
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อเมรกิา แคนาดา 
นวิยอรก์ วอชงิตนั ด.ีซ.ี  ไนแอการา่ โตรอนโต 

9 วนั 6 คนื  
โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 

***ชอ้ปปิ* ง Woodbury Outlet เต็มวนั*** 

***ชมทวิทศันม์หานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าแหง่ใหมข่องนครนวิยอร ์

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

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท *** 
ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซี่าแคนาดาประมาณทา่นละ 6,000บาท *** 

 

ราคาเร ิIมตน้    95,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัKวเครืIองบนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         กาํหนดการเดนิทาง     
                                                                                  

วนัทีI   10-18 ม.ีค. 62 95,900.- 
วนัทีI   5-13 เม.ย. 62 96,900.- 
วนัทีI   12-20 เม.ย. 62 99,900.- 
วนัทีI   19-27  เม.ย. 62 96,900.- 
วนัทีI   7-15, 10-18 พ.ค. 62  98,900.- 
วนัทีI   4-12 ม.ิย. 62 103,900.- 
วนัทีI   18-26 ม.ิย. 62 107,900.- 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํIา 

โรงแรมทีIพกั  
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – ไตห้วัน – นวิเจอรซ์ยี ์ ✈ ✈ ✈ HILTON NEWARK 

2 นวิเจอรซ์ยี ์–  เทพเีสรภีาพ – ขึ*นตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์ O O O  THE WATSON 

3 นวิยอรก์ –  WOODBURY OUTLET – นวิยอรก์ – ไทม ์สแควร ์ O X O THE WATSON 

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

5 
วอชงิตัน ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ – 
HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD  

O O O CROWNE PLAZA 

6 
แฮรสิเบริก์ – แคนาดา – นํ?าตกไนแองการา่ –  
อาหารคํIาบน Skylon Tower  

O O O 
SHERATON ON 
THE FALLS  

7 
ลอ่งเรอืไนแองการา่ – เมอืงโตรอนโต (แคนาดา) –  
CN Tower – สนามบนิ 

O O O  

8 โตรอนโต – ไตห้วัน ***เครืIองบนิผา่นเวลาสากล*** ✈ ✈ ✈  

9 ไตห้วัน – กรงุเทพฯ  ✈ ✈  ✈   

 

  โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัทีI 1: กรงุเทพฯ – ไตห้วนั – นวิเจอรซ์ยี ์

 
08.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ อ.ีว.ีเอ.

แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ทีIคอยอํานวยความสะดวก 

12.10 น. ออกเดนิทางสูม่หานครนวิยอรก์ โดยเทีIยวบนิทีI BR 212 

16.45 น. ถงึสนามบนิไตห้วัน รอเปลีIยนเครืIอง 

19.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูม่หานครนวิยอรก์ โดยเทีIยวบนิทีI BR 032 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***คณะเดนิทางวนัทีI 10-18 ม.ีค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 19.30 น. และถงึมหานครนวิยอรก์ 

เวลา 22.10 น.*** 

***คณะเดนิทางต ั*งแตว่นัทีI 5 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 19.10 น. และถงึมหา

นครนวิยอรก์ เวลา 22.05 น.*** 

21.10 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตจิอหน์ เอฟ เคนเนด ี(JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาทอ้งถิIนชา้กว่า

ประเทศไทย 11 ชัIวโมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีIพัก 

ทีIพกั      เดนิทางเขา้สูท่ีIพัก HILTON NEWARK หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีI 2: นวิเจอรซ์ยี ์–  เทพเีสรภีาพ – ข ึ*นตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์ 

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พาท่านลงเรอืเฟอรร์ีI เพืIอชมอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่างามของ

เทพเีสรภีาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภมูใิจของชาวอเมรกิันทีIแสดงใหเ้ห็นถงึว่าเป็นดนิแดนทีIทุกคนมี

สทิธ ิและ เสรภีาพเทา่เทยีมกนั ซึIงเทพเีสรภีาพนี?ประเทศฝรัIงเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนืIองในโอกาส

ทีIอเมรกิากอ่ตั ?งประเทศครบรอบ 100 ปี  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารญีIปุ่ น  

บา่ย จากนั?นนําท่านขึ*นชมทวิทศันม์หานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าแห่งใหมข่องนครนวิยอรก์ ตกึ วนั 

เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์(One World Trade Center) ทีIถูกจัดอันดับใหเ้ป็นตกึทีIสูงเป็นอันดับทีI 3 

ของโลก สรา้งแทนทีIตกึแฝดเวลิด์เทรดเซ็นเตอรท์ีIเกดิเหตกุารณ์ 9/11 ในปี 2001 จากนั?นอสิระใหท้า่น

ไดเ้ดนิชอ้ปปิ?งบนถนน 5th Avenue ถนนชืIอดังทีIสดุใจกลางกรงุยอรก์  

คํIา       รับประทานอาหารคํIา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีIพกั      เดนิทางเขา้สูท่ีIพัก THE WATSON หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีI 3:    นวิยอรก์ –  WOODBURY OUTLET – นวิยอรก์ – ไทม ์สแควร ์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองวู๊ดบูร ีI (Woodbury) เพืIอใหท้่านไดเ้ลือกซื?อสินคา้ทีIWoodbury Common 

Premium Outlets ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ?งตามอธัยาศัยทีI 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 ทีIประชันป้ายโฆษณานับรอ้ยป้ายและย่านโรงละครเพลง ณ 

ถนนบรอดเวย ์(Broadway Avenues) ตน้กําเนิดของละครบรอดเวย์ศลิปะการแสดงทีIทัIวโลก

ยอมรับ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํIา      รับประทานอาหารคํIา ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

 
ทีIพกั       เดนิทางเขา้สูท่ีIพัก THE WATSON หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีI 4: ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี  
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั?นเดนิทางสู่เมอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรฐัเพนซลิวาเนยีซึIงเป็นเมอืงทีIรเิริIมการ

ประกาศอสิรภาพในสมัยก่อตั ?งประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คํา

ประกาศเขยีนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน เริIมจากจุดกําเนิดเสรีภาพ อสิรภาพทีI อนิดเีพน เดน้ซ ์ฮอลล ์

(Independence Hall) และระฆงัแหง่อสิรภาพ (Liberty Bell) ทีIไดล้ัIนเมืIอวันประกาศ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนั?นนําท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตนั ดี.ซี.  (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ตั ?งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอรจ์เินียกับแมรีIแลนด ์สรา้งในสมัยประธานาธบิด ีจอรจ์ วอชงิตัน 

ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา ถูกสรา้งขึ?นเพืIอทดแทนฟิลาเดเฟียทีIเคยเป็นเมอืงหลวงของ

สหรัฐสมัยเป็นดนิแดนโพน้ทะเลของอังกฤษ นําท่านชมสถานทีIสําคัญต่างๆ ถา่ยรูปคูก่บัทําเนยีบขาว 

(White House) สถานทีIทํางานของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรียว์อชิงตนั (Washington 

Monument) แท่งหนิโอเบลสิกท์ีIสรา้งเพืIอเป็นเกยีรตแิก ่  จอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของ

สหรัฐอเมรกิา ผูนํ้าอสิรภาพมาสูส่หรัฐอเมรกิา อนสุรณ์สถานลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) อาคาร

หนิอ่อนทีIสรา้งตามศลิปะแบบกรกี เพืIอเป็นเกยีรตแิด่ อับราฮัม ลนิคอลน์ ประธานาธบิดคีนทีI 16 ของ

สหรัฐอเมรกิา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั (Jafferson Memorial) อาคารศลิปะนโีอคลาสสคิ อทุศิ

ใหก้ับ โธมัส เจฟเฟอรส์ัน ประธานาธบิดคีนทีIสามของสหรัฐอเมรกิา เจา้ของหลักการเรืIองการประกาศ

อสิรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตกึรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและ

การเมอืงของอเมรกิามากวา่ 200 ปี สถานทีIทํางานของสมาชกิสภา Congress ของสหรัฐอเมรกิา 

คํIา        รับประทานอาหารคํIา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีIพกั       เดนิทางเขา้สูท่ีIพัก HOLIDAY INN CHANTILLY หรอืเทยีบเทา่    

   
วนัทีI 5: วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ –                                        

HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชมสถาบนัสมธิโซเนยีน (The Smithsonian Institute) เป็นสถาบนัวจัิย สถาบนัการศกึษา 

และพพิธิภัณฑ ์หน่วยงานสว่นใหญข่องสถาบนัตั ?งอยูท่ีIกรุงวอชงิตัน ด.ีซ.ี มพีพิธิภัณฑอ์กีกว่า 19 แห่ง 

สวนสัตว์ ศูนยว์จัิย มวีัตถุส ิIงของต่างๆ ในความดูแลของพพิธิภัณฑม์ากกว่า 136 ลา้นชิ?น ก่อตั ?งในปี 

ค.ศ.1846 โดยเงนิทุนรัฐบาลร่วมกับเงนิกองทุนจากพนัิยกรรมของ James Smithson นักวทิยาศาสตร์

ชาวองักฤษ เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ครืIองบนิและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) 

พพิธิภัณฑอ์ากาศยานและยานอวกาศ ทีIมผีูเ้ขา้ชมสงูทีIสดุในโลก แสดงประวัตศิาสตรก์ารบนิมาตั ?งแต่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตน้จนถงึปัจจบุนั ประกอบดว้ย เครืIองรอ่น เครืIองบนิ จรวดและยานอวกาศ ซึIงเป็นของจรงิตั ?งแสดงอยู ่มี

โรงภาพยนตรจ์อยักษ์ (Imax) ทีIฉายภาพยนตรเ์กีIยวกับการบนิ อวกาศ นอกจากนี?ยังมทีอ้งฟ้าจําลอง 

หนิจากดวงจันทร์ และเครืIองบนิลําแรกของโลกโดกย 2 พีIนอ้งตระกูล Wright นําชมพพิธิภัณฑ์ทีI

น่าสนใจ เช่น เขา้ชม National museum of Natural History ซึIงสะสมและแสดงตัวอย่างของ

พันธไ์ม ้สัตว ์ฟอสซลิ แร่ธาต ิหนิ อกุกาบาต และวัตถุทีIเกีIยวขอ้งกับประวัตศิาสตรด์า้นการววิัฒนาการ

ของมนุษย ์ยังมหีอ้งแสดงกระดูกไดโนเสาร ์หุ่นชา้งแอฟรกิาโบราณทีIตัวใหญ่ทีIสุดในโลก และเพชร

ขนาด 45.5 กะรัต ทีIเคยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลยุสท์ีI 16 ของฝรัIงเศส 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

บา่ย จากนั?นนําท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร ์ก (Harrisburg) เมืองหลวงของรฐัเพนซิลเวเนีย 

(Pennsylvania) รมิฝัI งแม่นํ?าซัวควฮิานน่า นําท่านเขา้ชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 

อาณาจักรช๊อคโกแลตทีIเป็นเหมือนกับ เอ็นเตอรเ์ทนเม้นท ์คอมเพล็กซ์ (Entertainment 

Complex)  มทีั ?งส่วนพพิธิภัณฑ ์  ช๊อคโกแลต กระบวนการผลติ ภาพยนตร ์3 มติ ิมเีวลาใหท้่านได ้

เลอืกซื?อชอ็คโกแลตนานาชนดิเพืIอเป็นของฝากของทีIระลกึ 

**ในกรณีทีIวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดครสิมาสต ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ~ในการปรบัเปลีIยน

โปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม เพืIอประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทาง** 

คํIา       รับประทานอาหารคํIา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีIพกั        เดนิทางเขา้สูท่ีIพัก CROWNE PLAZA หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีI 6: แฮรสิเบริก์ – แคนาดา – นํ *าตกไนแองการา่ – อาหารคํIาบน Skylon Tower  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั?นนําท่านเดนิสูนํ่ *าตกยกัษไ์นแองการา่ โดยนํ?าตกไนแอการ่า ถา้ฝัIงอเมรกิาจะตั ?ง อยู่ในบรเิวณ

ของเมอืงบฟัฟาโร ่(Buffalo) ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมอืงทีIมคีวาม

สะอาดเป็นอนัดับ 3 ของอเมรกิา และเป็นเมอืงตดิพรมแดนระหวา่งอเมรกิาและแคนาดา โดยมแีมนํ่?าไน

แอการา่ขวางกั ?น ซึIงเป็นจดุกําเนดิของนํ?าตกยกัษ์ไนแอการา่ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําท่านขา้มพรมแดนอเมรกิา – แคนาดา เพืIอเขา้สู่อุทยานแห่งชาตนํิ *าตกไนแองการ่าฝัIง

แคนาดา (Niagara Falls, Canada Side) เป็น 1 ใน 7 สิIงมหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิพบกับ

ความยิIงใหญ่ของนํ?าตกทีIมปีรมิาณนํ?ามากมายมหาศาลกอ่ใหเ้กดิเสยีงสนัIนหวัIนไหวและละอองไอนํ?าทีI

ทําใหเ้กดิสายรุง่เมืIอกระทบกบัแสงแดดในวันทีIทอ้งฟ้าแจม่ใส ***หมายเหต ุ: บรเิวณดา่นตรวจคน

เขา้เมอืงของประเทศแคนนาดา จะมกีารตรวจพาสปอรต์และวซี่าเขา้ประเทศแคนนาดาอกีคร ั*ง 

และทางประเทศแคนนาดา ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารทุกชนดิ รวมถงึผลไม ้ถ ัIว ขนมตา่งๆ เขา้

ประเทศอยา่งเด็ดขาด*** 

คํIา         รบัประทานอาหารคํIา ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพืIอชมววิอนั 
สวยงามของนําตกไนแอการา่จากมมุสงู อาหารพื*นเมอืง 

ทีIพกั       เขา้สูท่ีIพัก โรงแรม SHERATON ON THE FALLS หรอืเทยีบเทา่  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีI 7: ลอ่งเรอืไนแองการา่ – เมอืงโตรอนโต (แคนาดา) – CN TOWER – สนามบนิ 

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นลอ่งเรอืชมนํ*าตกไนแองการา่ (Niagara Falls) ตั ?งอยู่บนแม่นํ?าไนแอการ่าทางตะวันออก

ของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา นํ?าตกไนแอการ่า

ประกอบดว้ยนํ?าตกสามแหง่ คอื นํ?าตกเกอืกมา้ (Horseshoe Falls) สงู 158 ฟตุ, นํ?าตกอเมรกิาสงู 167 

ฟุต, และนํ?าตกขนาดเล็กกว่าทีIอยู่ตดิกัน คือนํ?าตก Bridal Veil. มีจุดชมววิทีIสวยงามและเป็นแหล่ง

ท่องเทีIยวทีIสําคัญของทั ?ง 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การลอ่งเรอืนํ *าตกไนแอการา่ Hornblower 

Niagara Cruises เปิดใหบ้รกิาร วนัทีI 18 พฤษภาคม- 30 พฤศจกิายน 2562 และอาจมกีาร

เปลีIยนแปลงขึ*นอยู่กบัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไมเ่อื*ออํานวย ทางบรษิทันําทา่นลงสู่ 

“JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลงันํ *าตก เพืIอชมความงามของนํ *าตกไนแอการา่

อยา่งใกลช้ดิเป็นการทดแทน) 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมอืงทีIใหญ่ทีIสดุในประเทศแคนาดา และเป็น

เมอืงทีIใหญ่อันดับทีI 4 ในทวปีอเมรกิาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมอืงทีIใหญ่ทีIสดุของรัฐออนตาโอ ของ

แคนาดา มปีระชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน และเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ วัฒนธรรม มี

สถานทีIท่องเทีIยวทีIน่าสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พพิธิภัณฑ ์Royal Ontario 

จากนั?นนําท่านขึ*นหอคอยซเีอ็น (CN Tower) ทีIมคีวามสงูถงึ 520 เมตรเป็นหอคอยทีIสงูทีIสดุในโลก 

ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทัIวถึง รวมทั ?งทะเลสาบออนตารโิอ (Lake 

Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซึIงยังเป็นทีIสนามบนิ ของ Billy Bishop Toronto City 

Airport ทีIท่านสามารถมองเห็นไดจ้ากบนหอคอยนี? นําท่านชมเมอืงโตรอนโต ชมมหาวทิยาลยัโตรอน

โต (University of Toronto) ศูนยก์ลางการศกึษาของโตรอนโต จากนั?นนําท่านถ่ายรูปคู่กับอาคาร

รัฐสภา ของรัฐออนตารโิอ ซึIงมพีระบรมรปูของพระนางวคิตอเรยี พระราชนิแีหง่องักฤษเจา้อาณานคิมใน

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

Park) เป็นตน้  

คํIา        รับประทานอาหารคํIา ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

 หลังอาหารคํIานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโตรอนโต  

วนัทีI 8: โตรอนโต – ไตห้วนั ***เครืIองบนิผา่นเวลาสากล***  
 

00.45 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีIยวบนิทีI BR 035 

***คณะเดนิทางวนัทีI 10-18 ม.ีค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 01.20 น. และถงึไตห้วนั เวลา 

05.10 น.***  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***คณะเดนิทางต ั*งแตว่นัทีI 5 เม.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 01.45 น. และถงึไตห้วนั เวลา 

05.15 น.*** 

***คณะเดนิทางต ั*งแต่วนัทีI 4 ม.ิย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 01.45 น. และถงึไตห้วนั เวลา 

04.55 น.*** 

 ***เครืIองบนิผา่นเวลาสากล***  

วนัทีI 9: ไตห้วนั – กรงุเทพฯ   

 

05.25 น. ถงึสนามบนิไตห้วัน เพืIอรอการเปลีIยนเครืIอง 
08.50 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทีIยวบนิทีI BR 067 

***คณะเดนิทางวนัทีI 10-18 ม.ีค. 62 ออกเดนิทางโดยเทีIยวบนิทีI BR 201 เวลา 09.40 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 12.35 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัทีI 5-13 เม.ย., 10-18 พ.ค 62 ออกเดนิทางโดยเทีIยวบนิทีI BR 075 เวลา 

08.30 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 11.15 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัทีI 12-20, 19-27 เม.ย. 62 ออกเดนิทางโดยเทีIยวบนิทีI BR 201  เวลา 

10.20 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 13.05 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัทีI 7-15 พ.ค., 4-12, 18-26 ม.ิย  62 ออกเดนิทางโดยเทีIยวบนิทีI BR 067  

เวลา 09.00 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 11.35 น.*** 

11.50 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

 

ขอสงวนสทิธิ~การยา้ยเมอืงทีIเขา้พกั เชน่ กรณีทีIเมอืงน ั*นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พกัเมอืงทีIใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีIยนตามความเหมาะสม 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการทีIจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีIทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีIยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีIกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั ?งในกรณีทีIท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี?าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึIง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลีIยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีIยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลีIยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีIคณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เมืIอทา่นทําการซื*อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงืIอนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีIลกูคา้ตอ้งออกต ัKวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีIของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั*ง มฉิะน ั*นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั*งส ิ*น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีIยนแปลงได ้ท ั*งนี*ข ึ*นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีIไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรแกรม : อเมรกิา แคนาดา นวิยอรก์ วอชงิตนั ด.ีซ.ี   
ไนแอการา่ โตรอนโต 9 วนั 6 คนื โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง:            10-18 ม.ีค. 62   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 95,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเรืIองโรงแรมทีIพกั) 95,900.- 

พกัหอ้งเดีIยว เพิIมทา่นละ 17,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 95,900.- 

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

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเรืIองโรงแรมทีIพกั) 
95,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัKวเครืIองบนิ ทา่นละ 72,900.- 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท*** 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาประมาณทา่นละ 6,000 บาท*** 

ช ั*นธุรกจิเพิIมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิIมตน้ทีIทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืIอทีIน ัIง confirm เทา่น ั*น) 100,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุIากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง:          5-13 เม.ย. 62    

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 96,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเรืIองโรงแรมทีIพกั) 96,900.- 

พกัหอ้งเดีIยว เพิIมทา่นละ 18,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 96,900.- 

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

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเรืIองโรงแรมทีIพกั) 
96,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัKวเครืIองบนิ ทา่นละ 70,900.- 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท*** 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาประมาณทา่นละ 6,000 บาท*** 

ช ั*นธุรกจิเพิIมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิIมตน้ทีIทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืIอทีIน ัIง confirm เทา่น ั*น) 100,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุIากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง:          12-20 เม.ย. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 99,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเรืIองโรงแรมทีIพกั) 99,900.- 

พกัหอ้งเดีIยว เพิIมทา่นละ 18,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 99,900.- 

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

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเรืIองโรงแรมทีIพกั) 
99,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัKวเครืIองบนิ ทา่นละ 74,900.- 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท*** 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาประมาณทา่นละ 6,000 บาท*** 

ช ั*นธุรกจิเพิIมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิIมตน้ทีIทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืIอทีIน ัIง confirm เทา่น ั*น) 100,000.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุIากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:          19-27  เม.ย. 62   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 96,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเรืIองโรงแรมทีIพกั) 96,900.- 

พกัหอ้งเดีIยว เพิIมทา่นละ 18,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 96,900.- 

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

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเรืIองโรงแรมทีIพกั) 
96,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัKวเครืIองบนิ ทา่นละ 70,900.- 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท*** 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาประมาณทา่นละ 6,000 บาท*** 

ช ั*นธุรกจิเพิIมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิIมตน้ทีIทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืIอทีIน ัIง confirm เทา่น ั*น) 100,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุIากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:          7-15, 10-18 พ.ค. 62     

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 98,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเรืIองโรงแรมทีIพกั) 98,900.- 

พกัหอ้งเดีIยว เพิIมทา่นละ 22,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 98,900.- 

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

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเรืIองโรงแรมทีIพกั) 
98,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัKวเครืIองบนิ ทา่นละ 72,900.- 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท*** 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาประมาณทา่นละ 6,000 บาท*** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช ั*นธุรกจิเพิIมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิIมตน้ทีIทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืIอทีIน ัIง confirm เทา่น ั*น) 100,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุIากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           4-12 ม.ิย. 62    

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 103,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเรืIองโรงแรมทีIพกั) 103,900.- 

พกัหอ้งเดีIยว เพิIมทา่นละ 22,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 103,900.- 

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

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเรืIองโรงแรมทีIพกั) 
103,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัKวเครืIองบนิ ทา่นละ 72,900.- 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท*** 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาประมาณทา่นละ 6,000 บาท*** 

ช ั*นธุรกจิเพิIมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิIมตน้ทีIทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืIอทีIน ัIง confirm เทา่น ั*น) 100,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุIากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           18-26 ม.ิย. 62    

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 107,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเรืIองโรงแรมทีIพกั) 107,900.- 

พกัหอ้งเดีIยว เพิIมทา่นละ 22,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 107,900.- 

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

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเรืIองโรงแรมทีIพกั) 
107,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัKวเครืIองบนิ ทา่นละ 72,900.- 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท*** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาประมาณทา่นละ 6,000 บาท*** 

ช ั*นธุรกจิเพิIมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิIมตน้ทีIทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืIอทีIน ัIง confirm เทา่น ั*น) 100,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุIากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนี*รวม  
1. คา่ตั�วเครืIองบนิ ชั ?นประหยัด ( Economy Class) ทีIระบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งืIอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีIยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีIระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีIระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีIทอ่งเทีIยวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงืIอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีI) 

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืIอนไขกรมธรรม)์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื*อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ืIองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพิIมเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 เบี*ยประกนัเร ิIมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบี*ยประกนัเร ิIมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีIมอีายตุ ั*งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิIม 7% 

อตัราคา่บรกิารนี*ไมร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครืIองดืIมทีIสัIงพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ?าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ?น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีIสญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ?ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีIสายการบนิมกีารปรับขึ?นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึIงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (จาํนวน 7,600 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ) 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดา (คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละประมาณ 6,000 บาท   ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ดอลลา่หส์หรฐั) 

เง ืIอนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีIน ัIงจะยนืยนัเมืIอไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั*น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีIเดนิทาง ทีIมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืIอทําการจองควิยืIนวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืIอไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. หากทา่นทีIตอ้งการออกต ัKวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีI  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั ?ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีI ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีIเกดิขึ?น 

5. การยืIนวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั ?นตอนการยืIนวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั ?งแบบหมูค่ณะและยืIน  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืIอประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีI 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัIงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีIยวใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัIวโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืIองจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั ?งหมด 

เง ืIอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีIเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีIเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีIเกดิข ึ*นจรงิ 

 
  ขอ้มลูเบื*องตน้ในการเตรยีมเอกสารยืIนวซีา่และการยืIนขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีIดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึ?น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืIนวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพืIอ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึIงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีIค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีIศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืIองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีIตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั?น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํIากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริIมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํIากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืIนคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืIองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิIงในการยืIนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Iากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีIใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั?นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

  ขอ้มลูเพิIมเตมิเร ืIองต ัKวเครืIองบนิและทีIน ัIงบนเครืIองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีIนัIงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั�วเครืIองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครืIองบนิ ซึIงมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครืIองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีIเกดิขึ?นจรงิ และรอ Refund 

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นัIงทีI Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีIจะนัIงตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีIสายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีIมรี่างกาย

แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืIนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีIเครืIองบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ?าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ช่

ผูท้ ีIมปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีIนัIง Long leg ขึ?นอยู่กับทางเจา้หนา้ทีIเช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีIเช็คอนิ

เทา่นั?น 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ?นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั ?งหมด 

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 ?งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ~ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั*งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทีI  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ*นไป) เนืIองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืIนทีIเดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีIเกดิจากการยกเลกิของทา่น  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึIงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืIอนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั ?งนี?ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีIไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีI  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืIนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีIเกดิขึ?นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืIนวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครืIองบนิ หรอืคา่ตั�วเครืIองบนิ (กรณีออกตั�วเครืIองบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีIกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัKวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั*งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืIองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีI ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั*งหมด 

ขอ้มลูเพิIมเตมิเร ืIองโรงแรมทีIพกั 

1. เนืIองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีIยว (Single) ,หอ้งคู ่

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

อยูค่นละช ั*นกนั  

2. กรณีทีIมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ?นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ใน

การปรับเปลีIยนหรอืยา้ยเมอืงเพืIอใหเ้กดิความเหมาะสม 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืIนประมาณ 5 วนัทาํการ 

การยืIนวซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีIสถานทตู 

ในระหวา่งยืIนวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืIนขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีIยนแปลงกฎและเอกสารการยืIนอยูเ่ร ืIอย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืIนวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีIถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีIของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืIนขอวซีา่จะมเีง ืIอนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิIมเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืIนขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี*รวมไปถงึผู ้

เดนิทางทีIถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิ?ว หรอื 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พื?นหลังขาวเท่านั?น ถา่ยไมเ่กนิ 

6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืIองประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีIมชี ืIอ

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริIมทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ

ไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีIออกเอกสาร ชืIอ-สกลุตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืIอสถานทตูทีIยืIน) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีIออกจากสถาบันทีIกําลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีIออกเอกสาร ชืIอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืIอสถานทตูทีIยืIน) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี?แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ทีI โฉนดทีIดนิ เป็นตัน 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัIวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยสาํเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลกูคา้ทํา

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืIนวซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทีIมกีารเคลืIอนไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนสาํเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี* กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีIยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทั?งสองเลม่ (ทั?งเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถ่ายสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทีIออกคา่ใชจ้า่ยให ้ (พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์ เชน่ สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั ?งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีIบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุIากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีIยนชืIอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีIยน) 

7. ทา่นไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

เอกสารยืIนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีIยนและขออพัเดทเพิIมเตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิIมเตมิ 
 

 

 

 


