
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Say Hi Big Apple And Toronto City 
11 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ ไชนา่อสีเทริน์ (MU)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 

***พกันวิยอรก์ 3 คนื*** 

***ชอ้ปปิ5 ง Woodbury Outlet เต็มวนั*** 

***ชมทวิทศันม์หานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าแหง่ใหมข่องนครนวิยอร ์

ตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์(One World Trade Center)*** 

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท *** 

**ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาทา่นละประมาณ 6,000บาท *** 
 

ราคาเร ิMมตน้    82,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัOวเครืMองบนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         กาํหนดการเดนิทาง     
                                                                                  

วนัทีM   6-16 , 20-30 ม.ีค. 62 82,900.- 
วนัทีM   3-13 เม.ย. 62 85,900.- 
วนัทีM   17-27 เม.ย. 62 82,900.- 
วนัทีM   8-18, 22 พ.ค.-1 ม.ิย. 62  83,900.- 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํMา 

โรงแรมทีMพกั  
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ X X X  

2  เซี�ยงไฮ ้– นวิยอรก์ ✈ ✈ O 
HILTON NEWARK 
AIRPORT 

3 นวิยอรก์ –  เทพเีสรภีาพ – ขึ5นตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์ O O O  
HILTON NEWARK 
AIRPORT 

4 นวิยอรก์ –  WOODBURY OUTLET – นวิยอรก์ – ไทม ์สแควร ์ O X O 
HILTON NEWARK 
AIRPORT 

5 ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตัน ด.ีซ.ี  O O O 
HOLIDAY INN 
CHANTILLY   

6 
วอชงิตัน ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ – 
HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD  

O O O 
RADISSON 
HARRISBURG 

7 
แฮรสิเบริก์ – แคนาดา – นํAาตกไนแองการา่ –  
อาหารคํMาบน Skylon Tower  

O O O 
SHERATON ON 
THE FALLS 

8 
ลอ่งเรอืไนแองการา่ – เมอืงโตรอนโต (แคนาดา) –  
CN Tower – สนามบนิ 

O O O 
TORONTO DON 
VALLEY 

9 โตรอนโต – ชอ็ปปิAง – เซี�ยงไฮ ้***เครื�องบนิผา่นเวลาสากล*** O X ✈  

10 เซี�ยงไฮ ้– กรงุเทพฯ  ✈ ✈   ✈   

10  กรงุเทพฯ  ✈ ✈   ✈   

 

  โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัทีM 1: กรงุเทพฯ  
22.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิไชนา่อสี

เทริน์ (MU) ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ที� คอยอํานวยความสะดวก 

วนัทีM 2: กรงุเทพฯ – เซีMยงไฮ ้– นวิยอรก์  
02.30 น. ออกจากประเทศไทยสูม่หานครเซีMยงไฮ ้โดยสายการบนิ ไชนา่อสีเทริน์ เทีMยวบนิทีM MU 548 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***คณะเดนิทางวนัทีM 06-16 และ 20-30 ม.ีค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 01.55 น. และถงึเซีMยง

ไฮเ้วลา 07.20 น.*** 

07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิผูต่ง เมอืงเซี�ยงไฮ ้ประเทศจนี เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 

11.30 น. ออกเดนิทางสูม่หานครนวิยอรก์ เที�ยวบนิที� MU 587 

14.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตจิอหน์ เอฟ เคนเนด ี(JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่า

ประเทศไทย 11 ชั�วโมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําท่านเดนิทางสู ่มหานคร

นวิยอรก์ (New York) ***คณะเดนิทางวนัทีM 06-16 และ 20-30 ม.ีค. 62 เดนิทางถงึนวิยอรก์ 

เวลา 13.25 น.*** 

 นําท่านเที�ยวชมเมอืงมหานครนวิยอรก์ (New York) ที�มชี ื�อเล่นว่า Big Apple เมอืงใหญ่ที�สุดใน

สหรัฐอเมรกิา และที�เจรญิที�สดุในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดไดว้่าเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ 

การเงนิ วัฒนธรรม บันเทงิ ที�สําคัญที�สุดของโลก เป็นเมอืงที�ม ีตกึระฟ้า ตกึสูงมาก ตลอดระยะเวลา 

150 ปี และยงัเป็นที�ตั Aงของสํานักงานใหญอ่งคก์ารสหประชาชาต ิ

คํMา       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีMพกั      เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก HILTON NEWARK AIRPORT หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีM 3: นวิยอรก์ –  เทพเีสรภีาพ – ข ึ5นตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พาท่านลงเรอืเฟอรร์ีM เพื�อชมอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่างามของ

เทพเีสรภีาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภมูใิจของชาวอเมรกิันที�แสดงใหเ้ห็นถงึว่าเป็นดนิแดนที�ทุกคนมี

สทิธ ิและ เสรภีาพเทา่เทยีมกนั ซึ�งเทพเีสรภีาพนีAประเทศฝรั�งเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนื�องในโอกาส

ที�อเมรกิากอ่ตั Aงประเทศครบรอบ 100 ปี  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารญี�ปุ่ น  

บา่ย จากนัAนนําท่านขึ5นชมทวิทศันม์หานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าแห่งใหมข่องนครนวิยอรก์ ตกึ วนั 

เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์(One World Trade Center) ที�ถูกจัดอันดับใหเ้ป็นตกึที�สูงเป็นอันดับที� 3 

ของโลก สรา้งแทนที�ตกึแฝดเวลิด์เทรดเซ็นเตอรท์ี�เกดิเหตกุารณ์ 9/11 ในปี 2001 จากนัAนอสิระใหท้า่น

ไดเ้ดนิชอ้ปปิAงบนถนน 5th Avenue ถนนชื�อดังที�สดุใจกลางกรงุยอรก์  

คํMา       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพืAนเมอืง 

ทีMพกั      เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก HILTON NEWARK AIRPORT หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีM 4: นวิยอรก์ –  WOODBURY OUTLET – นวิยอรก์ – ไทม ์สแควร ์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองวู๊ดบูร ีM (Woodbury) เพื�อใหท้่านไดเ้ลือกซืAอสินคา้ที�Woodbury Common 

Premium Outlets ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิAงตามอธัยาศัยที� โดยมรีา้นคา้มากกวา่ 220 รา้นคา้ อาท ิเชน่ 7 

For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, 

Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Store, Hugo Boss Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore 

Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent ฯลฯ 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวัน  

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางกลับสู่นวิยอรก์  ใหท้่านไดอ้สิระเดนิเล่นย่าน ไทม ์สแควร ์(Time 

Square) ย่านการคา้ในกลางมหานคร ที�ประชันป้ายโฆษณานับรอ้ยป้ายและย่านโรงละครเพลง ณ 

ถนนบรอดเวย ์(Broadway Avenues) ตน้กําเนิดของละครบรอดเวย์ศลิปะการแสดงที�ทั�วโลก

ยอมรับ 

คํMา      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

 
ทีMพกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก HILTON NEWARK AIRPORT หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีM 5: ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี  
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัAนเดนิทางสู่เมอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรฐัเพนซลิวาเนยีซึ�งเป็นเมอืงที�รเิริ�มการ

ประกาศอสิรภาพในสมัยก่อตั Aงประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คํา

ประกาศเขยีนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน เริ�มจากจุดกําเนิดเสรีภาพ อสิรภาพที� อนิดเีพน เดน้ซ ์ฮอลล ์

(Independence Hall) และระฆงัแหง่อสิรภาพ (Liberty Bell) ที�ไดล้ั�นเมื�อวันประกาศ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัAนนําท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตนั ดี.ซี.  (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ตั Aงอยู่ระหว่างมลรัฐเวอรจ์เินียกับแมรี�แลนด ์สรา้งในสมัยประธานาธบิด ีจอรจ์ วอชงิตัน 

ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา ถูกสรา้งขึAนเพื�อทดแทนฟิลาเดเฟียที�เคยเป็นเมอืงหลวงของ

สหรัฐสมัยเป็นดนิแดนโพน้ทะเลของอังกฤษ นําท่านชมสถานที�สําคัญต่างๆ ถา่ยรูปคูก่บัทําเนยีบขาว 

(White House) สถานที�ทํางานของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรียว์อชิงตนั (Washington 

Monument) แท่งหนิโอเบลสิกท์ี�สรา้งเพื�อเป็นเกยีรตแิก ่  จอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของ

สหรัฐอเมรกิา ผูนํ้าอสิรภาพมาสูส่หรัฐอเมรกิา อนสุรณ์สถานลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) อาคาร

หนิอ่อนที�สรา้งตามศลิปะแบบกรกี เพื�อเป็นเกยีรตแิด่ อับราฮัม ลนิคอลน์ ประธานาธบิดคีนที� 16 ของ

สหรัฐอเมรกิา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั (Jafferson Memorial) อาคารศลิปะนโีอคลาสสคิ อทุศิ

ใหก้ับ โธมัส เจฟเฟอรส์ัน ประธานาธบิดคีนที�สามของสหรัฐอเมรกิา เจา้ของหลักการเรื�องการประกาศ

อสิรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตกึรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและ

การเมอืงของอเมรกิามากวา่ 200 ปี สถานที�ทํางานของสมาชกิสภา Congress ของสหรัฐอเมรกิา 

คํMา        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีMพกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก HOLIDAY INN CHANTILLY  หรอืเทยีบเทา่    

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีM 6: วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ –                                      

HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชมสถาบนัสมธิโซเนยีน (The Smithsonian Institute) เป็นสถาบนัวจัิย สถาบนัการศกึษา 

และพพิธิภัณฑห์น่วยงานสว่นใหญ่ของสถาบันตั Aงอยูท่ี�กรุงวอชงิตัน ด.ีซ.ี มพีพิธิภัณฑอ์กีกว่า 19 แห่ง 

สวนสัตว์ ศูนยว์จัิย มวีัตถุส ิ�งของต่างๆ ในความดูแลของพพิธิภัณฑม์ากกว่า 136 ลา้นชิAน ก่อตั Aงในปี 

ค.ศ.1846 โดยเงนิทุนรัฐบาลร่วมกับเงนิกองทุนจากพนัิยกรรมของ James Smithson นักวทิยาศาสตร์

ชาวองักฤษ เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ครืMองบนิและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) 

พพิธิภัณฑอ์ากาศยานและยานอวกาศ ที�มผีูเ้ขา้ชมสงูที�สดุในโลก แสดงประวัตศิาสตรก์ารบนิมาตั Aงแต่

ตน้จนถงึปัจจบุนั ประกอบดว้ย เครื�องรอ่น เครื�องบนิ จรวดและยานอวกาศ ซึ�งเป็นของจรงิตั Aงแสดงอยู ่มี

โรงภาพยนตรจ์อยักษ์ (Imax) ที�ฉายภาพยนตรเ์กี�ยวกับการบนิ อวกาศ นอกจากนีAยังมทีอ้งฟ้าจําลอง 

หนิจากดวงจันทร์ และเครื�องบนิลําแรกของโลกโดกย 2 พี�นอ้งตระกูล Wright นําชมพพิธิภัณฑ์ที�

น่าสนใจ เช่น เขา้ชม National museum of Natural History ซึ�งสะสมและแสดงตัวอย่างของ

พันธไ์ม ้สัตว ์ฟอสซลิ แร่ธาต ิหนิ อกุกาบาต และวัตถุที�เกี�ยวขอ้งกับประวัตศิาสตรด์า้นการววิัฒนาการ

ของมนุษย ์ยังมหีอ้งแสดงกระดูกไดโนเสาร ์หุ่นชา้งแอฟรกิาโบราณที�ตัวใหญ่ที�สุดในโลก และเพชร

ขนาด 45.5 กะรัต ที�เคยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลยุสท์ี� 16 ของฝรั�งเศส 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

บา่ย จากนัAนนําท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร ์ก (Harrisburg) เมืองหลวงของรฐัเพนซิลเวเนีย 

(Pennsylvania) รมิฝั� งแม่นํAาซัวควฮิานน่า นําท่านเขา้ชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 

อาณาจักรช๊อคโกแลตที�เป็นเหมือนกับ เอ็นเตอรเ์ทนเม้นท ์คอมเพล็กซ์ (Entertainment 

Complex)  มทีั Aงส่วนพพิธิภัณฑ ์  ช๊อคโกแลต กระบวนการผลติ ภาพยนตร ์3 มติ ิมเีวลาใหท้่านได ้

เลอืกซืAอชอ็คโกแลตนานาชนดิเพื�อเป็นของฝากของที�ระลกึ 

**ในกรณีทีMวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดครสิมาสต ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ}ในการปรบัเปลีMยน

โปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม เพืMอประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทาง** 

คํMา       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีMพกั        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก RADISSON HARRISBURG หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีM 7: แฮรสิเบริก์ – แคนาดา – นํ 5าตกไนแองการา่ – อาหารคํMาบน Skylon Tower  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัAนนําท่านเดนิสูนํ่ 5าตกยกัษไ์นแองการา่ โดยนํAาตกไนแอการ่า ถา้ฝั�งอเมรกิาจะตั Aง อยู่ในบรเิวณ

ของเมอืงบฟัฟาโร ่(Buffalo) ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมอืงที�มคีวาม

สะอาดเป็นอนัดับ 3 ของอเมรกิา และเป็นเมอืงตดิพรมแดนระหวา่งอเมรกิาและแคนาดา โดยมแีมนํ่Aาไน

แอการา่ขวางกั Aน ซึ�งเป็นจดุกําเนดิของนํAาตกยกัษ์ไนแอการา่ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านขา้มพรมแดนอเมรกิา – แคนาดา เพืMอเขา้สู่อุทยานแห่งชาตนํิ 5าตกไนแองการ่าฝัMง

แคนาดา (Niagara Falls, Canada Side) เป็น 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิพบกับ

ความยิ�งใหญ่ของนํAาตกที�มปีรมิาณนํAามากมายมหาศาลกอ่ใหเ้กดิเสยีงสนั�นหวั�นไหวและละอองไอนํAาที�

ทําใหเ้กดิสายรุง่เมื�อกระทบกบัแสงแดดในวันที�ทอ้งฟ้าแจม่ใส ***หมายเหต ุ: บรเิวณดา่นตรวจคน

เขา้เมอืงของประเทศแคนนาดา จะมกีารตรวจพาสปอรต์และวซี่าเขา้ประเทศแคนนาดาอกีคร ั5ง 

และทางประเทศแคนนาดา ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารทุกชนดิ รวมถงึผลไม ้ถ ัMว ขนมตา่งๆ เขา้

ประเทศอยา่งเด็ดขาด*** 

คํMา         รบัประทานอาหารคํMา ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพืMอชมววิอนั 
สวยงามของนําตกไนแอการา่จากมมุสงู อาหารพื5นเมอืง 

ทีMพกั       เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม SHERATON ON THE FALLS หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีM 8: ลอ่งเรอืไนแองการา่ – เมอืงโตรอนโต (แคนาดา) – CN TOWER  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นลอ่งเรอืชมนํ5าตกไนแองการา่ (Niagara Falls) ตั Aงอยู่บนแม่นํAาไนแอการ่าทางตะวันออก

ของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา นํAาตกไนแอการ่า

ประกอบดว้ยนํAาตกสามแหง่ คอื นํAาตกเกอืกมา้ (Horseshoe Falls) สงู 158 ฟตุ, นํAาตกอเมรกิาสงู 167 

ฟุต, และนํAาตกขนาดเล็กกว่าที�อยู่ตดิกัน คือนํAาตก Bridal Veil. มีจุดชมววิที�สวยงามและเป็นแหล่ง

ท่องเที�ยวที�สําคัญของทั Aง 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การลอ่งเรอืนํ 5าตกไนแอการา่ Hornblower 

Niagara Cruises เปิดใหบ้รกิาร วนัทีM 18 พฤษภาคม- 30 พฤศจกิายน 2562 และอาจมกีาร

เปลีMยนแปลงขึ5นอยู่กบัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไมเ่อื5ออํานวย ทางบรษิทันําทา่นลงสู่ 

“JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลงันํ 5าตก เพืMอชมความงามของนํ 5าตกไนแอการา่

อยา่งใกลช้ดิเป็นการทดแทน) 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมอืงที�ใหญ่ที�สดุในประเทศแคนาดา และเป็น

เมอืงที�ใหญ่อันดับที� 4 ในทวปีอเมรกิาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมอืงที�ใหญ่ที�สดุของรัฐออนตาโอ ของ

แคนาดา มปีระชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน และเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ วัฒนธรรม มี

สถานที�ท่องเที�ยวที�น่าสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พพิธิภัณฑ ์Royal Ontario 

จากนัAนนําท่านขึ5นหอคอยซเีอ็น (CN Tower) ที�มคีวามสงูถงึ 520 เมตรเป็นหอคอยที�สงูที�สดุในโลก 

ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั�วถึง รวมทั Aงทะเลสาบออนตารโิอ (Lake 

Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซึ�งยังเป็นที�สนามบนิ ของ Billy Bishop Toronto City 

Airport ที�ท่านสามารถมองเห็นไดจ้ากบนหอคอยนีA นําท่านชมเมอืงโตรอนโต ชมมหาวทิยาลยัโตรอน

โต (University of Toronto) ศูนยก์ลางการศกึษาของโตรอนโต จากนัAนนําท่านถ่ายรูปคู่กับอาคาร

รัฐสภา ของรัฐออนตารโิอ ซึ�งมพีระบรมรปูของพระนางวคิตอเรยี พระราชนิแีหง่องักฤษเจา้อาณานคิมใน

สมัยก่อนตั Aงอยู่ดา้นหนา้, ศาลาว่าการเมอืง (Toronto City Hall), สวนควนีพารค์ (Queen’s 

Park) เป็นตน้  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํMา        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีMพกั       เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม TORONTO DON VALLEY หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีM 9: โตรอนโต – ช็อปปิ5 ง – สนามบนิ - เซีMยงไฮ ้***เครืMองบนิผา่นเวลาสากล***  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัAนนําท่านเดนิทางสูห่า้งสแควรว์นั (Square One Shopping Centre) ซึ�งเป็นหา้งขนาดใหญ่

ตั Aงอยู่ใจกลางเมอืง ใหท้่านไดเ้ลอืกซืAอสนิคา้ตามอัธยาศัยก่อนกลับ มรีา้นคา้มากกว่า 300 รา้น อาท ิ

เ ช่น  Aldo, American Eagle, Armani, Ben Sherman, Browns, Bentley, Champ, Cleo, Coach, 

Diesel, Forever 21, Foot Locker, Gap, Gucci, Guess, Geox, H&M, Hugo Boss,  Jack & Jones, 

Lacoste, Massimo Dutti, Muji, Nike Root, Sephora, Showcase, Swarovski, Topshop, Topman, 

The Body Shop, Pandora , Uniqlo , Victoria’s Secret, Walmart, Zara ฯลฯ 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวัน  

 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโตรอนโต 

16.25 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยเที�ยวบนิที� MU 208 

***เครืMองบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

วนัทีM 10: เซีMยงไฮ ้– กรงุเทพฯ   

18.55 น. ถงึสนามบนิผูต่ง เมอืงเซี�ยงไฮ ้ เพื�อรอการเปลี�ยนเครื�อง 
***คณะเดนิทางวนัทีM 06-16 และ 20-30 ม.ีค. 62 เดนิทางถงึนครเซีMยงไฮ ้เวลา 19.20 น.*** 

21.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทีMยวบนิทีM MU 547 

***คณะเดนิทางวนัทีM 06-16 และ 20-30 ม.ีค. 62 ออกเดนิทางเวลา 22.15 น.  

วนัทีM 11: กรงุเทพฯ   

01.05 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   
***คณะเดนิทางวนัทีM 06-16 และ 20-30 ม.ีค. 62 เดยิทางถงึเวลา 01.55 น. 

 

ขอสงวนสทิธิ}การยา้ยเมอืงทีMเขา้พกั เชน่ กรณีทีMเมอืงน ั5นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พกัเมอืงทีMใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีMยนตามความเหมาะสม 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Aงในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีAาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมืMอทา่นทําการซื5อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงืMอนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีMลกูคา้ตอ้งออกต ัOวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีMของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั5ง มฉิะน ั5นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั5งส ิ5น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีMยนแปลงได ้ท ั5งนี5ข ึ5นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีMไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรแกรม : Say Hi Big Apple And Toronto City 
11 วนั 7 คนื โดยสายการบนิ ไชนา่อสีเทริน์ (MU) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           6-16, 20-30 ม.ีค. 62 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 82,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิMมเตมิเรืMองโรงแรมทีMพกั) 82,900.- 

พกัหอ้งเดีMยว เพิMมทา่นละ 15,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 82,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิMมเตมิเรืMองโรงแรมทีMพกั) 
82,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัOวเครืMองบนิ ทา่นละ 64,900.- 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท*** 

**ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาทา่นละประมาณ 6,000บาท *** 

ช ั5นธุรกจิเพิMมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิMมตน้ทีMทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืMอทีMน ัMง confirm เทา่น ั5น) โปรดสอบถาม 

 
 
 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง:          3-13 เม.ย. 62   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง:          17-27 เม.ย. 62  

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:          8-18 พ.ค., 22 พ.ค.-1 ม.ิย. 62   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 85,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิMมเตมิเรืMองโรงแรมทีMพกั) 85,900.- 

พกัหอ้งเดีMยว เพิMมทา่นละ 15,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 85,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิMมเตมิเรืMองโรงแรมทีMพกั) 
85,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัOวเครืMองบนิ ทา่นละ 67,900.- 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท*** 

**ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาทา่นละประมาณ 6,000บาท *** 

ช ั5นธุรกจิเพิMมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิMมตน้ทีMทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืMอทีMน ัMง confirm เทา่น ั5น) โปรดสอบถาม   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 82,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิMมเตมิเรืMองโรงแรมทีMพกั) 82,900.- 

พกัหอ้งเดีMยว เพิMมทา่นละ 15,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 82,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิMมเตมิเรืMองโรงแรมทีMพกั) 
82,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัOวเครืMองบนิ ทา่นละ 64,900.- 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท*** 

**ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาทา่นละประมาณ 6,000บาท *** 

ช ั5นธุรกจิเพิMมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิMมตน้ทีMทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืMอทีMน ัMง confirm เทา่น ั5น) โปรดสอบถาม   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อตัราคา่บรกิารนี5รวม  

1. คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั Aนประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงืMอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีM) 

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื5อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ืMองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพิMมเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 เบี5ยประกนัเร ิMมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบี5ยประกนัเร ิMมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีMมอีายตุ ั5งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิMม 7% 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี5ไมร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 83,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิMมเตมิเรืMองโรงแรมทีMพกั) 83,900.- 

พกัหอ้งเดีMยว เพิMมทา่นละ 15,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 83,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิMมเตมิเรืMองโรงแรมทีMพกั) 
83,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัOวเครืMองบนิ ทา่นละ 65,900.- 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท*** 

**ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาทา่นละประมาณ 6,000บาท *** 

ช ั5นธุรกจิเพิMมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิMมตน้ทีMทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืMอทีMน ัMง confirm เทา่น ั5น) โปรดสอบถาม   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํAาหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิAน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํAามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึAนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (จาํนวน 7,600 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ) 

1. คา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดา (คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละประมาณ 6,000 บาท   ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ) 

2. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (33 ดอลลา่หส์หรฐั) 

เง ืMอนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีMน ัMงจะยนืยนัเมืMอไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั5น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีMตอ้งการออกต ัOวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั Aง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึAน 

5. การยื�นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Aนตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั Aงแบบหมูค่ณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั Aงหมด 

 

เง ืMอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีMเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีMเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีMเกดิข ึ5นจรงิ 

 
  ขอ้มลูเบื5องตน้ในการเตรยีมเอกสารยืMนวซีา่และการยืMนขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึAน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื�นวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัAน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัAนๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

  ขอ้มลูเพิMมเตมิเร ืMองต ัOวเครืMองบนิและทีMน ัMงบนเครืMองบนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั�วเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

 2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที�เกดิขึAนจรงิ และรอ Refund 

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรี่างกาย

แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํAาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ช่

ผูท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึAนอยู่กับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เช็คอนิ

เทา่นัAน 

 กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึAนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั Aงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั Aงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ}ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั5งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทีM  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ5นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั AงนีAทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืMนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึAนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัOวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั5งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั5งหมด 

ขอ้มลูเพิMมเตมิเร ืMองโรงแรมทีMพกั 

1. เนืMองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีMยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) สว่นหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น จะเป็นเตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่น ั5น หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื 

อยูค่นละช ั5นกนั  

2. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึAนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ใน

การปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืMนประมาณ 5 วนัทาํการ 

การยืMนวซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีMสถานทตู 

ในระหวา่งยืMนวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืMนขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีMยนแปลงกฎและเอกสารการยืMนอยูเ่ร ืMอย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีMถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีMของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืMนขอวซีา่จะมเีง ืMอนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิMมเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืMนขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี5รวมไปถงึผู ้

เดนิทางทีMถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิAว หรอื 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ 

(พืAนหลังขาวเทา่นัAน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครื�องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อ

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัที�ออก

เอกสาร ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีAแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัMวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยสาํเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลกูคา้ทํา

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืMนวซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทีMมกีารเคลืMอนไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนสาํเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี5 กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีMยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทัAงสองเลม่ (ทัAงเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Aงบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีMบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

7. ทา่นไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

เอกสารยืMนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีMยนและขออพัเดทเพิMมเตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิMมเตมิ 

 
 

 

 


