EHC-TK-10D-USCA

10 วัน อเมริกา-แคนาดา

***โปรโมชั่น...สายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส****
เริ่มต้ น….

119,900 บาท

(ไม่ รวมค่ าวีซ่าอเมริกา, แต่ รวมวีซ่าแคนาดา และทิปต่ างๆแล้ว)
นิวยอร์ ค (พักค้ าง 2 คืน) – ล่องเรื อชมเทพีเสรีภาพ – ขึน้ ตึกเอ็มไพร์ สเตท
ฟิ ลลาเดลเฟี ย – วอชิงตัน ดี.ซี. – แฮริสเบิร์ก – คอร์ นนิ่ง – นา้ ตกไนแองการ่ า (ฝั่งแคนาดา)
ขึน้ หอคอยสกายลอน ทาวเวอร์ พร้ อมดินเนอร์ มื้อพิเศษ – พักห้ องวิวนา้ ตกไนแองการ่ า – เทีย่ วโตรอนโต
ขึน้ หอคอย CN Tower (พักแคนาดารวม 2 คืน)

บินเข้ านิวยอร์ ค (อเมริกา) – บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา)
ราคาทัวร์ ปี 2019 (พักค้ าง นิวยอร์ ก 2 คืน)

ราคาทัวร์ 119,900 บาท:

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

EHC-TK-10D-USCA

10 วัน อเมริกา-แคนาดา






ชมนํ้าตกไนแองการ่ า (ฝั่งแคนาดา), สัมผัสนํ้าตกไนแองการ่ าแบบใกล้ชิดกับการล่องเรื อ Horn Blower ฝั่งแคนาดา
อาหารคํ่ามื้อพิเศษ บนหอคอยสกายลอน ทาวเวอร์ (Skylon Tower) ริ มนํ้าตกไนแองการ่ า
พัก... นิวยอร์ค 2 คืน, วอชิงตันดี.ซี . , แฮริ สเบิร์ก, ไนแองการ่ า (ฝั่งแคนาดา) ห้องวิวนํ้าตก และ โตรอนโต
เที่ยวแคนาดาฝั่งตะวันออก พร้อมพักค้างคืนที่ โตรอนโต (รวมค่าวีซ่าแคนาดา).... พักแคนาดารวม 2 คืน
ขึ้นตึกแอมไพร์สเตท ทาวเวอร์, ขึ้นหอคอย CN Tower

วันแรก

กรุ งเทพ – อิสตันบูล

18.30 น.
21.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เชคอินสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันทีส่ อง

นิวยอร์ ค (พักค้ าง 2 คืน) – ขึน้ ตึกเอ็มไพร์ สเตท – เซ็นทรัลพาร์ ค – ไทม์ สแควร์

04.00 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK03 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่ งมีสินค้าให้เลือกซื้ อมากมาย
ออกเดิ นทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินจอห์นเอฟเคเนดี (JFK) โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์
ไลน์ส สายการบินมีบริ การอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน บนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชัว่ โมง)

06.45 น.

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารเช้ า และ อาหารกลางวันบนเครื่ องบิน
10.50 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟ เคนเนดี รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรนําท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสู่ มหานครนิวยอร์ก (ระยะทาง
38 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) สําหรับวันนี้ให้ท่านได้เที่ยวแบบเต็มวันในเกาะแมนฮัตตัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น

EHC-TK-10D-USCA
บ่าย

นําท่าน ขึ้นตึกเอ็มไพร์ สเตท (Empire State Building) ตึกนี้ เป็ นที่ทาํ การของบริ ษทั ใหญ่ๆ กว่า 600 บริ ษทั ตึก
แห่งนี้ใช้อิฐในการก่อสร้าง 10 ล้านก้อน สู ง 375 เมตร และลึกลงไปใต้ดิน จากระดับถนน แบ่งเป็ น 102 ชั้น บน
ยอดสุ ดมีโดมสู งขึ้นไปอีก 60 เมตร จากชั้นล่างถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริ มอย่างดี ชนิ ดไม่ข้ ึนสนิ ม คิดเป็ น
นํ้าหนัก 730 ตัน มีหน้าต่างทั้งหมด 6,500 บาน จุคนได้ 80,000 กว่าคน รับประกัน 6,000 ปี ใช้ลิฟท์ข้ ึนลง
65 เครื่ อง เริ่ มสร้างเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ.1929) สร้างเสร็ จเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)
นําทุกท่านขึ้นชมวิวจากชั้น 86 ของตึก ซึ่ งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ เกาะแมนฮัตตัน ใจกลางกรุ งนิวยอร์ ค
ชมวิวกรุ งแมนฮัตตันแบบ 360 องศา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปและเดิ นเล่นบนชั้น 86 ได้ตามอัธยาศัย จากนั้น
นําท่านผ่านชม สวนสาธารณะ เซ็นทรัล พาร์ ค (Central park) ซึ่ งเป็ นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
แมนฮัตตัน (เป็ นเขตปกครองตนเอง) แห่ งมหานครนิ วยอร์ ค ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกประมาณปี ละ 25
ล้านคน เป็ นสวนสาธารณะที่มีคนมาท่องเที่ยวมากที่สุดในสหรัฐอเมริ กา และยิง่ ไปกว่านั้น สวนสาธารณะแห่ งนี้
ยังเป็ นสถานที่ถ่ายทําหนังหลายๆ เรื่ อง และรายการต่างๆ อีกมากมาย จึงทําให้เซ็นทรัลพาร์ ค โด่งดังไปทัว่ โลก
นําท่านผ่านชม ร็ อคกี้ เฟลเลอร์ เซ็ นเตอร์ (Rockefeller Center) ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) ที่ ส ร้ างขึ้ น
จากตระกูลที่ร่ าํ รวย ติดอันดับหนึ่งในสิ บของอเมริ กา ซึ่ งคับคัง่ ไปด้วยศูนย์การค้า และโรงมหรสพชั้นนํา จากนั้น
นําท่านสู่ ยา่ นไทม์สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่ที่เป็ นหัวใจของนิวยอร์ ค ไทม์สแควร์ ได้กลายสถานะ
เป็ นสถานที่ ที่สํา คัญของโลกและได้ก ลายเป็ นสัญลัก ษณ์ ของนครนิ วยอร์ ก ซึ่ งเป็ นผลมาจากที่ ไ ทม์ส แควร์
เป็ นสถานที่ ที่ดูทนั สมัย ลํ้า ยุค เพราะมี จอโฆษณาขนาดใหญ่ม ากมายติ ดอยู่ตามบริ เวณโดยรอบ นอกจากนี้
ไทม์ส แควร์ ยัง เป็ นจุ ด ปลายสุ ด ทางฝั่ ง ตะวันออกของ ลิ น คอล์น ไฮเวย์ หรื อ ทางหลวงลิ น คอล์น อันเป็ น
ทางหลวงสายแรกที่ตดั ผ่านสหรัฐอเมริ กา

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Doubletree by Hilton Fort Lee**** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันทีส่ าม

ล่องเรื อเทพีเสรีภาพ – ช้ อปปิ้ งเอาท์เลท Woodbury Outlet

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านนัง่ เรื อสู่ เกาะลิ เบอร์ ต้ ี เพื่อชมทิวทัศน์ของฝั่ งเมืองแมนฮัตตัน นําท่านชมเทพีเสรี ภาพบนเกาะลิ เบอร์ ต้ ี
สัญลักษณ์ แห่ งสันติ ภาพที่ ประชาชนของประเทศฝรั่ งเศสมอบให้กบั ประชาชนนครนิ วยอร์ ค ท่านจะได้เห็ น
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ทิวทัศน์ของแมนฮัตตันของมหานครนิ วยอร์ ค และนิ วเจอร์ ซี่ได้จากจุดนี้ ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้เห็น ตึก
ระฟ้าทัว่ ทั้งเกาะแมนฮัตตัน รวมถึง สะพานบรู คลิน ซึ่ งเป็ นสะพานแห่ งแรกของนิ วยอร์ ค ที่สร้างข้ามแม่น้ าํ อีสต์
ริ ฟเวอร์ เพื่อเชื่อมเกาะแมนฮัตตัน ซึ่ งเป็ นใจกลางของนครนิ วยอร์ ค กับ ย่าน บรู คลิน ที่อยูต่ รงข้ามเป็ นสะพานที่
ใช้อิฐและหิ นผสมผสานกัน ก่อเป็ นเสาหลักขึ้น 2 ฟาก แล้วก็ใช้เส้นลวดเหล็กขึงเพื่อยึดโยงสะพาน ซึ่ งมีท้ งั ปูน
และไม้ ความยาวทั้งสิ้ น 6,016 ฟุต และกว้าง 85ฟุต จนเป็ นผลสําเร็ จ สามารถ ใช้งานได้อย่างคงทนมาจนถึ ง
ปั จจุบนั เรื อจะนําท่านผ่านและสามารถมองเห็ นตึก World Trade Center หรื อที่ชาวอเมริ กนั เรี ยกว่าบริ เวณ
Ground Zero ซึ่งชื่อนี้เป็ นชื่อที่ถูกเรี ยกแทนพื้นที่บริ เวณตึก World Trade Center เดิมคําเรี ยกว่า Ground Zero นั้น
เป็ นคําศัพท์ที่ถูกนํามาใช้ เมื่อคราวที่ญี่ปุ่น โดนระเบิดนิวเคลียร์ ที่ Hiroshima, Nagasaki ครั้นต่อมา ศัพท์คาํ นี้ จึง
ใช้เรี ยกแทนความหายนะที่มีสาเหตุมาจากระเบิด หรื อความเสี ยหายครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยสาเหตุน้ ี พื้นที่บริ เวณตึก
World Trade Center จึงถูกเรี ยกว่า Ground Zero ซึ่ งกลายเป็ นพื้นที่ประวัติศาสตร์ ของประเทศอเมริ กา ซึ่ งท่าน
สามารถมองเห็นตึกดังกล่าวได้ในระยะไม่ไกล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านสู่ วูดเบอร์ รี่ เอาท์เลท (Woodbury Outlets) (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ซึ่ งเรี ยก
ได้วา่ เป็ นเอาท์เลทที่ดีที่สุดในอเมริ กา ตั้งอยูบ่ นเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า
นําเสนอสิ นค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรค์มากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น Burberry, Gucci, Dior, Coach,
Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio Armani, TOD, Belenciaga, Samsonite
และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย (ร้านค้าทุกร้านลดราคา 30 – 70%) ซึ่ งเรี ยกได้วา่ เป็ น
เอาท์เลท ที่ใหญ่ที่สุด และ ถู กที่สุดในสหรัฐอเมริ กา เราแนะนําให้ท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าที่นี่ เนื่ องจากราคาและ
สิ นค้ามีให้เลือกมากมาย นอกจากส่ วนลดของทางร้ านค้าแต่ละร้ านแล้ว ยังมีคูปองส่ วนลดเพิ่ม ที่แจกให้ลูกค้า
ทุกท่าน เรี ยกได้วา่ สวรรค์สาํ หรับนักช้อปปิ้ งจริ งๆ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน พร้อมลิ้มลองเมนูกงุ้ มังกร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Doubletree by Hilton Fort Lee**** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)
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วันทีส่ ี่

ฟิ ลาเดลเฟี ย – วอชิงตัน ดี.ซี.

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย (ระยะทาง 103 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) หรื อที่ เรี ยกกันว่า
Philly หรื อ The City of Brotherly Love เป็ นเมืองหลวงแห่ งแรก ของ สหรัฐอเมริ กา เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ
เพนซิลเวเนีย และเป็ นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็ นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริ กา และเป็ นเมืองที่มีพ้ืนที่เมือง
จากประชากรเป็ นอันดับ 5 และมีผูบ้ ริ โภคสื่ อมากเป็ นอันดับ 4 จากการสํารวจของนี เซน มีเดีย รี เสิ ร์ช และเป็ น
เมืองที่มีพลเมื องหนาแน่ นเป็ นอันดับที่ 49 ของโลก นอกจากนี้ ฟิลาเดลเฟี ยยังเป็ นที่ต้ งั ของสถานศึ กษาชั้นนํา
อย่า ง มหาวิท ยาลัย เพนซิ ล เวเนี ย และ Drexel University จากนั้นนํา ท่ า นเข้า ชมระฆัง แห่ ง เสรี ภ าพ หรื อ
Liberty Bell เป็ นสิ่ งที่ประกาศกําเนิ ดของประเทศสหรัฐอเมริ กาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ 2319 ระฆังเก่าแก่
ที่งามสง่ าใบนี้ มีขอบกว้างขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 12 ฟุต และหนักกว่าหนึ่ งตัน บนระฆังมีอกั ษรจารึ กไว้ว่า
“ขอให้เสรี ภาพจงมี แด่ คนทุ ก คนที่ อาศัยอยู่บ นผืนแผ่นดิ นนี้ ” พร้ อมนําชมนิ ทรรศการความเป็ นมาในการ
ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริ ก า นําท่านถ่ายรู ปกับหอแห่ งเสรี ภาพ หรื อ Independence Hall สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้เป็ นศาลาว่าการรัฐ ปั จจุบนั ใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดิ นแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สหรัฐอเมริ กา”
(United States of America)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ กรุ งวอชิงตัน ดี .ซี . (ระยะทาง 222 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.33 ชัว่ โมง) เมืองหลวงของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งเป็ นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็ นระเบียบ เป็ นที่ต้ งั ที่ทาํ การ
ของหน่วยงานรัฐบาลที่สําคัญๆ นําท่านชม กรุ งวอชิงตัน ดี .ซี . เมืองหลวงของสหรัฐอเมริ กา ติดกับรัฐเวอร์ จิเนีย
และรัฐแมริ แลนด์ โดยวอชิงตัน ดี.ซี . อยูใ่ นเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ าํ พอตอแมก (Potomac River) กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี .
สร้ า งในสมัย ประธานาธิ บ ดี จอร์ จ วอชิ งตัน ประธานาธิ บ ดี ท่ า นแรกของสหรั ฐอเมริ ก า เมื อ งหลวงแห่ ง นี้
สร้างขึ้นแทน ฟิ ลาเดลเฟี ย ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริ กาในสมัยก่อน เมืองนี้ มีอนุ สาวรี ยว์ อชิ งตัน ที่มี
ลักษณะเป็ นแท่งโอเบลิสก์สูง 555 ฟุต (169 เมตร) สร้างเป็ นเกียรติแก่ จอร์ จ วอชิงตัน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Bethesda North Marriott Hotel / DC Sheraton Rockville Hotel **** หรื อเทียบเท่า

EHC-TK-10D-USCA
วันทีห่ ้ า

ทาเนียบขาว – สถาบันสมิธโซเนียน – พิพธิ ภัณฑ์ ยานอวกาศ – เมืองแฮริสเบิร์ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชม อนุ สาวรี ยว์ อชิ งตัน และแท่งโอเบลิ สก์ จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับ ทําเนี ยบขาว (The White
House) ที่พาํ นักของประธานาธิ บดีสหรัฐอเมริ กา จากนั้นนําท่านชมสถาปั ตยกรรมอันสวยงามของโดมสี ขาวซึ่ ง
สร้ า งเป็ นที่ รํ า ลึ ก ถึ ง ประธานาธิ บ ดี เ จฟเฟอร์ สั น (อนุ ส รณ์ ส ถานธอมัส เจฟเฟอร์ สั น ) และ ชมอนุ ส าวรี ย ์
ประธานาธิ บ ดี ค นที่ 16 ของสหรั ฐอเมริ ก า คื อ ประธานาธิ บดี ลิ นคอร์ น (อนุ สรณ์ สถานอับราฮัมลิ นคอล์น)
จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับ ตึกรัฐสภา ซึ่ งเป็ นที่ประชุ มสมาชิ กวุฒิสภา และสภาผูแ้ ทนราษฎร นําท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับอาคารสถาบันสมิธโซเนีย น (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่ วน
หนึ่งร่ วมกับเงินกองทุน จากพินยั กรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ ของอังกฤษ สถาบัน สมิธโซเนี่ยน
ยัง เป็ นพิพิ ธ ภัณฑ์ที่ ใ หญ่ ที่สุ ดในโลกและได้รวบรวมพิ พิ ธภัณฑ์ 13 แห่ ง ไว้ด้วยกัน นํา ท่า นชมพิพิ ธ ภัณฑ์ที่
น่าสนใจ เช่น National museum of Natural History ซึ่ งแสดงนิ ทรรศการเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้อง
แสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่ นช้างแอฟริ กาโบราณที่ตวั ใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรโฮป (Hope Diamond) ขนาด
45.5 กะรัต ที่เคยเป็ นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ ที่ 16 ของฝรั่งเศส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน พร้อมเมนูกงุ้ มังกร

บ่าย

นําท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่ องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์ อากาศยาน
และยานอวกาศ ที่มีผเู ้ ข้าชมสู งที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์ การบินมาตั้งแต่ตน้ จนถึงปั จจุบนั ประกอบด้วย
เครื่ องร่ อน เครื่ อ งบิ น จรวด ยานอวกาศ ซึ่ งเป็ นของจริ ง ตั้ง แสดง มี โ รงภาพยนตร์ จ อยัก ษ์ (IMAX) ที่ ฉ าย
ภาพยนตร์ เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยงั มีทอ้ งฟ้าจําลอง หิ นจากดวงจันทร์ และเครื่ องบินลําแรกของโลก
จากตระกูล Wright นําท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริ สเบิร์ก (Harrisburg) (ระยะทาง 169 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.50 ชั่วโมง) เป็ นเมืองหลวงของรัฐเพนซิ ล เวเนี ย สหรัฐอเมริ ก า เมืองแฮร์ ริสเบิ ร์ก เป็ นเมื องที่ ต้ งั อยู่ริมฝั่ ง
ตะวันออกของแม่น้ าํ ซัสคิวแฮนนา และนําท่านชมโรงงานจําลองผลิตช็อกโกแลตชื่อดังของประเทศอเมริ กา นั้น
คือ Hershey’s Chocolate World ซึ่ งท่านจะได้ชมขั้นตอนในการผลิ ตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์ การ์ ตูน
เคลื่อนไหว โดยใช้ตวั การ์ตูนจําลองในการแสดงประกอบกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ซึ่ งเป็ นการแสดงที่น่ารักและ
ตื่นตาตื่นใจสําหรับผูท้ ี่มาชม อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อช็อกโกแลตนานาชนิ ดของ Hershey’s เพื่อเป็ นของฝาก
และของที่ระลึกตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Radisson Hotel Harrisburg / Crown Plaza Hotel Harrrisburg**** หรื อเทียบเท่ า

EHC-TK-10D-USCA

วันทีห่ ก

เมืองคอร์ นนิ่ง – นา้ ตกไนแองการ่ า (ฝั่งแคนาดา) – ดินเนอร์ พเิ ศษ บนหอคอย Skylon

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ นนิ่ง (ระยะทาง 262 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชัว่ โมง) พร้อมชมทัศนียภาพ
บรรยากาศเมืองและชีวติ แบบอเมริ กนั ซึ่ งตั้งอยูท่ างตอนใต้ของนครนิ วยอร์ ค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่ งตั้งอยู่
บนฝั่งแม่น้ าํ เชมุง เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงทางด้านการทําเครื่ องแก้ว นําท่านชมการจัดแสดงเครื่ องแก้ว ณ โรงงาน
เครื่ องแก้วที บี ไอเมื องคอร์ นนิ่ ง ที่ มีชื่อเสี ยงในด้านเครื่ องแก้วของอเมริ กา อิสระให้ท่า นเลื อกซื้ อเครื่ องแก้ว
ที่รังสรรค์ออกแบบมาหลากหลายชนิดและหลากหลายดีไซน์ เป็ นของที่ระลึกตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นํา ท่ า นเดิ นทางสู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ไ นแองการ่ า ฝั่ ง แคนาดา ที่ ถื อว่า เป็ นสิ่ ง มหัศ จรรย์ท างธรรมชาติ สิ่ ง หนึ่ ง
ของโลกและเป็ นสถานที่ ดื่มนํ้า ผึ้ง พระจันทร์ ย อดนิ ยมสู งสุ ด 1 ใน 3 ของคู่ บ่า วสาวชาวอเมริ กนั นําทุ ก ท่า น
เดิ นทางสู่ นํ้าตกไนแองการ่ า อันยิ่งใหญ่และชื่ นชมความงดงามของนํ้าตกที่สรรค์สร้ างขึ้นโดยธรรมชาติ และ
ถื อว่าเป็ นนํ้าตกที่ สวยงามที่ สุดแห่ งหนึ่ งของโลกที่คุณท่านต้องมาสัมผัส (ในวันนี้ ท่านจะต้องผ่านด่ านตรวจ
คนเข้า เมื อ งของประเทศแคนาดา ดัง นั้น ทุ ก ท่ า นต้อ งเตรี ย มพาสปอร์ ต ไว้ก ับ ตนเอง และห้า มนํา ผลไม้ ถั่ว
และอาหารทุกชนิ ดเข้าประเทศแคนาดาอย่างเด็ดขาด หากท่านมีของดังกล่าว ต้องทําการทิ้งก่อนถึงด่านตรวจ)
จากนั้นนําท่านขึ้นหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เพื่อชมวิวที่สวยสดงดงามของนํ้าตก และพิเศษให้ท่านได้
รับประทานอาหารคํ่าบนหอคอยสกายลอน หลังอาหารคํ่า ท่ านสามารถขึ้ นสู่ จุดชมวิวชั้นบนของหอคอย
สกายลอนเพื่อถ่ายรู ปมุมสู งของนํ้าตกไนแองการ่ า

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า บนหอคอยสกายลอน (อาหารคํ่ามื้อพิเศษ) Skylon Tower
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Marriott Gateway on The Falls Hotel (Fall view) หรื อ
Hilton Niagara Fall Hotel (Fall View)**** หรื อเทียบเท่า
พิเศษ....ห้องพักวิวนํ้าตก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศนํ้าตกไนแองการ่ าอย่างใกล้ชิด และชื่นชม แสง สี ยามคํ่าคืน

EHC-TK-10D-USCA

วันทีเ่ จ็ด

ล่องเรื อชมนา้ ตกไนแองการ่ า หรื อ Journey Behind the Falls – โตรอนโต

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิง่ ใหญ่ ในการชมนํ้าตกไนแองการ่ าอย่างใกล้ชิดจริ งๆกับโปรแกรมการล่องเรื อ
Horn Blower ในการชมนํ้าตก และชมความยิง่ ใหญ่ของนํ้าตกไนแองการ่ าแบบมือเอื้อม อิสระให้ท่านถ่ายรู ปตาม
อัธยาศัย และ เดินเล่นรอบบริ เวณนํ้าตกไนแองการ่ า
(หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรื อ Horn Blower Cruise จะเปิ ดให้บริ การ1 เมษายน ของทุกปี แต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับ
สภาพอากาศแต่ละปี ด้วย หากกรุ๊ ปเดินทางและทางเรื อปิ ดให้บริ การ ทางทัวร์ จะทําการเปลี่ยนโปรแกรม Journey
behind the falls ให้ลูกค้า)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านสู่ ไนแองการ่ า ช้อปปิ้ งเอาท์เลต (Niagara Shopping Outlet) ซึ่ งเป็ นเอาท์เลตขนาดใหญ่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั
นํ้าตกไนแองการ่ า มีร้านค้ากว่ามากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้ อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS,
H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY
HILFIGER เป็ นต้น นําท่านออกเดินทางสู่ นครโตรอนโต เมืองหลวงของรัฐออนตาริ โอ (ระยะทาง 130 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที) นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา เป็ นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่นที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็ นอันดับหนึ่งของแคนาดา และยังเป็ นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Sheraton Center Toronto Hotel/ Delta Hotel by Marriott Toronto**** หรื อเทียบเท่า

EHC-TK-10D-USCA
วันทีแ่ ปด

โตรอนโต – อาคารรัฐสภา – มหาวิทยาลัยโตรอนโต – ขึน้ หอคอย CN Tower

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่าน ขึ้นหอคอยซี เอ็น (CN Tower) ซึ่ งมีความสู งถึง 520 เมตร เป็ นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชม
ทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจ จากนั้นนําท่านเที่ยวชมเมืองโตรอนโต เป็ นเมืองที่ทนั สมัยอีก
เมืองของประเทศแคนาดา เมืองนี้ มีประชากร 2.5 ล้านคนอาศัยอยู่ และเป็ นหนึ่ งในเมืองเศรษฐกิ จของโลกที่
สําคัญ รวมทั้งยังเป็ นศูนย์รวมของผูค้ นจากหลากหลายเชื้ อชาติ อาทิ เช่น ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาลี, ชาวละติน
อเมริ กา และชาวเอเชี ย ซึ่ งเมืองโตรอนโตยังมี ชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริ กาเหนื อ เมืองโตรอนโต
ประกอบไปด้วย 6 เขต ได้แก่ Downtown, North York, East York, York, Scarborough และ Etobicoke นําท่าน
ชม มหาวิทยาลัยโตรอนโต ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางทางการศึกษาของรัฐออนตาริ โอ จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปคู่กบั อาคาร
รัฐสภา ของรั ฐออนตาริ โอ ซึ่ ง มี พ ระบรมรู ป ของพระนางวิค ตอเรี ย พระราชิ นีแห่ ง อัง กฤษเจ้าอาณานิ คมใน
สมัยก่อนตั้งอยูด่ า้ นหน้า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ติ๋มซํา)

บ่าย

นําท่านชม เมืองโตรอนโต พร้อมชมและถ่ายรู ปสถานที่ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สกายโดม, ปราสาทคาซาโลม่า,
สวนควีนพาร์ ค, ศาลาว่าการเมืองโตรอนโต, ท่าเรื อโตรอนโต และให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้ามากมาย
ณ ตลาดที่อยูใ่ จกลางเมืองเก่า ณ ย่าน EATON CENTER

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองโตรอนโต
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นโตรอนโต (Toronto) สู่ ส นามบินอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์ กิ ช แอร์ ไ ลน์ ส
เที่ยวบิน TK18 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.45 ชัว่ โมง)

22.30 น.
วันทีเ่ ก้า

โตรอนโต – อิสตันบูล

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริ การอาหารคํ่า และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
15.15 น.
20.10 น.

เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส เที่ยวบิน TK64
(ใช้เวลาบินประมาณ 8.30 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารคํ่า และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

วันทีส่ ิ บ

กรุ งเทพมหานคร

09.40 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
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10 วัน อเมริกา-แคนาดา
ราคาทัวร์ 119,900 บาท:

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)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ราคาทัวร์ มิ.ย.-ต.ค. 2019
119,900
28,000
116,900
49,900
110,000-150,000
30,000

ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ BKK-JFK //YYZ –BKK หักค่าใช้จ่าย
น
3,500
ค่าธรรมเนียมและค่าดําเนินการวีซ่าอเมริ ก (ไม่รวมในโปรแกรม)
7,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 มกราคม 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 ในอเมริกาไม่ มีบริ การห้ องพักแบบ 3 เตียง เนื่องจากเตียงในอเมริกาจะเป็ 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) อัตรานี้ รวมถึง
 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)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรี ยบร้อยแล้ว
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนําให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
 ค่าวีซ่าอเมริ กา (ลูกค้าจะต้องยืน่ วีซ่า และ สัมภาษณ์ดว้ ยตัวเองเท่านั้น)
สําหรับการยื่นวีซ่าอเมริ กา ลู กค้าสามารถดําเนิ นการยื่นวีซ่าด้วยตนเองทั้งหมดได้ โดยเข้าไปทําการสมัครได้ทาง เว็บ
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ข้อ มู ล ของทางบริ ษ ัท รบกวนติ ด ต่ อ ) หากลู ก ค้ า ให้ ท างบริ ษั ท
ดาเนินการในส่ วนของวีซ่าอเมริ กาทั้งหมด เสี ยค่ าธรรมเนียมและค่ าดาเนิ นการเพิ่มท่ านละ 7,000 บาท (ในกรณีนี้ทาง
บริษัทจะแจ้ งนัดหมายให้ ลกู ค้ ามาทาการสั มภาษณ์ อกี ที)
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้ รับการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 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 ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
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 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่า นถู ก ปฎิ เสธการเข้า หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่องเที่ ย วใช้หนังสื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะ ใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี 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
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ 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 ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่
จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
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 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 าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ 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 ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมี ค่ าทุ กชนิ ด ขอแนะนาไม่ ค วรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่ เช็ คไปกับเครื่ อ ง เพราะหากเกิ ดการสู ญหาย สายการบิ นจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติ ประกันภัยการเดิ นทางที่
บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่ านจึ งไม่ควรโหลดของมีค่าทุ ก
ประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิ ดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้น
เท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารยื่นวีซ่าแคนาดา
(ใช้เวลายืน่ ประมาณ 16 วันทําการ)
1. แบบฟอร์ มคําร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์ มเกี่ยวกับครอบครัว (กรุ ณากรอกให้ครบถ้วน)
(กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มภาษาไทยที่ทางบริ ษทั ฯ ทัวร์ ให้กรอกข้อมูล เพื่อทําวีซ่าออนไลน์)
2. หนังสื อเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าสําหรับติดวีซ่า อย่างน้อย 3 หน้า
หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย
3. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสี ขาว 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. สู ติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
10. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื อ
อําเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุวา่ 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 : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั 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 ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน 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 นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) 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 ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน 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 อเมริกา-แคนาดา
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าอเมริกา, แต่ รวมวีซ่าแคนาดา และรวมทิปต่ างๆแล้ ว)
ราคาทัวร์ ปี 2019 (พักค้ าง นิวยอร์ ก 2 คืน)

ราคาทัวร์ 119,900 บาท: 13-22 มิ.ย.2562
10-19 ส.ค.2562
19-28 ต.ค. 2562
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ลําดับที่

เบอร์โทรศัพท์

11-20 ก.ค.2562
21-30 ก.ย.2562
ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

12-21 ต.ค.2562
เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร โปรด
ระบุ

)

ชื่อผูส้ าํ รองที่นงั่ ............................................................... เอเย่นต์....................................................................
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