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 10 วนั อเมริกา-แคนาดา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***โปรโมชั�น...สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส**** 

เริ�มต้น…. 109,900 บาท  
นิวยอร์ค – ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ – ขึ-นตึกเอม็ไพร์สเตท – พกัแอทแลนติก – ฟิลลาเดลเฟีย  

วอชิงตัน ดี.ซี. – แฮริสเบิร์ก – คอร์นนิ�ง – นํ-าตกไนแองการ่า (ฝั�งแคนาดา) – ขึ-นหอคอยสกายลอน ทาวเวอร์ พร้อม
ดินเนอร์มื-อพเิศษ – พกัห้องริมนํ-าตกไนแองการ่า – เที�ยวโตรอนโต – ขึ-นหอคอย CN Tower  

(พกัแคนาดารวม 2 คนื) 

บนิเข้านิวยอร์ค (อเมริกา) – บนิออกจากโตรอนโต (แคนาดา) 
ราคาทวัร์ปี 2018  
ราคาทวัร์ 109,900 บาท: 10-19 ส.ค. / 16-25 ต.ค./ 20-29 ต.ค. 2018 
ราคาทวัร์ปีใหม่ 2019 :  114,900 บาท: 30 ธ.ค. – 8 ม.ค. 2019 
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10 วนั อเมริกา-แคนาดา 

� ชมนํ�าตกไนแองการ่า (ฝั�งแคนาดา),  สัมผสันํ�าตกไนแองการ่าแบบใกลชิ้ดกบั Journey behind the  fall  

� อาหารคํ�ามื�อพิเศษ บนหอคอยสกายลอน ทาวเวอร์ (Skylon Tower) ริมนํ�าตกไนแองการ่า 

� พกั... นิวยอร์ค, แอตแลนติก, วอชิงตนัดี.ซี. , แฮริสเบิร์ก, ไนแองการ่า (ฝั�งแคนาดา) หอ้งววินํ�าตก และ โตรอนโต  

� เที�ยวแคนาดาฝั�งตะวนัออก พร้อมพกัคา้งคืนที� โตรอนโต (รวมค่าวซ่ีาแคนาดา).... พกัแคนาดารวม 2 คืน 

� ขึ�นตึกแอมไพร์สเตท ทาวเวอร์, ขึ�นหอคอย CN Tower 

 

แผนที�ท่องเที�ยวเส้นทาง อเมริกา – แคนาดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพ – ฮ่องกง 
 

15.00 น. คณะฯพร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ M 6 
– M 16 สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์  

17.45 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เที�ยวบินที� CX708 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 
ชั�วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื�องบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวั
ทุกที�นั�ง  
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22.40 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�องสู่สนามบิน จอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) 
สหรัฐอเมริกา อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ� งสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

วนัที�สอง นิวยอร์ค – เทพเีสรีภาพ – ขึ-นตึกเอม็ไพร์สเตท – เซ็นทรัลพาร์ค – ไทม์สแควร์ 
 

00.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินจอห์นเอฟ เคนเนดี (JFK) โดยเที�ยวบิน CX888   (ใช้
เวลาบิน 16 ชั�วโมง) 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารคํ�า และ อาหารเช้าบนเครื�องบิน 

07.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟ เคนเนดี รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร 

นาํท่านขึ�นรถโคช้ปรับอากาศสู่มหานครนิวยอร์ก (ระยะทาง 38 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) สําหรับวนันี�
ให้ท่านไดเ้ที�ยวแบบเต็มวนัในเกาะแมนฮตัตนั นาํท่านสู่ เกาะลิเบอร์ตี�  เพื�อชมทิวทศัน์ของฝั�งเมือง         แมนฮตัตนั 
ชมเทพีเสรีภาพ สัญลกัษณ์แห่งสันติภาพที�ประชาชนของประเทศฝรั�งเศสมอบให้กบัประชาชน   นครนิวยอร์ค ท่าน
จะไดเ้ห็นทิวทศัน์ของแมนฮตัตนัของมหานครนิวยอร์ค และนิวเจอร์ซี�ไดจ้ากจุดนี�  ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้
เห็น ตึกระฟ้าทั�วทั�งเกาะแมนฮตัตนั รวมถึง สะพานบรูคลิน ซึ� งเป็นสะพานแห่งแรกของนิวยอร์ค ที�สร้างขา้มแม่นํ� า
อีสตริ์ฟเวอร์ เพื�อเชื�อมเกาะแมนฮตัตนั ซึ� งเป็นใจกลางของนครนิวยอร์ค กบั ยา่น บรูคลิน ที�อยูต่รงขา้มเป็นสะพาน
ที�ใช้อิฐและหินผสมผสานกนั ก่อเป็นเสาหลกัขึ�น 2 ฟาก แลว้ก็ใช้เส้นลวดเหล็กขึงเพื�อยึดโยงสะพาน ซึ� งมีทั�งปูน
และไม ้ความยาวทั�งสิ�น 6,016 ฟุต และกวา้ง 85ฟุต จนเป็นผลสาํเร็จ สามารถ ใชง้านไดอ้ยา่งคงทนมาจนถึงปัจจุบนั 
เรือจะนาํท่านผา่นและสามารถมองเห็นตึก World Trade Center หรือ       ที�ชาวอเมริกนัเรียกวา่บริเวณ Ground Zero 
ซึ� งชื�อนี� เป็นชื�อที�ถูกเรียกแทนพื�นที�บริเวณตึก World Trade Center เดิมคาํเรียกวา่ Ground Zero นั�นเป็นคาํศพัทที์�ถูก
นาํมาใช้ เมื�อคราวที�ญี�ปุ่น โดนระเบิดนิวเคลียร์ที� Hiroshima, Nagasaki ครั� นต่อมา ศพัท์คาํนี� จึงใช้เรียกแทนความ
หายนะที�มีสาเหตุมาจากระเบิด หรือความเสียหายครั� งยิ�งใหญ่ ดว้ยสาเหตุนี�  พื�นที�บริเวณตึก World Trade Center จึง
ถูกเรียกวา่ Ground Zero ซึ� งกลายเป็นพื�นที�ประวติัศาสตร์ของประเทศอเมริกา ซึ� งท่านสามารถมองเห็นตึกดงักล่าว
ไดใ้นระยะไม่ไกล 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารญี�ปุ่น 
บ่าย นาํท่าน ขึ�นตึกเอม็ไพร์สเตท (Empire State Building) ตึกนี�  เป็นที�ทาํการของบริษทัใหญ่ๆ กวา่ 600 บริษทั ตึกแห่งนี�

ใชอิ้ฐในการก่อสร้าง 10 ลา้นกอ้น สูง  375 เมตร และลึกลงไปใตดิ้น จากระดบัถนน แบ่งเป็น 102 ชั�น บนยอดสุดมี
โดมสูงขึ�นไปอีก 60 เมตร จากชั�นล่างถึงชั�นที� 86 มีโครงเหล็กเสริมอยา่งดี ชนิดไม่ขึ�นสนิม คิดเป็นนํ� าหนกั 730 ตนั 
มีหน้าต่างทั�งหมด 6,500 บาน จุคนได ้80,000 กว่าคน รับประกนั 6,000 ปี ใช้ลิฟท์ขึ�นลง         65 เครื�อง เริ�มสร้าง
เมื�อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ.1929) สร้างเสร็จเมื�อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)     นาํทุกท่านขึ�นชมววิจาก
ชั� น  86 ข อ ง ตึ ก  ซึ� ง ส า ม า ร ถ ม อ ง เห็ น ทิ ว ทั ศ น์ ข อ ง  เก า ะ แ ม น ฮั ต ตั น  ใ จ ก ล า ง ก รุ ง นิ ว ย อ ร์ ค 
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ชมวิวกรุงแมนฮตัตนัแบบ pqr องศา อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปและเดินเล่นบนชั�น 86 ไดต้ามอธัยาศยั จากนั�น     นาํ
ท่านผ่านชม สวนสาธารณะ เซ็นทรัล พาร์ค (Central park) ซึ�งเป็นสวนสาธารณะที�มีขนาดใหญ่ที�สุดใน   แมนฮัต
ตัน (เป็นเขตปกครองตนเอง) แห่งมหานครนิวยอร์ค ต้อนรับนักท่องเที�ยวจากทั�วโลกประมาณปีละ 25 ล้านคน เป็น
สวนสาธารณะที�มีคนมาท่องเที�ยวมากที�สุดในสหรัฐอเมริกา และยิ�งไปกว่านั-น สวนสาธารณะแห่งนี-ยังเป็นสถานที�
ถ่ายทําหนังหลายๆ เรื�อง และรายการต่างๆ อีกมากมาย จึงทําให้เซ็นทรัลพาร์ค โด่งดังไปทั�วโลก             นาํท่านผา่น
ชม ร็อคกี� เฟลเลอร์เซ็นเตอร์ (Rockefeller Center) ถนนสายที�ห้า (Fifth Avenue) ที�สร้างขึ� น          จากตระกูลที�
รํ� ารวย ติดอนัดบัหนึ� งในสิบของอเมริกา ซึ� งคบัคั�งไปดว้ยศูนยก์ารคา้ และโรงมหรสพชั�นนาํ จากนั�นนาํท่านสู่ยา่น
ไทม์สแควร์ (Times Square) หนึ� งในสถานที�ที�เป็นหัวใจของนิวยอร์ค ไทม์สแควร์ ไดก้ลายสถานะเป็นสถานที�ที�
สําคญัของโลกและได้กลายเป็นสัญลกัษณ์ของนครนิวยอร์ก ซึ� งเป็นผลมาจากที�ไทม์สแควร์      เป็นสถานที�ที�ดู

ทนัสมยั ลํ� ายุค เพราะมีจอโฆษณาขนาดใหญ่มากมายติดอยู่ตามบริเวณโดยรอบ นอกจากนี�            ไทม์สแควร์ ยงั
เป็นจุดปลายสุดทางฝั�งตะวนัออกของ ลินคอล์น ไฮเวย ์หรือ ทางหลวงลินคอล์น อนัเป็น         ทางหลวงสายแรกที�
ตดัผา่นสหรัฐอเมริกา 

  
คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารไทย 
 
 
 
 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Doubletree by Hilton Fort Lee**** หรือเทียบเท่า  
 

วนัที�สาม ช้อปปิ- งเอาท์เลท  Woodbury Outlets – แอตแลนติก ซิตี- 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านสู่ วดูเบอร์รี�  เอาท์เลท (Woodbury Outlets) (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ซึ� งเรียกได้
ว่าเป็นเอาท์เลทที�ดีที�สุดในอเมริกา ตั� งอยู่บนเนื�อที�ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า 
นาํเสนอสินคา้ในราคาที�ชวนให้เลือกสรรค์มากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น Burberry, Gucci, Dior, Coach, 
Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio Armani, TOD, Belenciaga, Samsonite 
และอื�นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ� งตามอธัยาศยั (ร้านคา้ทุกร้านลดราคา 30 – 70%) ซึ� งเรียกไดว้่าเป็นเอาท์
เลท ที�ใหญ่ที�สุด และ ถูกที�สุดในสหรัฐอเมริกา เราแนะนาํให้ท่านเลือกซื�อสินคา้ที�นี� เนื�องจากราคาและสินคา้มีให้
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เลือกมากมาย นอกจากส่วนลดของทางร้านคา้แต่ละร้านแลว้ ยงัมีคูปองส่วนลดเพิ�ม ที�แจกให้ลูกคา้ ทุกท่าน เรียกได้
วา่ สวรรคส์าํหรับนกัชอ้ปปิ� งจริงๆ 

กลางวนั เพื�อใหท้่านไดมี้แวลาในการชอ้ปปิ� งแบบเตม็ที� ทางทวัร์จดัเงินค่าอาหารกลางวนัใหท้่าน $20 USD  
บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี�  ดินแดนแห่งคาสิโน (ระยะทาง 265 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม.) 

เมืองแห่งแสง สี และ คาสิโน ที�ขึ�นชื�อที�สุดดา้นฝั�งตะวนัออก (เรียกไดว้่า ลาสเวกสัตะวนัออก) ดว้ยกบัทิวทศัน์อนั
งดงาม เลียบฝั�งมหาสมุทรแอตแลนติก ทาํให้นกัท่องเที�ยวทั�วโลก ต่างใฝ่ฝันที�จะมาเสี�ยงโชค ณ เมืองนี�   อิสระให้
ท่านไดส้นุกสนานกบัการเสี�ยงโชคในคาสิโนหรือ เที�ยวชมเลือกซื�อสินคา้ ณ ถนนบอร์ดวอค (Boardwalk) ซึ� งเป็น
ถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติค ซิตี�  สร้างขึ�นในปี ���r ในอดีตมีความกวา้งเพียง �� ฟุต แต่ปัจจุบนัมีความ
กวา้งถึง �r ฟุต และมีความยาวถึง �.� ไมล์ ซึ� งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านคา้ต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านคา้ซึ� งมี
ชื�อเสียงระดบัโลกก็ตั�งอยู ่ณ ถนนเส้นนี�  หรือท่านจะเลือกชอ้ปปิ� งสินคา้ ณ เอาทเ์ลต      แห่งใหญ่ ตั�งอยูใ่กลโ้รงแรม 
ทาเก็ต เอาทเ์ลต (Target Outlet) ซึ� งมีสินคา้ใหเ้ลือกซื�อมากมาย เช่น Coach, Puma, Nike, CK, Adidas และ อื�นๆ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Tropicana Hotel Atlantic City**** หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สี�  ฟิลาเดลเฟีย  – วอชิงตัน ดี.ซี. 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย  (ระยะทาง 99 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.05 ชม.) หรือที� เรียกกนัวา่ Philly 
หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของ สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดในรัฐเพนซิลเว
เนีย และเป็นเมืองที�พลเมืองหนาแน่นที�สุดเป็นอนัดบั q ของสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที�มีพื�นที�เมืองจากประชากร
เป็นอนัดบั � และมีผูบ้ริโภคสื�อมากเป็นอนัดบั � จากการสํารวจของนีเซน มีเดีย รีเสิร์ช และเป็นเมืองที�มีพลเมือง
หนาแน่นเป็นอนัดบัที� �� ของโลก นอกจากนี� ฟิลาเดลเฟียยงัเป็นที�ตั�งของสถานศึกษาชั�นนาํอยา่ง มหาวิทยาลยัเพน
ซิลเวเนีย และ Drexel University จากนั�นนาํท่านเขา้ชมระฆงัแห่งเสรีภาพ หรือ      Liberty Bell เป็นสิ�งที�ประกาศ
กาํเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื�อวนัที�  8 กรกฎาคม พ.ศ 2319 ระฆงัเก่าแก่    ที�งามสง่าใบนี� มีขอบกวา้งขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 12 ฟุต และหนกักวา่หนึ�งตนั บนระฆงัมีอกัษรจารึกไวว้า่ “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที�อาศยั
อยูบ่นผนืแผน่ดินนี� ” พร้อมนาํชมนิทรรศการความเป็นมาในการ ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา นาํท่านถ่ายรูป
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กับหอแห่งเสรีภาพ หรือ Independence Hall สร้างขึ� นเพื�อ   ใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบนัใช้เก็บรักษาเอกสาร
อิสรภาพและตั�งดินแดนใหม่โดยใชชื้�อวา่ “สหรัฐอเมริกา” (United States of America) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. (ระยะทาง 222 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.33 ชั�วโมง) เมืองหลวงของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ� งเป็นเมืองหนึ� งที�ไดอ้อกแบบผงัเมืองไดอ้ย่างสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นที�ตั�งที�ทาํการ
ของหน่วยงานรัฐบาลที�สาํคญัๆ นาํท่านชม กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ติดกบัรัฐเวอร์จิเนียและ
รัฐแมริแลนด์ โดยวอชิงตนั ดี.ซี. อยูใ่นเขตฝั�งซา้ยของแม่นํ�าพอตอแมก (Potomac River) กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. สร้างใน
สมยั ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงแห่งนี�       สร้างขึ�นแทน ฟิ
ลาเดลเฟีย ซึ� งเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาในสมยัก่อน เมืองนี� มีอนุสาวรียว์อชิงตนั ที�มีลกัษณะเป็นแท่ง
โอเบลิสกสู์ง ��� ฟุต (�q� เมตร) สร้างเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตนั 

 ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Bethesda North Marriott Hotel & Conference Center **** หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที�ห้า ทาํเนียบขาว – สถาบันสมิธโซเนียน – พพิธิภัณฑ์ยานอวกาศ – เมืองแฮริสเบิร์ก   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นาํท่านชม อนุสาวรียว์อชิงตนั และแท่งโอเบลิสก์ จากนั�นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั ทาํเนียบขาว (The White House) ที�

พาํนกัของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จากนั�นนาํท่านชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของโดมสีขาวซึ� งสร้างเป็นที�
รําลึกถึงประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน (อนุสรณ์สถานธอมสั เจฟเฟอร์สัน) และ ชมอนุสาวรียป์ระธานาธิบดีคนที� �q 
ของสหรัฐอเมริกา คือ ประธานาธิบดีลินคอร์น (อนุสรณ์สถานอบัราฮมัลินคอล์น) จากนั�นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั ตึก
รัฐสภา ซึ� งเป็นที�ประชุมสมาชิกวฒิุสภา และสภาผูแ้ทนราษฎร  

  นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารสถาบนัสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั�งในปี ค.ศ.���q โดยทุนรัฐบาล
ส่วนหนึ�งร่วมกบัเงินกองทุน จากพินยักรรมของ James Smithson นกัวทิยาศาสตร์ขององักฤษ สถาบนั สมิธโซเนี�ยน
ยงัเป็นพิพิธภณัฑ์ที�ใหญ่ที�สุดในโลกและไดร้วบรวมพิพิธภณัฑ์ �p แห่งไวด้ว้ยกนั นาํท่านชมพิพิธภณัฑ์ที�น่าสนใจ 
เช่น National museum of Natural History ซึ� งแสดงนิทรรศการเกี�ยวกบัสิ� งแวดล้อม      ของมนุษย ์ชมห้องแสดง
กระดูกไดโนเสาร์ หุ่นชา้งแอฟริกาโบราณที�ตวัใหญ่ที�สุดในโลก และเพชรโฮป           (Hope Diamond) ขนาด ��.� 
กะรัต ที�เคยเป็นสมบติัของพระเจา้หลุยส์ ที� �q ของฝรั�งเศส  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
บ่าย  นาํท่านชม พิพิธภณัฑ์เครื�องบินและยานอวกาศ  (National Air and Space Museum) พิพิธภณัฑ์      อากาศยานและ

ยานอวกาศ ที�มีผูเ้ขา้ชมสูงที�สุดในโลก แสดงประวติัศาสตร์การบินมาตั�งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย เครื�อง
ร่อน เครื�องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ� งเป็นของจริงตั�งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยกัษ ์(IMAX) ที�ฉายภาพยนตร์เกี�ยวกบั
การบิน อวกาศ นอกจากนี�ยงัมีทอ้งฟ้าจาํลอง หินจากดวงจนัทร์ และเครื�องบินลาํแรกของโลกจากตระกลู Wright นาํ
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ท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) (ระยะทาง 169 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั�วโมง) เป็นเมือง
หลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เมืองแฮร์ริสเบิร์กเป็นเมืองที�ตั�งอยูริ่มฝั�งตะวนัออกของแม่นํ� าซสัคิวแฮนนา 
และนาํท่านชมโรงงานจาํลองผลิตช็อกโกแลตชื�อดงัของประเทศอเมริกา นั�นคือ Hershey’s Chocolate World ซึ� ง
ท่านจะได้ชมขั�นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูนเคลื�อนไหว โดยใช้ตวัการ์ตูนจาํลองในการ
แสดงประกอบกบัเทคโนโลยีที�ทนัสมยั ซึ� งเป็นการแสดงที�น่ารักและตื�นตาตื�นใจสําหรับผูที้�มาชม อิสระให้ท่านได้
เลือกซื�อช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s เพื�อเป็นของฝาก และของที�ระลึกตามอธัยาศยั      

ค ํ�า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Radisson Hotel Harrisburg**** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัที�หก เมืองคอร์นนิ�ง – นํ-าตกไนแองการ่า (ฝั�งแคนาดา) – ดินเนอร์พเิศษ บนหอคอย Skylon 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ�ง (ระยะทาง 262 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั�วโมง) พร้อมชมทศันียภาพ
บรรยากาศเมืองและชีวติแบบอเมริกนั ซึ� งตั�งอยูท่างตอนใตข้องนครนิวยอร์ค ก่อตั�งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1890 ซึ� งตั�งอยูบ่น
ฝั�งแม่นํ� าเชมุง เป็นเมืองที�มีชื�อเสียงทางดา้นการทาํเครื�องแกว้ นาํท่านชมการจดัแสดงเครื�องแกว้ ณ โรงงานเครื�อง
แกว้ทีบีไอเมืองคอร์นนิ�ง ที�มีชื�อเสียงในดา้นเครื�องแกว้ของอเมริกา อิสระให้ท่านเลือกซื�อเครื�องแกว้        ที�รังสรรค์
ออกแบบมาหลากหลายชนิดและหลากหลายดีไซน์ เป็นของที�ระลึกตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝั�งแคนาดา ที�ถือวา่เป็นสิ�งมหัศจรรยท์างธรรมชาติสิ�งหนึ�ง       ของ

โลกและเป็นสถานที�ดื�มนํ� าผึ�งพระจนัทร์ยอดนิยมสูงสุด � ใน p ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกนั นาํทุกท่านเดินทางสู่ 
นํ�าตกไนแองการ่า อนัยิ�งใหญ่และชื�นชมความงดงามของนํ�าตกที�สรรคส์ร้างขึ�นโดยธรรมชาติ และ  ถือวา่เป็นนํ� าตก
ที�สวยงามที�สุดแห่งหนึ� งของโลกที�คุณท่านตอ้งมาสัมผสั (ในวนันี� ท่านจะตอ้งผ่านด่านตรวจ    คนเขา้เมืองของ
ประเทศแคนาดา ดงันั�นทุกท่านตอ้งเตรียมพาสปอร์ตไวก้บัตนเอง และหา้มนาํผลไม ้ถั�ว        และอาหารทุกชนิดเขา้
ประเทศแคนาดาอยา่งเด็ดขาด หากท่านมีของดงักล่าว ตอ้งทาํการทิ�งก่อนถึงด่านตรวจ) จากนั�นนาํท่านขึ�นหอคอย
สกายลอน (Skylon Tower) เพื�อชมวิวที�สวยสดงดงามของนํ� าตก และพิเศษให้ท่านได้รับประทานอาหารคํ�าบน
หอคอยสกายลอน หลงัอาหารคํ�า ท่านสามารถขึ�นสู่จุดชมววิชั�นบนของหอคอย       สกายลอนเพื�อถ่ายรูปมุมสูงของ
นํ�าตกไนแองการ่า 
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คํ�า รับประทานอาหารคํ�า บนหอคอยสกายลอน (อาหารคํ�ามื�อพิเศษ) Skylon Tower 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Marriott Gateway on The Falls Hotel (Fall view)**** หรือเทียบเท่า 
พิเศษ....หอ้งพกัววินํ�าตก ใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศนํ�าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ด และชื�นชม แสง สี ยามคํ�าคืน 

 

 
 

วนัที�เจ็ด  Journey behind the falls – โตรอนโต  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ครั� งยิ�งใหญ่ ในการชมนํ� าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ดจริงๆกบัโปรแกรมการท่องเที�ยว 
Journey behind the fall ที�ท่านสามารถเดินสู่นํ� าตก และชมความยิ�งใหญ่ของนํ� าตกไนแองการ่าแบบมือเอื�อม อิสระ
ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั และ เดินเล่นรอบบริเวณนํ�าตกไนแองการ่า 
(หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ Maid of Mist จะเปิดให้บริการหลังวนัที�  25 เมษายน ของทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม
ขึ�นกบัสภาพอากาศแต่ละปีด้วย หากกรุ๊ปเดินทางและทางเรือเปิดให้บริการ ทางทวัร์จะทาํการเปลี�ยนโปรแกรม 
Journey behind the fall เป็นล่องเรือ Hornblower cruise ใหลู้กคา้) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
บ่าย นาํท่านสู่ไนแองการ่า ชอ้ปปิ� งเอาทเ์ลต (Niagara Shopping Outlet) ซึ� งเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ตั�งอยูใ่กลก้บันํ�าตกไน

แองการ่า มีร้านค้ากว่ามากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื� อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, 
COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER 
เป็นตน้ นาํท่านออกเดินทางสู่ นครโตรอนโต เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั�วโมง 30 นาที) นครที�ใหญ่ที�สุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองที�มีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นที�สุดของ
ประเทศ และใหญ่เป็นอนัดบัหนึ�งของแคนาดา และยงัเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ในฝั�งตะวนัตก  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Sheraton Center Toronto Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
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วนัที�แปด  โตรอนโต – อาคารรัฐสภา – มหาวทิยาลยัโตรอนโต – ขึ-นหอคอย CN Tower 
 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่าน ขึ� นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ซึ� งมีความสูงถึง ��r เมตร เป็นหอคอยที�สูงที�สุดในโลก ท่านจะได้ชม

ทศันียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตไดอ้ย่างจุใจ จากนั�นนาํท่านเที�ยวชมเมืองโตรอนโต เป็นเมืองที�ทนัสมยัอีก
เมืองของประเทศแคนาดา เมืองนี� มีประชากร 2.5 ลา้นคนอาศยัอยู ่และเป็นหนึ�งในเมืองเศรษฐกิจของโลกที�สําคญั 
รวมทั�งยงัเป็นศูนยร์วมของผูค้นจากหลากหลายเชื�อชาติ อาทิ เช่น ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาลี, ชาวละตินอเมริกา และ
ชาวเอเชีย ซึ� งเมืองโตรอนโตยงัมีชุมชนชาวจีนที�ใหญ่ที�สุดในอเมริกาเหนือ   เมืองโตรอนโต ประกอบไปดว้ย 6 เขต 
ไดแ้ก่ Downtown, North York, East York, York, Scarborough และ Etobicoke นาํท่านชม มหาวิทยาลยัโตรอน
โต ซึ� งเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาของรัฐออนตาริโอ จากนั�นนาํท่านถ่ายรูปคู่กบั อาคารรัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ 
ซึ� งมีพระบรมรูปของพระนางวคิตอเรีย พระราชินีแห่งองักฤษเจา้อาณานิคมในสมยัก่อนตั�งอยูด่า้นหนา้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ติ�มซาํ) 
บ่าย นาํท่านชม เมืองโตรอนโต พร้อมชมและถ่ายรูปสถานที�ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สกายโดม, ปราสาทคาซาโลม่า, 

สวนควีนพาร์ค, ศาลาวา่การเมืองโตรอนโต, ท่าเรือโตรอนโต และให้ท่านอิสระชอ้ปปิ� งเลือกซื�อสินคา้มากมาย ณ 
ตลาดที�อยูใ่จกลางเมืองเก่า ณ ยา่น EATON CENTER  

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารไทย 
  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโตรอนโต 
วนัที�เก้า โตรอนโต – ฮ่องกง  
01.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินโตรอนโต (Toronto) สู่สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) โดยสายการ

บินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เที�ยวบิน CX829 (ใชเ้วลาบินประมาณ 15.15 ชั�วโมง) 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารคํ�า และ อาหารเชา้ระหวา่งเที�ยวบิน 

วนัที�สิบ กรุงเทพมหานคร 
 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) 
08.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เที�ยวบิน CX713 
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  (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชั�วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเชา้ระหวา่งเที�ยวบิน 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 
 
 
 
 
 

10 วนั อเมริกา-แคนาดา  

ราคาทวัร์ 109,900 บาท: 10-19 ส.ค. / 16-25 ต.ค./ 20-29 ต.ค. 2018 
ราคาทวัร์ปีใหม่ 2019 :  114,900 บาท: 30 ธ.ค. – 8 ม.ค.  2019 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ส.ค.-ต.ค. 2018 ปีใหม่ 2019 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 109,900 114,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 24,000 25,000 

เด็กอาย ุ� - 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน) 95,900 100,900 

เด็กอายตุ ํ�ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 15,900 16,900 

ชั�นธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ เริ�มต้นที�ท่านละ (ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื�อที�นั�ง confirm เท่านั�น) 115,000 117,000 

ไม่เอาตั�ว BKK-JFK //YYZ –BKK หกัค่าใชจ่้าย  30,000 30,000 

กรณีมีวซ่ีาแคนาดาแลว้หรือไม่ตอ้งยื�นวซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย 3,500 3,500 

ค่าธรรมเนียมและค่าดาํเนินการวซ่ีาอเมริกา 7,000 7,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที� 
สายการบินประกาศปรับ และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 25 สิงหาคม 2560) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพื�อทราบ  
� ในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เนื�องจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) 

ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

� กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

� กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
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� กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง (Hand carry) นํ�าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. 

โปรแกรมท่องเที�ยวอเมริกา – แคนาดา (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี� รวมถึง 
� ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (กระเป๋าเดินทางนํ�าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 

� ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ�ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

� ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน �,5rr,rrr บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้�อายุเกิน 85 ปี) 
� ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

� ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� ตามระบุ, ค่าวซ่ีาแคนาดา 

� เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 

อตัรานี�ไม่รวมถึง 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครื�องดื�มมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�มิไดร้ะบุ 

� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย p% 

� ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนาํใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื�อป้องกนัการสูญหาย 

� ค่าวซ่ีาอเมริกา (ลูกคา้จะตอ้งยื�นวซ่ีา และ สัมภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านั�น) 

�        สาํหรับการยื�นวซ่ีาอเมริกา ลูกคา้สามารถดาํเนินการยื�นวซ่ีาดว้ยตนเองทั�งหมดได ้โดยเขา้ไปทาํการสมคัรไดท้าง เวบ็    

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ข้อมูลของทางบริษัท รบกวนติดต่อ) หากลูกค้าให้ทางบริษัท

ดาํเนินการในส่วนของวีซ่าอเมริกาทั�งหมด เสียค่าธรรมเนียมและค่าดาํเนินการเพิ�มท่านละ �,rrr บาท (ในกรณีนี� ทาง

บริษทัจะแจง้นดัหมายใหลู้กคา้มาทาํการสัมภาษณ์อีกที) 

การชาํระเงิน งวดที� 1 : สาํรองที�นั�งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที� 2 : ชาํระส่วนที�เหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยื�นวซ่ีาล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอื�น (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหตุ : 
� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทาง ตํ�ากว่า xy ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

� บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ

เพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั� งนี� จะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

� เนื�องจากการท่องเที�ยวนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีที�ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ�  ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

� บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

� ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ� าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตินกัท่องเที�ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี

เลือดหมู 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตัzวเครื�องบินเอง (Land Only) 
� ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะ ใหญ่เกิดความ

ล่าชา้หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัzวเครื�องบิน 
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� ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

� ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์

นั�นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั�นยกเลิก 

บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

� เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและห้อง 
� หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ� งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ� งอาจจะทาํ

ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

� โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั�น 

� ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการ

ปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ-นเครื�องบิน 
� กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

� วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ�าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั� ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใส

พร้อมที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

� หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
� สาํหรับนํ�าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั�น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการบิน

ที�ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

� สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 

x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

� ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่มาตรฐานได ้

ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วนที�

เกิน 

� กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
� ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั�น ซึ� งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ� าหนักกระเป๋าจริง ทั�งนี� จะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั�นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั�นธุรกิจ (Business) ดงันั�นจึงไม่

แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

� กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเที�ยว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางที�

บริษทัทวัร์ได้จดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา

ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั� น นั�นหมายถึงจะชดเชยตามนํ� าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย

ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั�น ดงันั�นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ

สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั�น 

� กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั�นท่านตอ้ง

ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารยื�นวซ่ีาแคนาดา 
(ใชเ้วลายื�นประมาณ 16 วนัทาํการ) (ทางบริษทัทวัร์ดาํเนินการยื�นใหแ้ละรวมค่าวีซ่าแลว้) 
1. แบบฟอร์มคาํร้องขอวซ่ีา และ แบบฟอร์มเกี�ยวกบัครอบครัว (กรุณากรอกใหค้รบถว้น) 

(กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยที�ทางบริษทัฯ ทวัร์ใหก้รอกขอ้มูล เพื�อทาํวซ่ีาออนไลน์) 
2. หนงัสือเดินทาง (Passport) ที�เหลืออายกุารใชง้านไดเ้กิน q เดือนขึ�นไป และมีหนา้สาํหรับติดวซ่ีา อยา่งนอ้ย 3 หนา้ หาก

มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย 

3. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 นิ�ว จาํนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที�มีรายละเอียดบา้นเลขที�มาดว้ย) 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี�ยนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

8. สาํเนาใบมรณะบตัร  

9. สูติบตัร (กรณีเด็กตํ�ากวา่ �r ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

10. กรณีเด็กอายตุ ํ�ากวา่ �r ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี�   

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื�น บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึ� งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั�น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื�อ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั�นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั�นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา)  

11. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทาํเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
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- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที�มีรายชื�อผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์�มีชื�อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

- กรณีที�เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั�นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั�นปีที�ศึกษา 

12. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ั�ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 

1. หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชื�อเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัที�จะยื�นวีซ่า 

2. สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึ�นไปจากเดือนที�จะยื�นวีซ่า มียอดเงินไม่ตํ�ากวา่ 100,000 บาทต่อการ

รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 20 วนัก่อนยื�นวีซ่า) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดยีวกนัเท่านั-น ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมที�มีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเนื�อง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 

3. บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี�  
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชื�อเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัที�จะยื�นวีซ่า 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ�ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
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หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี�  
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชื�อเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชื�อผู ้

ถกูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื�อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหล้กูจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั�น 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 12.1 และ 12.2  

 (สถานฑตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มสํารองที�นั�ง  

10 วนั อเมริกา-แคนาดา  

ราคาทวัร์ปี 2018 
ราคาทวัร์ 109,900 บาท  10-19 ส.ค.  16- 25 ต.ค.  20-29 ต.ค.   
         
ราคาทวัร์ ปีใหม่ 2019  
ราคาทวัร์ 114,900 บาท  30 ธ.ค. – 8 ม.ค. 19       
  
ลาํดบัที� ชื�อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที� 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบุ) 

      

      

      

      

      

      
 

ชื�อผูส้าํรองที�นั�ง............................................................... เอเยน่ต.์................................................................... 
โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.์....................................................... 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์สํารองที�นั�ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที� แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
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ติดต่อเจ้าหน้าที� :   โทร 02 635 1415 

 

  

  

 


