวร์ 125,000 บาท:

23 พ.ค.-1 มิ.ย./ 13-22 มิ.ย./ 11-20 ก.ค./ 10-19 ส.ค./ 21-30 ก.ย.
12-21 ต.ค./ 19-28 ต.ค. 2562
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10 วัน แคนาดา นิวอิงแลนด์
(มอนทรีออล – ควิเบก – เมน – แมสซาชู เซตส์ – บอสตัน)
วันแรก

กรุงเทพ – อิสตันบูล

20.00 น.
23.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่สอง

อิสตันบูล – มอนทรีออล

05.20 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK035 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย (กระเป๋ าเชคทรู ไปยังสนามบินมอนทรี ออล)
นําท่านล่องเรื อชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์ มาร่ า
(Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุ ด
ขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยัง
เป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาํ คัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยู่ตามช่องแคบ
เหล่านี้ ว่ากันว่าจนกระทัง่ ถึงยุคของการนําเอาเรื อปื นใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุ งอิสตันบูลถูกถล่มจน
เสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งนี้เป็ นเพราะป้อมปื นดังกล่าวนี้เอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิ ดใช้สะพานบอสฟอรัส
ซึ่งทําให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะที่ล่องเรื อท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ขา้ งทางไม่ว่าจะเป็ น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรื อ บ้านเรื อนสไตล์ยุ โรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้ว น
แล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.05 น.

ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล สู่ สนามบินมอนทรี ออล โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส สายการบินมี
บริ การอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน บนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 10.30 ชัว่ โมง)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารเช้ า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน
17.40 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมอนทรี ออล ประเทศแคนาดา
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีนพร้อมลิ้มลองเมนูกงุ้ มังกร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Crowne Plaza Montreal Airport Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม

มอนทรีออล – ควิเบก (พักค้าง 2 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองมอนทรี ออล (Montreal) ซึ่งเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตการปกครองของรัฐควิเบก และเป็ นเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของประเทศแคนาดา มอนทรี ออลเคยเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดถึงในปี 1970 หลังจากนั้น
เมืองโตรอนโตก็แซงหน้าไป เมืองมอนทรี ออลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสานกลิ่นไอของฝรั่งเศส และ ยุโรป แต่
ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู ้สึกของความเป็ นประเทศในทวีปอเมริ กาเหนืออย่างชัดเจน นําท่านชมความงามของ
เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซึ่งมีอาคารสูงทันสมัย ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝรั่งเศส
เนื่ องจากเมืองนี้ ประชากรส่ วนใหญ่ สื่อสารโดยภาษาฝรั่ งเศส เรี ยกได้ว่าเป็ นชุมชนฝรั่งเศสขนาดใหญ่น อก
ประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ นําท่านเข้าชมวิหารนอร์ ธเทอดาม (Notre Dame Basilica of Montreal) ซึ่งเป็ นวิหาร
เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอนทรี ออล ตัวอาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปั จจุบนั นี้
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนี โอคลาสสิ กและนี โอกอธิก ภายในวิหารประดับด้วยไม้แกะสลัก และ
กระจกสีสวยงามยิง่ จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ ง ณ Underground city ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ในมอนทรี ออล

EHC-TK-10D-CANADA-NEWENGLAND

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่ านเดิ นทางสู่ เมืองควิเบก (Quebec) หรื อภาษาฝรั่ งเศสเรี ย กว่า เกแบ็ก (Québec) เป็ นเมืองหลวงของ รั ฐ
ควิเบก เป็ นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาอยูท่ างตะวันออกของประเทศ และเป็ นรัฐเดียวที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาทางการในระดับรัฐ แต่ใช้ภาษาฝรั่งเศสแทน เมืองควิเบกใหญ่เป็ นอันดับสองรองจาก มอนทรี ออลและเป็ น
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของแคนนาดา เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เก่าแก่
และเป็ นศูนย์กลางวัฒนธรรมที่สาํ คัญ อีกทั้งเป็ นเมืองโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่ง ซึ่งเราสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูและ
เที่ยวได้ต ลอดปี อีก ด้ว ย องค์ก ารยูเนสโกยังจัด ให้เมืองควิเบกเป็ นมรดกโลกในปี 1985 นําท่านเดิน เล่นชม
ทัศนียภาพที่ดีที่สุดในเมืองควิเบก (Quebec City) ณ Dufferin Terrace (ดัฟเฟริ น เทอร์เรซ) คือทางเดินริ มแม่น้ าํ
ที่อยูใ่ ต้ Fairmont Château Frontenac โรงแรมสุดหรู ที่ต้งั อยูบ่ นหน้าผาสูง ตกแต่งสไตล์ปราสาท เดินชมเมืองเก่า
ควิเบก โดยมีวิวสวยๆ ของแม่น้ าํ เซนต์ลอว์เรนซ์ (Saint Lawrence River) ขนาบข้าง เมื่อเดินไปตามทางจะพบ
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ Park Canada’s Dufferin Terrace ผูค้ นจะอกมานัง่ พัก ทํากิจกรรมกัน หรื อเดินชมปื น
ใหญ่ ซากปรั กหักพังของป้ อมปราการที่เคยปกป้ องเมือง นําท่านแวะชมรู ปปั้ นนักสํารวจ ซามูแอล เดอ ช็อง
แปล็ง ซึ่งเป็ นผูก้ ่อตั้งเมือง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Le Concorde Quebec Hotel หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)

วันที่สี่

ควิเบก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมจัตุรัสปลาส รอยาล เป็ นพลาซ่าขนาดเล็กที่มีเสน่ห์ดึงดูด เคยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเมืองและ
เป็ นบริ เวณเริ่ มก่อตั้งเมืองควิเบก ตั้งอยูใ่ นเมืองตอนล่างของเมืองควิเบก นอกจากนี้ ปลาส รอยาล เป็ นจัตุรัสเมือง
หินกรวดอันเลื่องชื่อกั้นด้วยอาคารต่างๆ ในช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 ที่นี่เป็ นถิ่นกําเนิ ดของอเมริ กนั ฝรั่งเศส
เนื่องจากชุมชนฝรั่งเศสแห่งแรกเริ่ มขึ้นที่นี่ในปี 1608 เป็ นแหล่งการค้าหลักของเมืองและเป็ นศูนย์กลางในการ
ทําธุรกิจเป็ นเวลามากกว่า 200 ปี นอกจากนี้ ยงั เป็ นสถานที่ใช้ประหารอาชญากรในยุคแรกเริ่ มด้วย จัตุรัสและ
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บ้านเรื อนต่างๆ ตกอยูใ่ นสภาพทรุ ดโทรมในช่วงทศวรรษ 1880 และได้รับการฟื้ นฟูหรื อบูรณะระหว่างปี 1960
และ 1980 จากนั้นนําท่านเข้าชมโบสถ์นอทร์ ดาม เด วิกตัวร์ (Church Notre-Dame-des-Victoires) เป็ นโบสถ์ที่
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ชมความงามของงานศิลป์ และแท่นบูชาที่ มีลกั ษณะคล้ายป้ อมปราการ อีกทั้งใกล้ๆ กันยัง
เป็ นที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงศิลปวัต ถุโบราณอายุกว่า 5,000 ปี และอื่นๆ จากนั้นนําท่านเดินเล่นบริ เวณ
ท่าเรื อเก่า (Old Port) ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองควิเบกได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านชม ปอตี ช็องแปล็ง (Quartier Petit-Champlain) เป็ นย่านเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของยุโรป ยังคงกลิ่น
อายสไตล์ฝรั่งเศส เป็ นตรอกอาคารหินเก่า ขายของหลากหลายที่เราสามารถเดินเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น และ
อาหารที่ปรุ งสดใหม่ จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับอาคารรัฐสภาแห่ งควิเบก (Parliament Hill of Québec) นําท่าน
เดิน เล่น ชมสวนและอนุ สรณ์ ต่างๆ เป็ นที่ต้ ังของรั ฐบาลประจํารัฐควิเบก ตั้งอยู่ท่ามกลางสวน อนุ สรณ์ และ
ทางเดินอันงดงาม อาคารนี้ต้งั อยูบ่ นยอดพาเลียเมนท์ฮิลล์มาเป็ นเวลากว่าหนึ่ งศตวรรษ นําท่านแวะถ่ายรู ปนํ้าพุ
Fontaine de Tourny ตั้งอยูโ่ ดดเด่น ที่มีหุ่นสลักเล็กๆ ทางด้านหน้าของอาคารรัฐสภา

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Le Concorde Quebec Hotel หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)
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วันที่ห้า

ควิเบก – เชอร์ บรูค – อุสติส – บังกอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชอร์บรู ค (Sherbrook) เมืองทางตอนใต้ที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของรัฐควิเบก นําท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับศาลาว่าการแห่งเมืองเชอร์บรู ค (City hall) ซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะในแบบฝรั่งเศส จากนั้นนําท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับ Promenade de la Gorge ของแม่น้ าํ มากอก (Magog) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและความสวยงามของ
เมืองเชอร์บรู คก่อนนําท่านเดินทางสู่รัฐเมนแห่งสหรัฐอเมริ กา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่เมืองอุสติส (Eustis) เมืองแห่งทะเลสาบอีกแห่ งของรัฐเมน นําท่านชมวิวภูเขาและทะเลสาบที่
จัด ในศูน ย์อนุ รักษ์พนั ธุ์พืชแห่ งบิเกโล (Bigelow Preserve) อีก หนึ่ งทัศนี ยภาพขุน เขาและทะเลสาบ สัมผัส
บรรยากาศธรรมชาติพิสุทธิ์ ที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพวิว ทิวทัศน์ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางสู่ เมืองบังกอร์ (Bangor) อีกหนึ่งเมืองน่ารักแห่งรัฐเมน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Residence Inn by Marriott Bangor or Hilton Garden Inn Bangor หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

บังกอร์ – บาร์ ฮาร์ เบอร์ – พอร์ ตแลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์ ฮาร์ เบอร์ (Bar Harbor) เพื่อเข้าชมนําอุทยานแห่ งชาติอะคาเดีย (Acadia National
Park) อุทยานแห่งชาติที่อยูใ่ กล้ๆบาร์ฮาร์เบอร์ (Bar Harbor) เมืองรี สอร์ ทแห่ งการท่องเที่ยวของรัฐเมน โดยแต่
เดิมอุทยานมีชื่อว่า อุทยานแห่ งชาติลาฟาแยต (Lafayette National Park) อุทยานแห่ งชาติที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี
1919 และเป็ นอุทยานแรกที่ ต้ งั อยู่ท างตะวัน ออกของแม่ น้ าํ มิสซิ ส ซิ ปปี (Mississippi River) นําท่ านชม
ทัศนี ยภาพที่สวยของอุทยานแห่ งชาติ อันประกอบไปด้วย ท้องทะเล ภูเขา และป่ าไม้ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์
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สวยงาม อุทยานแห่งชาติอะคาเดีย เป็ นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยว
กว่า 3 ล้านคนต่อปี โดยอุทยานนั้นมีพ้นื ที่ครอบคลุมกว่า 47,000 เอเคอร์ โดย 30,300 เอเคอร์น้ นั อยูบ่ นเกาะเมาท์
ดิเซิร์ท ไอส์แลนด์ (Mount Desert Island) เป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดนอกชายฝั่งของรัฐเมน อิสระให้ท่านเก็บภาพตาม
อัธยาศัย (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีคือช่วง กันยายน – ตุลาคม เป็ นช่วงที่อุทยานแห่ งนี้ มีสีสัน สวยงามที่สุด และ เป็ น
อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในการชมใบไม้เปลี่ยนสีแห่งรัฐเมน)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (พร้อมลิ้มลองเมนูกงุ้ มังกร)

บ่าย

นําท่านกลับสู่ ท่าเรื อเก่าแห่งบาร์ฮาร์เบอร์ นําท่านชมความงดงามของท่าเรื อเก่า ที่มีอาคารสถาปั ตยกรรมโบราณ
อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมเมืองและเก็บภาพความน่ ารักของเมือง บาร์ ฮาร์ เบอร์ และ เก็บภาพธรรมชาติอนั
สวยงามได้ตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองพอร์ ตแลนด์ (Portland) ซึ่งเรี ยกได้ว่าเป็ นเมืองใหญ่ที่สุด
ของรัฐเมน เป็ นรัฐที่ต้งั อยูท่ างตะวันออกสุดของสหรัฐอเมริ กา และตั้งอยูใ่ นเขตนิวอิงแลนด์ ชื่อของรัฐตั้งมาจาก
ชื่อจังหวัดหนึ่งในฝรั่งเศส

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Double Tree by Hilton Portland Hotel or Holiday Inn Express Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด

พอร์ ตแลนด์ – บอสตัน – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เลต

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเที่ยวชมบริ เวณท่าเรื อเก่า (Old Port) ที่มีความสําคัญทางประวัติศาตร์ ของพอร์ ตแลนด์ เนื่ องจากเป็ น
บริ เวณที่ กัปตันเดินเรื อชาวอังกฤษ คริ สโตเฟอร์ ลาเวท ได้คน้ พบอ่าวแคสโก (Casco Bay) ในปี ค.ศ. 1623 และ
ขึ้นฝั่ง ณ ท่าเรื อพอร์ตแลนด์ (Old port) ในปัจจุบนั นําท่านชมความสวยงามของท่าเรื อเก่า ที่ยงั คงสถาปัตยกรรม
การก่อสร้างในสมัยศตวรรษที่ 17 นําท่านเที่ยวชมบริ เวณวอเตอร์ ฟร้อนท์ (Waterfront) ได้เวลานําท่านเที่ยวชม
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ความสวยงามของถนนคองเกรส สตรี ท (Congress Street) ซึ่งเป็ นถนนเก่าแก่และถนนหลักของเมือง อาคาร
ก่อสร้างที่สวยงามที่ยงั คงตั้งเด่นตระการตาตลอดช่วงถนนนี้ จากนั้นนําท่านชมจตุรัสสงครามกลางเมือง (Civil
war memorial) สัญลักษณ์ยอ้ นรําลึกถึงความวุ่นวายและสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ พอร์ตแลนด์ อาร์ท ดิสทริ ค (Portland Art district) ซึ่งเป็ นย่านที่จดั แสดงศิลปะหลากแขนงของศิลปิ นที่
ต้องการโชว์ผลงานของตน นําท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการวิลเลี่ยม (Fort William) เป็ นป้ อมปราการทางทหารที่
ตั้งอยู่บนแหลมอลิซาเบธ (Cape Elizabeth) นําท่านถ่ายรู ปกับแมนชัน่ กอดดาท (Goddard Mansion) ซึ่งเป็ น
อาคารเก่าแก่และศูนย์บญั ชาการทางทหารภายในป้อมแห่งนี้ จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับประภาคารเก่าแก่แห่งเมน
(Lighthouse in Maine) ซึ่งเป็ นประภาคารเก่าแก่ ตั้งตระหง่านบนแหลมอลิซาเบธ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามของประภาคารและหมู่อาคารโบราณริ มมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่ านเดิ น ทางสู่ เมืองบอสตัน (Boston) เมืองหลวงของรั ฐแมสซาชู เซตส์ (Massachusetts) เป็ นเมืองแห่ ง
การศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสี ยงมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยบอสตัน วิทยาลัยการดนตรี เบิร์กลีย ์
และคณะแพทย์ข องมหาวิทยาลัย ฮาร์ ว าร์ ด บอสตัน ขึ้ นชื่ อว่ าเป็ นเมืองในอเมริ ก าที่ แฝงไปด้ว ยศิลปะและ
วัฒนธรรมแบบยุโรปเก่า เมืองใหญ่เมืองนี้จดั ว่าค่อนข้างสงบอีกทั้งยังมีความสวยงามของธรรมชาติ ได้เวลานํา
ท่านเดินทางสู่ Wrentham Village Premium Outlet ซึ่งเป็ นเอาท์เลตขนาดใหญ่ต้ งั อยู่ใกล้เมืองบอสตัน มีร้านค้า
กว่ามากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของอย่างจุ ใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH,
BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็ นต้น

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Double Tree by Hilton Boston Bedford Glen or Hilton Boston Woburn หรื อเทียบเท่ า
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วันที่แปด

บอสตัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านถ่ายรู ปกับหอฟาเนลฮอลล์ (Faneuil Hall) หอประชุมประวัติศาสตร์ ที่มาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ของสหรัฐอเมริ กา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1742 เพื่อใช้เป็ นแหล่งค้าขายของประชาชนและเพื่อเป็ นที่ทาํ การของส่ วน
ราชการเมืองต่ างๆ ในช่ วงเวลาสงครามการเมืองราวศตวรรษที่ 18-19 หอแห่ งนี้ ใช้เป็ นที่ ร วมกําลังพลและ
วางแผนของผูน้ ํามวลชนในยุค นั้น นับเป็ นสถานที่ ประวัติ ศาสตร์ ท้ งั ของเมืองบอสตัน และของประเทศ ใน
ปัจจุบนั ก็ยงั เปิ ดทําการปกติ เป็ นทั้งตลาดสินค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์และที่ว่าการของเทศบาลเมือง นําท่านเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Museum of Science) พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่นกั ท่องเที่ยวกว่าค่อนโลกต่างเล่าลือกัน
ว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ดี ที่สุดในโลก เพราะมีการจัดแสดงเรื่ องราวน่ าสนใจหลากหลาย ไฮไลท์คือโครงกระดู ก
ไดโนเสาร์ ข นาดใหญ่ มี ส่ว นของหอดาราศาสตร์ ข นาดใหญ่ จัด แสดงทั้งประวัติ ศ าสตร์ โบราณคดี แ ละ
วิทยาศาสตร์ทุกแขนง รวมทั้งยังมีโดมผีเสื้อขนาดใหญ่ที่สามารถเดินเข้าไปชมความงามของหมู่ผีเสื้ อได้อีกด้วย
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจตามอัธยาศัย นําท่านชมสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุด (Boston Public
Garden) ตั้งอยูบ่ นถนนชาลส์ (Charles Street) สวนแห่งนี้ต้งั อยูบ่ ริ เวณจุดเริ่ มต้นของ “เส้นทางเดินแห่งอิสรภาพ”
เรี ยกได้ว่าเป็ นสวนสาธารณะแห่ งประวัติศาสตร์ จากนั้นนําท่านเที่ยวบนเส้นทางแห่ งอิสรภาพ (The Freedom
Trail) เส้นทางประวัติศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริ กา ถนนเก่าแก่ที่อยูค่ ู่เมืองมากว่า 250 ปี สองข้างทางถนนสายนี้ เต็ม
ไปด้ว ยสถานที่ ประวัติ ศาสตร์ ในช่ว งยุคแห่ งการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศและอาคารโบราณที่
สําคัญๆ เรี ยกว่าเป็ นไฮไลท์หลักของทัวร์บอสตัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน พร้อมเมนูกงุ้ มังกร

บ่าย

นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับอิซาเบลล่า สจ๊วต การ์ ดเนอร์ (Isabella Stewart Gardner Museum)
จัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับสวยงามมากมายในอาคารเก่าแก่ต้งั แต่ศตวรรษที่ 15 รวมไปถึงของสะสมมีค่าจําพวก
งานศิลปะ งานกระเบื้อง ปูนปั้น เฟอร์นิเจอร์ แอนทีคชั้นดี หนังสื อหายาก งานฝี มือและอีกมากมายของมาดาม
การ์ดเนอร์ นักสะสมงานศิลปะและนักสังคมสงเคราะห์สตรี ผมู ้ ีชื่อเสี ยงในอดีต บริ เวณด้านนอกมีสวนกุหลาบ
สวยงามขนาดใหญ่ที่จะบานในช่วงหน้าร้อนทุกปี ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของสวนไม้ดอกไม้ประดับ
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แห่งนี้ ได้เวลานําท่านช้อปปิ้ ง ณ ย่าน ถนนนิวบูรี่ (Newbury Street) เป็ นถนนที่คลาคลํ่าไปด้วยสินค้าทั้งแบรนด์
เนม และ สินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านสู่ ตลาดควินซี
(Quincy Market) ตลาดนี้มีท้งั ในส่วนของตลาดในร่ ม เเละตลาดกลางเเจ้งเป็ นสถานที่ที่เหมาะสําหรับการช้อป
ปิ้ ง เป็ นแหล่งร้านกาแฟ ร้ านขนมมากมาย รวมทั้งยังเป็ นแหล่งงานฝี มือสิ นค้าพื้น เมือง งานศิลปะจากศิลปิ น
ท้องถิ่น และยังเป็ นศูนย์รวมการแสดงแบบเปิ ดหมวก นับว่าเป็ นจุดท่องเที่ยวและจุดนัดพบสังสรรค์ที่มีชีวิตชีวา
ของเมือง
คํ่า
20.30 น.
23.45 น.
วันที่เก้า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบินบอสตัน เพื่อเชคอิน
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโตรอนโต
ออกเดินทางจากสนามบินบอสตัน สู่สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน TK82 (ใช้
เวลาบินประมาณ 9.25 ชัว่ โมง)
บอสตัน – อิสตันบูล

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริ การอาหารคํ่า และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
16.10 น.
17.55 น.

เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน TK58
(ใช้เวลาบินประมาณ 8.30 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารคํ่า และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

วันที่สิบ

กรุงเทพมหานคร

07.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
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10 วัน แคนาดา นิวอิงแลนด์
(มอนทรีออล – ควิเบก – เมน – แมสซาชู เซตส์ – บอสตัน)
ราคาทัวร์ 125,000 บาท:

23 พ.ค.-1 มิ.ย./ 13-22 มิ.ย./ 11-20 ก.ค./ 10-19 ส.ค./ 21-30 ก.ย.
12-21 ต.ค./ 19-28 ต.ค. 2562

อัตราค่าบริ การ (บาท)

ราคาทัวร์ พ.ค.-ต.ค. 2019

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
125,000
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
21,000
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
120,000
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
35,000
110,000-150,000
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ BKK – YUL//BOS –BKK (TK) หักค่าใช้จ่าย
30,000
น
4,500
ค่าธรรมเนียมและค่าดําเนินการวีซ่าอเมริ ก (ไม่รวมในโปรแกรม)
7,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 ในอเมริกาไม่ มีบริการห้ องพักแบบ 3 เตียง เนื่ องจากเตียงในอเมริกาจะเป็ นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) ไม่
สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริ กา – แคนาดา (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทางนํ้าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
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 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ, ค่าวีซ่าแคนาดา
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรี ยบร้อยแล้ว
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนําให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 ค่าวีซ่าอเมริ กา (ลูกค้าจะต้องยืน่ วีซ่า และ สัมภาษณ์ดว้ ยตัวเองเท่านั้น)
สําหรับการยืน่ วีซ่าอเมริ กา ลูกค้าสามารถดําเนิ นการยื่นวีซ่าด้วยตนเองทั้งหมดได้ โดยเข้าไปทําการสมัครได้ทาง เว็บ
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ข ้อมูลของทางบริ ษ ัท รบกวนติ ด ต่ อ ) หากลูก ค้ าให้ ท างบริ ษัท
ดาเนินการในส่ วนของวีซ่าอเมริกาทั้งหมด เสี ยค่ าธรรมเนียมและค่ าดาเนินการเพิ่มท่ านละ 7,000 บาท (ในกรณีนี้ทาง
บริษัทจะแจ้งนัดหมายให้ ลูกค้ามาทาการสัมภาษณ์อกี ที)
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังได้ รับการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 50,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดิน ทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิน ทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
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 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูก ปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่ องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะ ใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
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 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นทีเ่ ดียวกันในถุงใสพร้ อมที่
จะสําแดงต่อเจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และห้ามมี
ร่ องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมี ค่า ทุก ชนิ ด ขอแนะน าไม่ ควรใส่ เ ข้ า ไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับ เครื่ อง เพราะหากเกิ ดการสู ญหาย สายการบิน จะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิ จ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารยื่นวีซ่าแคนาดา
(ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทําการ)
1. แบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว (กรุ ณากรอกให้ครบถ้วน)
(กรุ ณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยที่ทางบริ ษทั ฯ ทัวร์ให้กรอกข้อมูล เพื่อทําวีซ่าออนไลน์)
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าสําหรับติดวีซ่า อย่างน้อย 3 หน้า
หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย
3. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
6. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
7. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
8. สําเนาใบมรณะบัตร
9. สูติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
10. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื อ
อําเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
11. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ศึกษา
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12. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
1. หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
2. สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 20 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ตอ่ เนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
3. บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ
ชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 12.1 และ 12.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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แบบฟอร์ มสารองทีน่ ั่ง

10 วัน แคนาดา นิวอิงแลนด์
(มอนทรีออล – ควิเบก – เมน – แมสซาชู เซตส์ – บอสตัน)
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าอเมริกา, แต่ รวมวีซ่าแคนาดา และรวมทิปต่ างๆแล้ ว)
ราคาทัวร์ 125,000 บาท:

23 พ.ค.-1 มิ.ย.2562
10-19 ส.ค.2562
19-28 ต.ค. 2562

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ลําดับที่

เบอร์ โทรศัพท์

13-22 มิ.ย.2562
21-30 ก.ย.2562
ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

11-20 ก.ค.2562
12-21 ต.ค.2562
เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร โปรด
ระบุ)

ชื่อผูส้ าํ รองที่นงั่ ............................................................... เอเย่นต์....................................................................
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์........................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์กรุณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่อเจ้าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

