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 10 วนั อเมริกา-แคนาดา  

 

*** สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส**** 

เร่ิมต้น…. 119,900 บาท 

(ไม่รวมค่าวซ่ีาอเมริกา, รวมวซ่ีาแคนาดา และรวมทิปต่างๆแล้ว)  
นิวยอร์ค (พกัค้าง 2 คืน) – ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ – ขึน้ตึกเอม็ไพร์สเตท 

 ฟิลลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี. – แฮริสเบิร์ก – คอร์นน่ิง – น า้ตกไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา)   
ขึน้หอคอยสกายลอน ทาวเวอร์ พร้อมอาหารม้ือพเิศษ – พกัห้องววิน า้ตกไนแองการ่า – เทีย่วโตรอนโต   

ขึน้หอคอย CN Tower (พกัแคนาดารวม 2 คืน) 

บนิเข้านิวยอร์ค (อเมริกา) – บนิออกจากโตรอนโต (แคนาดา) 
ราคาทวัร์ปี 2019 (พกัค้าง นิวยอร์ก 2 คืน)  

ราคาทัวร์ 119,900 บาท :  19-28 ต.ค. 2562 
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10 วนั อเมริกา-แคนาดา 

 ชมน ้ำตกไนแองกำร่ำ (ฝ่ังแคนำดำ),  สัมผสัน ้ำตกไนแองกำร่ำแบบใกลชิ้ดกบักำรล่องเรือ Horn Blower ฝ่ังแคนำดำ 
 อำหำรม้ือพิเศษ บนหอคอยสกำยลอน ทำวเวอร์ (Skylon Tower) ริมน ้ำตกไนแองกำร่ำ 
 พกั... นิวยอร์ค 2 คืน, วอชิงตนัดี.ซี. , แฮริสเบิร์ก, ไนแองกำร่ำ (ฝ่ังแคนำดำ) หอ้งวิวน ้ำตก และ โตรอนโต  
 เท่ียวแคนำดำฝ่ังตะวนัออก พร้อมพกัคำ้งคืนท่ี โตรอนโต (รวมค่ำวซ่ีำแคนำดำ).... พกัแคนำดำรวม 2 คืน 
 ข้ึนตึกเอม็ไพร์สเตท ทำวเวอร์, ข้ึนหอคอย CN Tower 

 

19 ต.ค. 62 กรุงเทพ – ฮ่องกง 
 

16.00 น. คณะฯพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ ประตูหมำยเลข 7-8 เคำน์เตอร์ 
M 6 – M 16 สำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์  

18.55 น. ออกเดินทำงสู่ฮ่องกง โดยสำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี CX704 (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.50 
ชัว่โมง) สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรเช้ำบนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภำพยนตร์หลำกหลำยกบั จอทีวี
ส่วนตวัทุกท่ีนัง่  

22.55 น. เดินทำงถึง สนำมบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่สนำมบิน จอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) 
สหรัฐอเมริกำ อิสระใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงสินคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบินตำมอธัยำศยั 

 

20 ต.ค. 62 นิวยอร์ค (พกัค้าง 2 คืน) เซ็นทรัลพาร์ค – ไทม์สแควร์ – ขึน้ตึกเอม็ไพร์สเตท 
 

00.30 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนำมบินจอห์นเอฟ เคนเนดี (JFK) โดยเท่ียวบิน CX888     
(ใชเ้วลำบิน 16 ชัว่โมง) เคร่ืองแวะจอดท่ีแวนคูเวอร์ก่อนบินต่อ 

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

07.00 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติจอห์นเอฟ เคนเนดี รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 น ำท่ำนผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง และ ศุลกำกร 

น ำท่ำนข้ึนรถโคช้ปรับอำกำศสู่มหำนครนิวยอร์ก (ระยะทำง 38 กม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 50 นำที) น ำท่ำน
ผำ่นชม สวนสำธำรณะ เซ็นทรัล พำร์ค (Central park) ซ่ึงเป็นสวนสำธำรณะท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดใน   แมนฮตัตนั 
(เป็นเขตปกครองตนเอง) แห่งมหำนครนิวยอร์ค ตอ้นรับนักท่องเท่ียวจำกทัว่โลกประมำณปีละ 25 ลำ้นคน     
เป็นสวนสำธำรณะท่ีมีคนมำท่องเท่ียวมำกท่ีสุดในสหรัฐอเมริกำ และยิ่งไปกวำ่นั้น สวนสำธำรณะแห่งน้ียงัเป็น
สถำนท่ีถ่ำยท ำหนังหลำยๆ เร่ือง และรำยกำรต่ำงๆ อีกมำกมำย จึงท ำให้เซ็นทรัลพำร์ค โด่งดังไปทัว่โลก             
น ำท่ำนผ่ำนชม ร็อคก้ีเฟลเลอร์เซ็นเตอร์ (Rockefeller Center) ถนนสำยท่ีห้ำ (Fifth Avenue) ท่ีสร้ำงข้ึน          
จำกตระกูลท่ีร ่ ำรวย ติดอนัดับหน่ึงในสิบของอเมริกำ  ซ่ึงคบัคั่งไปด้วยศูนย์กำรค้ำ และโรงมหรสพชั้นน ำ   
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จำกนั้นน ำท่ำนสู่ยำ่นไทมส์แควร์ (Times Square) หน่ึงในสถำนท่ีท่ีเป็นหวัใจของนิวยอร์ค ไทมส์แควร์ ไดก้ลำย
สถำนะเป็นสถำนท่ีท่ีส ำคญัของโลกและไดก้ลำยเป็นสัญลกัษณ์ของนครนิวยอร์ก ซ่ึงเป็นผลมำจำกท่ีไทมส์แควร์      
เป็นสถำนท่ีท่ีดูทนัสมยั ล ้ ำยุค เพรำะมีจอโฆษณำขนำดใหญ่มำกมำยติดอยู่ตำมบริเวณโดยรอบ นอกจำกน้ี           
ไทม์สแควร์ ยงัเป็นจุดปลำยสุดทำงฝ่ังตะวนัออกของ ลินคอล์น ไฮเวย์ หรือ ทำงหลวงลินคอล์น อันเป็น         
ทำงหลวงสำยแรกท่ีตดัผำ่นสหรัฐอเมริกำ 
 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรญ่ีปุ่น 
  

 
 

บ่ำย น ำท่ำน ข้ึนตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) ตึกน้ี เป็นท่ีท ำกำรของบริษทัใหญ่ๆ กวำ่ 600 บริษทั ตึก
แห่งน้ีใชอิ้ฐในกำรก่อสร้ำง 10 ลำ้นกอ้น สูง  375 เมตร และลึกลงไปใตดิ้น จำกระดบัถนน แบ่งเป็น 102 ชั้น บน
ยอดสุดมีโดมสูงข้ึนไปอีก 60 เมตร จำกชั้นล่ำงถึงชั้นท่ี 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่ำงดี ชนิดไม่ข้ึนสนิม คิดเป็น
น ้ ำหนกั 730 ตนั มีหนำ้ต่ำงทั้งหมด 6,500 บำน จุคนได ้80,000 กว่ำคน รับประกนั 6,000 ปี ใช้ลิฟท์ข้ึนลง         
65 เคร่ือง เร่ิมสร้ำงเม่ือ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ.1929) สร้ำงเสร็จเม่ือ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)     
น ำทุกท่ำนข้ึนชมวิวจำกชั้น 86 ของตึก ซ่ึงสำมำรถมองเห็นทิวทศัน์ของ เกำะแมนฮตัตนั ใจกลำงกรุงนิวยอร์ค  
ชมววิกรุงแมนฮตัตนัแบบ 360 องศำ อิสระใหท้่ำนไดถ่้ำยรูปและเดินเล่นบนชั้น 86 ไดต้ำมอธัยำศยั     

ค ่ำ        รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hilton Newark Hotel**** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 

21 ต.ค. 62 เทพเีสรีภาพ – ช้อปป้ิงเอาท์เลท  Woodbury Outlet 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
น ำท่ำนนัง่เรือสู่เกำะลิเบอร์ต้ี เพื่อชมทิวทศัน์ของฝ่ังเมืองแมนฮตัตนั น ำท่ำนชมเทพีเสรีภำพบนเกำะลิเบอร์ต้ี 
สัญลกัษณ์แห่งสันติภำพท่ีประชำชนของประเทศฝร่ังเศสมอบให้กบัประชำชนนครนิวยอร์ค ท่ำนจะได้เห็น
ทิวทศัน์ของแมนฮตัตนัของมหำนครนิวยอร์ค และนิวเจอร์ซ่ีไดจ้ำกจุดน้ี ระหว่ำงกำรล่องเรือท่ำนจะไดเ้ห็น ตึก
ระฟ้ำทัว่ทั้งเกำะแมนฮตัตนั รวมถึง สะพำนบรูคลิน ซ่ึงเป็นสะพำนแห่งแรกของนิวยอร์ค ท่ีสร้ำงขำ้มแม่น ้ ำอีสต์
ริฟเวอร์ เพื่อเช่ือมเกำะแมนฮตัตนั ซ่ึงเป็นใจกลำงของนครนิวยอร์ค กบั ยำ่น บรูคลิน ท่ีอยูต่รงขำ้มเป็นสะพำนท่ี

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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ใชอิ้ฐและหินผสมผสำนกนั ก่อเป็นเสำหลกัข้ึน 2 ฟำก แลว้ก็ใชเ้ส้นลวดเหล็กขึงเพื่อยึดโยงสะพำน ซ่ึงมีทั้งปูน
และไม ้ควำมยำวทั้งส้ิน 6,016 ฟุต และกวำ้ง 85ฟุต จนเป็นผลส ำเร็จ สำมำรถ ใช้งำนไดอ้ย่ำงคงทนมำจนถึง
ปัจจุบนั เรือจะน ำท่ำนผ่ำนและสำมำรถมองเห็นตึก World Trade Center หรือท่ีชำวอเมริกนัเรียกว่ำบริเวณ 
Ground Zero ซ่ึงช่ือน้ีเป็นช่ือท่ีถูกเรียกแทนพื้นท่ีบริเวณตึก World Trade Center เดิมค ำเรียกวำ่   Ground Zero 
นั้นเป็นค ำศพัทท่ี์ถูกน ำมำใช ้เม่ือครำวท่ีญ่ีปุ่น โดนระเบิดนิวเคลียร์ท่ี Hiroshima, Nagasaki คร้ันต่อมำ ศพัทค์  ำน้ี
จึงใชเ้รียกแทนควำมหำยนะท่ีมีสำเหตุมำจำกระเบิด หรือควำมเสียหำยคร้ังยิ่งใหญ่ ดว้ยสำเหตุน้ี พื้นท่ีบริเวณตึก 
World Trade Center จึงถูกเรียกวำ่ Ground Zero ซ่ึงกลำยเป็นพื้นท่ีประวติัศำสตร์ของประเทศอเมริกำ ซ่ึงท่ำน
สำมำรถมองเห็นตึกดงักล่ำวไดใ้นระยะไม่ไกล 

 
 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน  
 

บ่ำย น ำท่ำนสู่ วดูเบอร์ร่ี เอำทเ์ลท (Woodbury Outlets) (ระยะทำง 63 กม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 50 นำที) ซ่ึงเรียก
ไดว้ำ่เป็นเอำทเ์ลทท่ีดีท่ีสุดในอเมริกำ ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีขนำดใหญ่ ประกอบดว้ยร้ำนคำ้แบรนด์เนมกวำ่ 250 ร้ำนคำ้ 
น ำเสนอสินคำ้ในรำคำท่ีชวนให้เลือกสรรคม์ำกมำยหลำกหลำยแบรนด์ อำทิเช่น Burberry, Gucci, Dior, Coach, 
Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio Armani, TOD, Belenciaga, Samsonite 
และอ่ืนๆอีกมำกมำย อิสระให้ท่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั (ร้ำนคำ้ทุกร้ำนลดรำคำ 30 – 70%) ซ่ึงเรียกไดว้ำ่เป็น
เอำท์เลท ท่ีใหญ่ท่ีสุด และ ถูกท่ีสุดในสหรัฐอเมริกำ เรำแนะน ำให้ท่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีน่ี เน่ืองจำกรำคำและ
สินคำ้มีให้เลือกมำกมำย นอกจำกส่วนลดของทำงร้ำนคำ้แต่ละร้ำนแลว้ ยงัมีคูปองส่วนลดเพิ่ม ท่ีแจกให้ลูกคำ้ 
ทุกท่ำน เรียกไดว้ำ่ สวรรคส์ ำหรับนกัชอ้ปป้ิงจริงๆ 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจีน พร้อมล้ิมลองเมนูกุง้มงักร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hilton Newark Hotel**** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 

22 ต.ค. 62 ฟิลาเดลเฟีย  – วอชิงตัน ดี.ซี. 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองฟิลำเดลเฟีย  (ระยะทำง 103 กม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชม.) หรือท่ี เรียกกนัวำ่ 
Philly หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของ สหรัฐอเมริกำ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐ

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
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เพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองท่ีพลเมืองหนำแน่นท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 ของสหรัฐอเมริกำ และเป็นเมืองท่ีมีพื้นท่ีเมือง
จำกประชำกรเป็นอนัดบั 5 และมีผูบ้ริโภคส่ือมำกเป็นอนัดบั 4 จำกกำรส ำรวจของนีเซน มีเดีย รีเสิร์ช และเป็น
เมืองท่ีมีพลเมืองหนำแน่นเป็นอนัดบัท่ี 49 ของโลก นอกจำกน้ีฟิลำเดลเฟียยงัเป็นท่ีตั้งของสถำนศึกษำชั้นน ำ
อย่ำง มหำวิทยำลัยเพนซิลเวเนีย และ Drexel University จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำชมระฆงัแห่งเสรีภำพ หรือ      
Liberty Bell เป็นส่ิงท่ีประกำศก ำเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกำเม่ือวนัท่ี  8 กรกฎำคม พ .ศ  2319 ระฆงัเก่ำแก่    
ท่ีงำมสง่ำใบน้ีมีขอบกวำ้งขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 12 ฟุต และหนักกว่ำหน่ึงตนั บนระฆงัมีอกัษรจำรึกไวว้่ำ 
“ขอให้เสรีภำพจงมีแด่คนทุกคนท่ีอำศยัอยู่บนผืนแผ่นดินน้ี” พร้อมน ำชมนิทรรศกำรควำมเป็นมำในกำร 
ประกำศอิสรภำพของสหรัฐอเมริกำ น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัหอแห่งเสรีภำพ หรือ Independence Hall สร้ำงข้ึนเพื่อ   
ใชเ้ป็นศำลำวำ่กำรรัฐ ปัจจุบนัใชเ้ก็บรักษำเอกสำรอิสรภำพและตั้งดินแดนใหม่โดยใชช่ื้อวำ่ “สหรัฐอเมริกำ”  

 
 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน 
 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. (ระยะทำง 222 กม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.33 ชัว่โมง)  เมืองหลวงของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงเป็นเมืองหน่ึงท่ีไดอ้อกแบบผงัเมืองไดอ้ยำ่งสวยงำมและเป็นระเบียบ เป็นท่ีตั้งท่ีท ำกำร
ของหน่วยงำนรัฐบำลท่ีส ำคญัๆ น ำท่ำนชม กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกำ ติดกบัรัฐเวอร์จิเนีย
และรัฐแมริแลนด์ โดยวอชิงตนั ดี.ซี. อยูใ่นเขตฝ่ังซ้ำยของแม่น ้ ำพอตอแมก (Potomac River) กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. 
สร้ำงในสมยั ประธำนำธิบดี จอร์จ วอชิงตนั ประธำนำธิบดีท่ำนแรกของสหรัฐอเมริกำ เมืองหลวงแห่งน้ี      
สร้ำงข้ึนแทน ฟิลำเดลเฟีย ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกำในสมยัก่อน เมืองน้ีมีอนุสำวรียว์อชิงตนั ท่ีมี
ลกัษณะเป็นแท่งโอเบลิสกสู์ง 555 ฟุต (169 เมตร) สร้ำงเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตนั 

 

 ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sheraton Rockville Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

23 ต.ค. 62 ท าเนียบขาว – สถาบันสมิธโซเนียน – พพิธิภัณฑ์ยานอวกาศ – เมืองแฮริสเบิร์ก   
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
  น ำท่ำนชม อนุสำวรียว์อชิงตนั และแท่งโอเบลิสก์ จำกนั้นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั ท ำเนียบขำว (The White 

House) ท่ีพ  ำนกัของประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ จำกนั้นน ำท่ำนชมสถำปัตยกรรมอนัสวยงำมของโดมสีขำวซ่ึง

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
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


 

 

EHC-CX-10D-USCA 

สร้ำงเป็นท่ีร ำลึกถึงประธำนำธิบดีเจฟเฟอร์สัน (อนุสรณ์สถำนธอมัส เจฟเฟอร์สัน)  และ ชมอนุสำวรีย์
ประธำนำธิบดีคนท่ี 16 ของสหรัฐอเมริกำ คือ ประธำนำธิบดีลินคอร์น (อนุสรณ์สถำนอบัรำฮมัลินคอล์น) 
จำกนั้นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั ตึกรัฐสภำ ซ่ึงเป็นท่ีประชุมสมำชิกวุฒิสภำ และสภำผูแ้ทนรำษฎร น ำท่ำนแวะ
ถ่ำยรูปกบัอำคำรสถำบนัสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบำลส่วน
หน่ึงร่วมกบัเงินกองทุน จำกพินยักรรมของ James Smithson นกัวิทยำศำสตร์ขององักฤษ สถำบนั สมิธโซเน่ียน
ยงัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภณัฑ์ 13 แห่งไวด้้วยกนั น ำท่ำนชมพิพิธภณัฑ์ท่ี
น่ำสนใจ เช่น National museum of Natural History ซ่ึงแสดงนิทรรศกำรเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ชมห้อง
แสดงกระดูกไดโนเสำร์ หุ่นชำ้งแอฟริกำโบรำณท่ีตวัใหญ่ท่ีสุดในโลก และเพชรโฮป (Hope Diamond) ขนำด 
45.5 กะรัต ท่ีเคยเป็นสมบติัของพระเจำ้หลุยส์ ท่ี 16 ของฝร่ังเศส  

 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน พร้อมเมนูกุง้มงักร 
 

 
 

บ่ำย  น ำท่ำนชม พิพิธภณัฑ์เคร่ืองบินและยำนอวกำศ  (National Air and Space Museum) พิพิธภณัฑ์      อำกำศยำน
และยำนอวกำศ ท่ีมีผูเ้ขำ้ชมสูงท่ีสุดในโลก แสดงประวติัศำสตร์กำรบินมำตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย 
เคร่ืองร่อน เคร่ืองบิน จรวด ยำนอวกำศ ซ่ึงเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภำพยนตร์จอยกัษ์ (IMAX) ท่ีฉำย
ภำพยนตร์เก่ียวกบักำรบิน อวกำศ นอกจำกน้ียงัมีทอ้งฟ้ำจ ำลอง หินจำกดวงจนัทร์ และเคร่ืองบินล ำแรกของโลก
จำกตระกูล Wright น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) (ระยะทำง 169 กม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 
1.50 ชั่วโมง)  เป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกำ เมืองแฮร์ริสเบิร์กเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น ้ำซสัคิวแฮนนำ และน ำท่ำนชมโรงงำนจ ำลองผลิตช็อกโกแลตช่ือดงัของประเทศอเมริกำ นั้น
คือ Hershey’s Chocolate World ซ่ึงท่ำนจะได้ชมขั้นตอนในกำรผลิตช็อกโกแลตแบบภำพยนตร์กำร์ตูน
เคล่ือนไหว โดยใชต้วักำร์ตูนจ ำลองในกำรแสดงประกอบกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ซ่ึงเป็นกำรแสดงท่ีน่ำรักและ
ต่ืนตำต่ืนใจส ำหรับผูท่ี้มำชม อิสระให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตนำนำชนิดของ Hershey’s เพื่อเป็นของฝำก 
และของท่ีระลึกตำมอธัยำศยั      

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Crown Plaza Hotel Harrrisburg**** หรือเทียบเท่า 
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24 ต.ค. 62 เมืองคอร์นน่ิง – น า้ตกไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา) – ดินเนอร์พเิศษ บนหอคอย Skylon 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคอร์นน่ิง (ระยะทำง 262 กม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.50 ชัว่โมง)  พร้อมชมทศันียภำพ
บรรยำกำศเมืองและชีวิตแบบอเมริกนั  ซ่ึงตั้งอยู่ทำงตอนใตข้องนครนิวยอร์ค  ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี  ค .ศ . 1890 ซ่ึง
ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ ำเชมุง  เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทำงดำ้นกำรท ำเคร่ืองแก้ว น ำท่ำนชมกำรจดัแสดงเคร่ืองแกว้ ณ 
โรงงำนเคร่ืองแกว้ทีบีไอเมืองคอร์นน่ิง ท่ีมีช่ือเสียงในดำ้นเคร่ืองแกว้ของอเมริกำ อิสระให้ท่ำนเลือกซ้ือเคร่ือง
แกว้        ท่ีรังสรรคอ์อกแบบมำหลำกหลำยชนิดและหลำกหลำยดีไซน์ เป็นของท่ีระลึกตำมอธัยำศยั 
  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน 
 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติไนแองกำร่ำฝ่ังแคนำดำ ท่ีถือว่ำเป็นส่ิงมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติส่ิงหน่ึง       
ของโลกและเป็นสถำนท่ีด่ืมน ้ ำผึ้ งพระจนัทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่ำวสำวชำวอเมริกนั น ำทุกท่ำน
เดินทำงสู่ น ้ ำตกไนแองกำร่ำ อนัยิ่งใหญ่และช่ืนชมควำมงดงำมของน ้ ำตกท่ีสรรค์สร้ำงข้ึนโดยธรรมชำติ และ  
ถือว่ำเป็นน ้ ำตกท่ีสวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกท่ีคุณท่ำนตอ้งมำสัมผสั (ในวนัน้ีท่ำนจะตอ้งผ่ำนด่ำนตรวจ    
คนเข้ำเมืองของประเทศแคนำดำ ดังนั้นทุกท่ำนต้องเตรียมพำสปอร์ตไวก้ับตนเอง และห้ำมน ำผลไม้ ถั่ว        
และอำหำรทุกชนิดเขำ้ประเทศแคนำดำอยำ่งเด็ดขำด หำกท่ำนมีของดงักล่ำว ตอ้งท ำกำรทิ้งก่อนถึงด่ำนตรวจ) 
จำกนั้นน ำท่ำนข้ึนหอคอยสกำยลอน (Skylon Tower) เพื่อชมวิวท่ีสวยสดงดงำมของน ้ ำตก และพิเศษให้ท่ำนได้
รับประทำนอำหำรค ่ำบนหอคอยสกำยลอน หลังอำหำรค ่ำ ท่ำนสำมำรถข้ึนสู่จุดชมวิวชั้ นบนของหอคอย       
สกำยลอนเพื่อถ่ำยรูปมุมสูงของน ้ำตกไนแองกำร่ำ 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ บนหอคอยสกำยลอน (อำหำรค ่ำม้ือพิเศษ) Skylon Tower 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hilton Niagara Fall Hotel (Fall View)**** หรือเทียบเท่า 
พิเศษ....หอ้งพกัววิน ้ำตก ให้ท่ำนไดส้ัมผสับรรยำกำศน ้ำตกไนแองกำร่ำอยำ่งใกลชิ้ด และช่ืนชม แสง สี ยำมค ่ำคืน 
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25 ต.ค. 62  ล่องเรือชมน า้ตกไนแองการ่า หรือ Journey Behind the Falls – โตรอนโต  
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
น ำท่ำนสัมผสัประสบกำรณ์คร้ังยิง่ใหญ่ ในกำรชมน ้ ำตกไนแองกำร่ำอยำ่งใกลชิ้ดจริงๆกบัโปรแกรมกำรล่องเรือ 
Horn Blower ในกำรชมน ้ำตก และชมควำมยิง่ใหญ่ของน ้ำตกไนแองกำร่ำแบบมือเอ้ือม อิสระให้ท่ำนถ่ำยรูปตำม
อธัยำศยั และ เดินเล่นรอบบริเวณน ้ำตกไนแองกำร่ำ 
(หมำยเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ Horn Blower Cruise จะเปิดใหบ้ริกำร1 เมษำยน ของทุกปี แต่อยำ่งไรก็ตำมข้ึนกบั
สภำพอำกำศแต่ละปีดว้ย หำกกรุ๊ปเดินทำงและทำงเรือปิดใหบ้ริกำร ทำงทวัร์จะท ำกำรเปล่ียนโปรแกรม Journey 
behind the falls ใหลู้กคำ้) 

 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน 
 

บ่ำย น ำท่ำนสู่ไนแองกำร่ำ ชอ้ปป้ิงเอำท์เลต (Niagara Shopping Outlet) ซ่ึงเป็นเอำท์เลตขนำดใหญ่ตั้งอยูใ่กลก้บั
น ้ำตกไนแองกำร่ำ มีร้ำนคำ้กวำ่มำกมำย อิสระให้ท่ำนเลือกซ้ือของอยำ่งจุใจ อำทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, 
H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY 
HILFIGER เป็นตน้ น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ นครโตรอนโต เมืองหลวงของรัฐออนตำริโอ (ระยะทำง 130 กม. ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง 30 นำที) นครท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแคนำดำ เป็นเมืองท่ีมีประชำกรอำศยัอยู่
หนำแน่นท่ีสุดของประเทศ และใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงของแคนำดำ และยงัเป็นศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้ในฝ่ังตะวนัตก  

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sheraton Center Toronto Hotel/ Delta Hotel by Marriott Toronto**** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

26 ต.ค. 62  โตรอนโต – อาคารรัฐสภา – มหาวทิยาลยัโตรอนโต – ขึน้หอคอย CN Tower 
 

 เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำน ข้ึนหอคอยซีเอ็น  (CN Tower) ซ่ึงมีควำมสูงถึง  520 เมตร  เป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ำนจะไดช้ม

ทศันียภำพโดยรอบของนครโตรอนโตไดอ้ยำ่งจุใจ จำกนั้นน ำท่ำนเท่ียวชมเมืองโตรอนโต เป็นเมืองท่ีทนัสมยัอีก
เมืองของประเทศแคนำดำ เมืองน้ีมีประชำกร 2.5 ลำ้นคนอำศยัอยู่ และเป็นหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจของโลกท่ี
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ส ำคญั รวมทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของผูค้นจำกหลำกหลำยเช้ือชำติ อำทิ เช่น ชำวโปรตุเกส, ชำวอิตำลี, ชำวละติน
อเมริกำ และชำวเอเชีย ซ่ึงเมืองโตรอนโตยงัมีชุมชนชำวจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในอเมริกำเหนือ   เมืองโตรอนโต 
ประกอบไปดว้ย 6 เขต ไดแ้ก่ Downtown, North York, East York, York, Scarborough และ Etobicoke น ำท่ำน
ชม มหำวทิยำลยัโตรอนโต ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงทำงกำรศึกษำของรัฐออนตำริโอ จำกนั้นน ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั อำคำร
รัฐสภำ ของรัฐออนตำริโอ ซ่ึงมีพระบรมรูปของพระนำงวิคตอเรีย พระรำชินีแห่งองักฤษเจ้ำอำณำนิคมใน
สมยัก่อนตั้งอยูด่ำ้นหนำ้ 

 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน (ต๋ิมซ ำ) 
 

บ่ำย น ำท่ำนชม เมืองโตรอนโต พร้อมชมและถ่ำยรูปสถำนท่ีต่ำง ๆ มำกมำย อำทิเช่น สกำยโดม, ปรำสำทคำซำโลม่ำ, 
สวนควีนพำร์ค, ศำลำวำ่กำรเมืองโตรอนโต, ท่ำเรือโตรอนโต และให้ท่ำนอิสระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคำ้มำกมำย 
ณ ตลำดท่ีอยูใ่จกลำงเมืองเก่ำ ณ ยำ่น EATON CENTER  

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย 
  หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองโตรอนโต 
21.00 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองโตรอนโต 
 

27 ต.ค. 62 โตรอนโต – ฮ่องกง  
 

01.15 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินโตรอนโต (Toronto) สู่สนำมบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) โดยสำย
กำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบิน CX829 (ใชเ้วลำบินประมำณ 15.15 ชัว่โมง) 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรค ่ำ และ อำหำรเชำ้ระหวำ่งเท่ียวบิน 

28 ต.ค. 62 กรุงเทพมหานคร 
 

05.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) 
09.10 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบิน CX619 
  (ใชเ้วลำบินประมำณ 2.45 ชัว่โมง) สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรเชำ้ระหวำ่งเท่ียวบิน 
11.15 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภำพ.... 
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10 วนั อเมริกา-แคนาดา  
ราคาทัวร์ 119,900 บาท:  19-28 ต.ค. 2562 

 

อตัรำค่ำบริกำร  (บำท)  รำคำทวัร์ ต.ค. 2019 
รำคำผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 119,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่ำนละ 28,000 
เด็กอำย ุ2 - 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 116,900 
เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 49,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่ำนละ (รำคำสำมำรถยืนยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่ำนั้น) 110,000-150,000 

ไมเ่อำตัว๋ BKK-JFK //YYZ –BKK หกัค่ำใชจ่้ำย  30,000 

                                   น                    3,500  

ค่ำธรรมเนียมและค่ำด ำเนินกำรวซ่ีำอเมริก  (ไม่รวมในโปรแกรม) 7,000 

**รำคำอำจมีกำรปรับข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงท่ี 
สำยกำรบินประกำศปรับ และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 25 มกรำคม 2562) ** 

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

สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำใหท้่ำน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวำ่ 
 กรณีเดินทำงเป็นตัว๋กรุ๊ป หำกออกตัว๋แลว้ ไม่สำมำรถขอคืนเงินได ้และไม่สำมำรถเปล่ียนวนัเดินทำงได ้
 กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลด ท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
 กระเป๋ำถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้ำหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. 

 

โปรแกรมท่องเท่ียวอเมริกำ – แคนำดำ (ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร) อตัรำน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสำยกำรบิน CX  (กระเป๋ำเดินทำงน ้ำหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 
 ค่ำภำษีสนำมบิน, ภำษีน ้ำมนั, ประกนัภยัทำงอำกำศ 
 ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บำท และ ค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศวงเงิน 2,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลหลงักลบัจำกต่ำงประเทศภำยใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บำท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อำยุเกิน 85 ปี) 
 ค่ำท่ีพกัตลอดกำรเดินทำง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่ำอำหำรทุกม้ือตำมระบุ, ค่ำพำหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวำ่งน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ี ตำมระบุ 
 เจำ้หนำ้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง พร้อมรวมค่ำทิป เรียบร้อยแลว้ 
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อตัรำน้ีไม่รวมถึง 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั เช่น ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่ำเคร่ืองด่ืมมินิบำร์และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำทิปพนกังำนยกกระเป๋ำในโรงแรม แนะน ำใหท้่ำนดูแลกระเป๋ำดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนักำรสูญหำย 
 ค่ำวซ่ีำอเมริกำ (ลูกคำ้จะตอ้งยืน่วซ่ีำ และ สัมภำษณ์ดว้ยตวัเองเท่ำนั้น) 

 ส ำหรับกำรยื่นวีซ่ำอเมริกำ ลูกคำ้สำมำรถด ำเนินกำรยื่นวีซ่ำดว้ยตนเองทั้งหมดได ้โดยเขำ้ไปท ำกำรสมคัรไดท้ำง เว็บ    
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หำกใช้ข้อมูลของทำงบริษัท รบกวนติดต่อ) หากลูกค้าให้ทางบริษัท
ด าเนินการในส่วนของวีซ่าอเมริกาทั้งหมด เสียค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการเพิ่มท่านละ 7,000 บาท (ในกรณีนี้ทาง
บริษัทจะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้ามาท าการสัมภาษณ์อกีท)ี 
 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัได้รับการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนั ไม่เก็บค่ำใชจ่้ำย (หำกไม่ไดมี้กำรยืน่วซ่ีำล่วงหนำ้)   (เมษำยน-ธนัวำคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30-44 วนั หกัค่ำมดัจ ำ 50,000 บำท + ค่ำวซ่ีำ (ถำ้มี)   (เมษำยน-ธนัวำคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10-29 วนั หกัค่ำมดัจ ำ 50,000 บำท + ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน (ถำ้มี)  (เมษำยน-ธนัวำคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-9 วนั หกัค่ำใชจ่้ำย 100% ของค่ำทวัร์    (เมษำยน-ธนัวำคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทำงท่ีไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจำกกำรยืน่เอกสำรปลอม หกัค่ำใชจ่้ำย 100%  
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทำงทรำบ

ล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงกำรพำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท ำกำร โดยจะจดัหำสถำนท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล ำดบัแรก หรือคืนค่ำเขำ้ชมแก่คณะผูเ้ดินทำงแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน  

กำรนดัหยุดงำน  กำรประทว้ง  ภยัธรรมชำติ  กำรก่อจรำจล  อุบติัเหตุ  ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค ำนึงและรักษำ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงไวใ้หไ้ดม้ำกท่ีสุด 

 เน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่ำนปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในกำรใชบ้ริกำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่ำนไดท้  ำกำรตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทำง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรตรวจคนเขำ้เมือง และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีท่ำนช ำระ
มำแลว้  หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผดิกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง  

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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 ในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำก
ท่ำนถูกปฎิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทำงบุคคล
ธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคำ้ด ำเนินกำรเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมำเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคำ้ตอ้งด ำเนินกำรมำพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรมำพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหำกกรณีเท่ียวบินของคณะ ใหญ่เกิด
ควำมล่ำชำ้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสำเหตุใดๆก็ตำม 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบั หำกท่ำนตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระ 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผูก้  ำหนด ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกกำรเดินทำง ถำ้ทำงบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบิน
เท่ำนั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ท่ำนั้น) 

 ท่ำนท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอค ำยนืยนัวำ่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนักำรเดินทำง แน่นอน หำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ไดรั้บกำรยนืยนัจำกพนกังำน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศได ้

 เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีควำมแตกต่ำงกนั ซ่ึงอำจจะ
ท ำใหท้่ำนไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำร หรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะใหบ้ริกำร
ในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น 

 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่ำตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณำงดน ำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนำด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หำ้มน ำติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขำด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อำทิ ครีม โลชัน่ น ้ำหอม ยำสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถูกท ำกำรตรวจอยำ่งละเอียดอีก

คร้ัง โดยจะอนุญำตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ี
จะส ำแดงต่อเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัตำมมำตรำกำรองคก์ำรกำรบินพลเรือนระหวำ่งประเทศ ( ICAO ) 
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 หำกท่ำนซ้ือสินคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทำง เท่ียวบิน จึงสำมำรถน ำข้ึนเคร่ืองได ้และหำ้มมี
ร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเดด็ขำด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส ำหรับน ้ำหนกัของสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส ำหรับผูโ้ดยสำรชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรียกเกบ็ค่ำระวำงน ้ำหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสำยกำรบินท่ี
ท่ำนไม่อำจปฎิเสธได ้หำก น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำงเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด 

 ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตใหน้ ำข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส ำหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส ำหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบำงรำยกำรทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่มำตรฐำนได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระ ควำมรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในน ้ำหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋ำและสมัภำระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนำดใหญ่เกินไป ไม่เหมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
 ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย สำยกำรบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เท่ำนั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมำณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ำหนกักระเป๋ำจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทำงชั้นธรรมดำ (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทำงชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน ำให้
โหลดของมีค่ำทุกประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกิดกำรสูญหำยระหว่ำงกำรท่องเท่ียว (ระหว่ำงทวัร์ ไม่ใช่ระหว่ำงบิน) โดยปกติประกนัภยักำรเดินทำงท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท ำให้ลูกคำ้จะไม่ครอบคลุมค่ำชดเชยในกรณีกระเป๋ำใบใหญ่สูญหำย ดงันั้นท่ำนจึงไม่ควรโหลดของมีค่ำทุก
ประเภทในกระเป๋ำใบใหญ่ เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรชดเชยค่ำเสียหำยตำมรำยระเอียดขำ้งตน้
เท่ำนั้น 

 กรณีกระเป๋ำใบเลก็ (Hand Carry) เกิดกำรสูญหำย บริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยใหท่้ำนได ้ดงันั้นท่ำนตอ้งระวงั
ทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่ำน 
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เอกสารย่ืนวซ่ีาแคนาดา 
(ใชเ้วลำยืน่ประมำณ 16 วนัท ำกำร)  

1. แบบฟอร์มค ำร้องขอวซ่ีำ และ แบบฟอร์มเก่ียวกบัครอบครัว (กรุณำกรอกใหค้รบถว้น) 
(กรุณำกรอกแบบฟอร์มภำษำไทยท่ีทำงบริษทัฯ ทวัร์ใหก้รอกขอ้มูล เพื่อท ำวซ่ีำออนไลน์) 

2. หนงัสือเดินทำง (Passport) ท่ีเหลืออำยกุำรใชง้ำนไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป และมีหนำ้ส ำหรับติดวซ่ีำ อยำ่งนอ้ย 3 หนำ้ 
หำกมีหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำใหแ้นบมำดว้ย 

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

- เด็ก เดินทำงกบับุคคลอ่ืน บิดำและมำรดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขตหรือ
อ ำเภอเท่ำนั้น และใหร้ะบุวำ่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบัใคร (ระบุช่ือ) มีควำมสัมพนัธ์อยำ่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทำงกบับิดำ มำรดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้นและ
ใหร้ะบุวำ่ มำรดำยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบับิดำ (ระบุช่ือบิดำ)  

- เด็ก เดินทำงกบัมำรดำ บิดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้นและ
ใหร้ะบุวำ่ บิดำยนิยอมให้เด็กเดินทำงกบัมำรดำ (ระบุช่ือมำรดำ)  
  

11. หลกัฐำนกำรท ำงำน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมำยรับรองกำรท ำงำนใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถำนฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเจำ้ของกิจกำร : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรำยช่ือผูป้ระกอบกิจกำร (อำยไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเจำ้ของร้ำนคำ้ : ใชท้ะเบียนพำณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจำ้ของร้ำนคำ้ 
- กรณีพนกังำนบริษทั : ใชจ้ดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจำ้ง ระบุต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรวำ่จำ้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขำ้รำชกำร : ใชห้นงัสือรับรองจำกหน่วยงำน  
- กรณีเกษียณอำยรุำชกำร: ถ่ำยส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษำ ตอ้งมีหนงัสือรับรองจำกสถำบนัศึกษำ นั้นวำ่ก ำลงัศึกษำอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษำ 

 
 

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 :  (กรุณำเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส ำเนำบญัชี เล่มเดียวกนั) 

1. หนงัสือรับรองสถำนะทำงกำรเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย
ธนำคำร ระบุช่ือเจำ้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอำยไุม่เกิน 20 วนันบัจำกวนัท่ีจะยืน่วีซ่ำ 

2. ส ำเนำสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจำกเดือนท่ีจะยืน่วีซ่ำ มียอดเงินไม่ต ่ำกวำ่ 100,000 บำทต่อกำร
รับรอง 1 ท่ำน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กำ้วขำ้มเดือน (ปรับสมุดและส ำเนำ 20 วนัก่อนยืน่วีซ่ำ) 

 

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

หมำยเหตุ : หำกสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีกำรกระโดดขำ้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจำกเดือน 1 ขำ้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่ำนตอ้งไปขอ Bank statement จำกทำงธนำคำรแทนกำรถ่ำยส ำเนำสมุดบญัชี 

 

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

- หนงัสือรับรองสถำนะทำงกำรเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝำกประจ ำ (Fixed account) ออกโดย
ธนำคำร ระบุช่ือเจำ้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอำยไุม่เกิน 20 วนันบัจำกวนัท่ีจะยืน่วีซ่ำ 

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

หมำยเหตุ หำกตอ้งกำรรับรองกำรเงินใหค้นภำยในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสำรดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทำงกำรเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจำ้ของบญัชี รับรองค่ำใชจ่้ำยให้ใคร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมำยดว้ย)  
- กรุณำแนบสูติบตัร, ทะเบียนบำ้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐำน เพื่อแสดงสถำนะ และควำมสัมพนัธ์ว่ำ

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 

กรณีนำยจำ้งรับรองค่ำใชจ่้ำยใหลู้กจำ้ง 
- จดหมำยรับรองจำกนำยจำ้งระบุวำ่เป็นผูรั้บรองค่ำใชจ่้ำย พิมพเ์ป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝำก ดงัขอ้ 12.1 และ 12.2  

  
 (สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมำ) 
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แบบฟอร์มส ารองทีน่ั่ง  

10 วนั อเมริกา-แคนาดา  
(ไม่รวมค่าวซ่ีาอเมริกา, แต่รวมวีซ่าแคนาดา และรวมทิปต่างๆแล้ว)  

 

ราคาทวัร์ปี 2019 (พกัค้าง นิวยอร์ก 2 คืน)      

ราคาทัวร์ 119,900 บาท:       19-28 ต.ค. 2562 
 

 
ล ำดบัท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภำษำองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อำหำร 
(หำกแพอ้ำหำร โปรด

ระบุ) 

      

      

      

      

      

      
 

ช่ือผูส้ ำรองท่ีนัง่............................................................... เอเยน่ต.์................................................................... 
โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.์....................................................... 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่:   โทร 02 635 1415 

 


