
 

 

 

TOUR CODE: MX151501MZ 
 10 วนั อเมริกา-แคนาดา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***โปรโมช่ัน...สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส**** 

เร่ิมต้น…. 109,900 บาท  
นิวยอร์ค – ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ – ขึน้ตึกเอม็ไพร์สเตท – พกัแอทแลนติก – ฟิลลาเดลเฟีย  

วอชิงตัน ดี.ซี. – แฮริสเบิร์ก – คอร์นน่ิง – น า้ตกไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา) – ขึน้หอคอยสกายลอน ทาวเวอร์ 
พร้อมดินเนอร์ม้ือพเิศษ – พกัห้องริมน า้ตกไนแองการ่า – เทีย่วโตรอนโต – ขึน้หอคอย CN Tower  

(พกัแคนาดารวม 2 คืน) 

บินเข้านิวยอร์ก (อเมริกา) – บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา) 



 

 

 

ราคาทวัร์ปี 2016  
ราคาทวัร์ 109,900 บาท: 23 ม.ค.- 1 ก.พ. / 19-28 ก.พ. / 19-28 มี.ค. / 29 เม.ย.- 8 พ.ค. / 19-28 พ.ค. / 15-24 ก.ค. /  

   11-20 ส.ค. / 14-23 ต.ค./ 21-30 ต.ค. 
ราคาทวัร์ 113,900 บาท: 8-17 เม.ย. / 9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย.  

10 วนั อเมริกา-แคนาดา 

 ชมน ้าตกไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา),  สัมผสัน ้าตกไนแองการ่าแบบกก้ชชดดกบั Journey behind the  fall  
 อาหารค ่าม้ือพดเศษ บนหอคอยสกาย้อน ทาวเวอร์ (Skylon Tower) รดมน ้าตกไนแองการ่า 
 พกั... นดวยอร์ค, แอตแ้นตดก, วอชดงตนัดี.ซี. , แฮรดสเบดร์ก, ไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา) หชองวดวน ้าตก แ้ะ โตรอนโต  
 เท่ียวแคนาดาฝ่ังตะวนัออก พรชอมพกัคชางคืนท่ี โตรอนโต (รวมค่าวซ่ีาแคนาดา).... พกัแคนาดารวม 2 คืน 
 ข้ึนตึกแอมไพร์สเตท ทาวเวอร์, ข้ึนหอคอย CN Tower 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนท่ีท่องเท่ียวเสชนทาง อเมรดกา – แคนาดา 
 
 
 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ – ฮ่องกง 
 

15.00 น. คณะฯพรชอมกนัท่ีสนามบดนสุวรรณภูมด อาคารผู ชโดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประตูหมายเ้ข 7-8 เคาน์เตอร์ 
M 6 – M 16 สายการบดนคาเธ่ย ์แปซดฟด ก แอร์เวยส์  

17.45 น. ออกเดดนทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบดนคาเธ่ย ์แปซดฟด ก แอร์เวยส์ เท่ียวบดนท่ี CX708 (กชชเว้าเดดนทางประมาณ 2.50 
ชั่วโมง) สายการบดนมีบรดการอาหารเชชาบนเคร่ืองบดน พรชอมเพ ด้ดเพ ด้นกับภาพยนตร์ห้ากห้ายกับ จอทีวี
ส่วนตวัทุกท่ีนัง่  

22.40 น. เดดนทางถึง สนามบดนเช็คแ้๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเป้่ียนเคร่ืองสู่สนามบดน จอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) 
สหรัฐอเมรดกา อดสระกหชท่านไดชชชอปปด้ งสดนคชาป้อดภาษีภายกนสนามบดนตามอธัยาศยั 
 

วนัทีส่อง นิวยอร์ค – เทพเีสรีภาพ – ขึน้ตึกเอม็ไพร์สเตท – เซ็นทรัลพาร์ค – ไทม์สแควร์ 
 

00.30 น. ออกเดดนทางจากสนามบดนเช็คแ้๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบดนจอห์นเอฟ เคนเนดี (JFK) โดยเท่ียวบดน CX888   (กชช
เว้าบดน 16 ชัว่โมง) 

 

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

 

07.00 น. เดดนทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตดจอห์นเอฟ เคนเนดี รัฐนดวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมรดกา 
 น าท่านผา่นพดธีการตรวจคนเขชาเมือง แ้ะ ศุ้กากร 

น าท่านข้ึนรถโคชชปรับอากาศสู่มหานครนดวยอร์ก (ระยะทาง 38 กม. กชชเว้าเดดนทางประมาณ 50 นาที) ส าหรับ
วนัน้ีกหชท่านไดชเท่ียวแบบเต็มวนักนเกาะแมนฮัตตัน  น าท่านสู่ เกาะ ด้ เบอร์ต้ี เพื่อชมทดวทัศน์ของฝ่ังเมือง         
แมนฮตัตนั ชมเทพีเสรีภาพ สัญ้กัษณ์แห่งสันตดภาพท่ีประชาชนของประเทศฝร่ังเศสมอบกหชกับประชาชน   
นครนดวยอร์ค ท่านจะไดชเห็นทดวทศัน์ของแมนฮตัตนัของมหานครนดวยอร์ค แ้ะนดวเจอร์ซ่ีไดชจากจุดน้ี ระหว่าง
การ้่องเรือท่านจะไดชเห็น ตึกระฟชาทัว่ทั้งเกาะแมนฮตัตนั รวมถึง สะพานบรูค ด้น ซ่ึงเป็นสะพานแห่งแรกของ
นดวยอร์ค ท่ีสรชางขชามแม่น ้ าอีสต์รดฟเวอร์ เพื่อเช่ือมเกาะแมนฮตัตนั ซ่ึงเป็นกจก้างของนครนดวยอร์ค กบั ย่าน 
บรูค ด้น ท่ีอยูต่รงขชามเป็นสะพานท่ีกชชอดฐแ้ะหดนผสมผสานกนั ก่อเป็นเสาห้กัข้ึน 2 ฟาก แ้ชวก็กชชเสชน้วดเห้็ก
ขึงเพื่อยึดโยงสะพาน ซ่ึงมีทั้งปูนแ้ะไมช ความยาวทั้งสด้น 6,016 ฟุต แ้ะกวชาง 85ฟุต จนเป็นผ้ส าเร็จ สามารถ 
กชชงานไดชอย่างคงทนมาจนถึงปัจจุบนั เรือจะน าท่านผ่านแ้ะสามารถมองเห็นตึก World Trade Center หรือ       
ท่ีชาวอเมรดกนัเรียกว่าบรด เวณ Ground Zero ซ่ึงช่ือน้ีเป็นช่ือท่ีถูกเรียกแทนพื้นท่ีบรด เวณตึก World Trade Center 
เดดมค าเรียกว่า Ground Zero นั้นเป็นค าศพัท์ท่ีถูกน ามากชช เม่ือคราวท่ีญ่ีปุ่น โดนระเบดดนดวเค้ียร์ท่ี Hiroshima,  



 

 

 

 
 
Nagasaki คร้ันต่อมา ศพัทค์  าน้ีจึงกชชเรียกแทนความหายนะท่ีมีสาเหตุมาจากระเบดด หรือความเสียหายคร้ังยดง่กหญ่ 
ดชวยสาเหตุน้ี พื้นท่ีบรด เวณตึก World Trade Center จึงถูกเรียกว่า Ground Zero ซ่ึงก้ายเป็นพื้นท่ีประวตัดศาสตร์
ของประเทศอเมรดกา ซ่ึงท่านสามารถมองเห็นตึกดงัก้่าวไดชกนระยะไม่ไก้ 

 

ก้างวนั รับประทานอาหารก้างวนั ณ ภตัตาคารญ่ีปุ่น 
 

บ่าย น าท่าน ข้ึนตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) ตึกน้ี เป็นท่ีท าการของบรดษทักหญ่ๆ กว่า 600 บรดษทั ตึก
แห่งน้ีกชชอดฐกนการก่อสรชาง 10 ้ชานกชอน สูง  375 เมตร แ้ะ้ึก้งไปกตชดดน จากระดบัถนน แบ่งเป็น 102 ชั้น บน
ยอดสุดมีโดมสูงข้ึนไปอีก 60 เมตร จากชั้น้่างถึงชั้นท่ี 86 มีโครงเห้็กเสรดมอย่างดี ชนดดไม่ข้ึนสนดม คดดเป็น
น ้ าหนัก 730 ตัน มีหนชาต่างทั้ งหมด 6,500 บาน จุคนไดช 80,000 กว่าคน รับประกัน 6,000 ปี กชช ด้ฟท์ข้ึน้ง         
65 เคร่ือง เรด่ มสรชางเม่ือ 1 ตุ้าคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ.1929) สรชางเสร็จเม่ือ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)     
น าทุกท่านข้ึนชมวดวจากชั้น 86 ของตึก ซ่ึงสามารถมองเห็นทดวทศัน์ของ เกาะแมนฮตัตนั กจก้างกรุงนดวยอร์ค  
 
ชมวดวกรุงแมนฮตัตนัแบบ 360 องศา อดสระกหชท่านไดชถ่ายรูปแ้ะเดดนเ้่นบนชั้น 86 ไดชตามอธัยาศยั จากนั้น     
น าท่านผ่านชม สวนสาธารณะ เซ็นทรั้ พาร์ค (Central park) ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะท่ีมีขนาดกหญ่ท่ีสุดกน   
แมนฮตัตนั (เป็นเขตปกครองตนเอง) แห่งมหานครนดวยอร์ค ตชอนรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่โ้กประมาณปี้ะ 25 
้ชานคน เป็นสวนสาธารณะท่ีมีคนมาท่องเท่ียวมากท่ีสุดกนสหรัฐอเมรดกา แ้ะยดง่ไปกวา่นั้น สวนสาธารณะแห่งน้ี
ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าหนงัห้ายๆ เร่ือง แ้ะรายการต่างๆ อีกมากมาย จึงท ากหชเซ็นทรั้พาร์ค โด่งดงัไปทัว่โ้ก             
น าท่ านผ่านชม ร็อคก้ี เฟ้เ้อร์เซ็นเตอร์ (Rockefeller Center) ถนนสายท่ีหชา (Fifth Avenue) ท่ีสรช างข้ึน          
จากตระกู้ท่ีร ่ ารวย ตดดอนัดบัหน่ึงกนสดบของอเมรดกา ซ่ึงคบัคัง่ไปดชวยศูนยก์ารคชา แ้ะโรงมหรสพชั้นน า จากนั้น
น าท่านสู่ยา่นไทมส์แควร์ (Times Square) หน่ึงกนสถานท่ีท่ีเป็นหวักจของนดวยอร์ค ไทมส์แควร์ ไดชก้ายสถานะ
เป็นสถานท่ีท่ีส าคญัของโ้กแ้ะไดชก้ายเป็นสัญ้ักษณ์ของนครนดวยอร์ก ซ่ึงเป็นผ้มาจากท่ีไทม์สแควร์      
เป็นสถานท่ีท่ีดูทนัสมยั ้ ้ ายุค เพราะมีจอโฆษณาขนาดกหญ่มากมายตดดอยู่ตามบรด เวณโดยรอบ นอกจากน้ี           
ไทม์สแควร์ ยงัเป็นจุดป้ายสุดทางฝ่ังตะวนัออกของ ด้นคอ้์น ไฮเวย์ หรือ ทางห้วง ด้นคอ้์น อันเป็น         
ทางห้วงสายแรกท่ีตดัผา่นสหรัฐอเมรดกา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2


 

 

 

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Doubletree by Hilton Fort Lee**** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม ช้อปป้ิงเอาท์เลท  Woodbury Outlets – แอตแลนติก ซิตี ้
 

เชชา รับประทานอาหารเชชากนโรงแรม 
น าท่านสู่ วูดเบอร์ร่ี เอาทเ์้ท (Woodbury Outlets) (ระยะทาง 63 กม. กชชเว้าเดดนทางประมาณ 50 นาที) ซ่ึงเรียก
ไดชวา่เป็นเอาทเ์้ทท่ีดีท่ีสุดกนอเมรดกา ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีขนาดกหญ่ ประกอบดชวยรชานคชาแบรนด์เนมกวา่ 250 รชานคชา 
น าเสนอสดนคชากนราคาท่ีชวนกหชเ้ือกสรรคม์ากมายห้ากห้ายแบรนด์ อาทดเช่น Burberry, Gucci, Dior, Coach, 
Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio Armani, TOD, Belenciaga, Samsonite 
แ้ะอ่ืนๆอีกมากมาย อดสระกหชท่านชชอปปด้ งตามอธัยาศยั (รชานคชาทุกรชาน้ดราคา 30 – 70%) ซ่ึงเรียกไดชว่าเป็น
เอาท์เ้ท ท่ีกหญ่ท่ีสุด แ้ะ ถูกท่ีสุดกนสหรัฐอเมรดกา เราแนะน ากหชท่านเ้ือกซ้ือสดนคชาท่ีน่ี เน่ืองจากราคาแ้ะ
สดนคชามีกหชเ้ือกมากมาย นอกจากส่วน้ดของทางรชานคชาแต่้ะรชานแ้ชว ยงัมีคูปองส่วน้ดเพด่ม ท่ีแจกกหชู้กคชา 
ทุกท่าน เรียกไดชวา่ สวรรคส์ าหรับนกัชชอปปด้ งจรดงๆ 

 

ก้างวนั เพื่อกหชท่านไดชมีแว้ากนการชชอปปด้ งแบบเตม็ท่ี ทางทวัร์จดัเงดนค่าอาหารก้างวนักหชท่าน $20 USD  
 

บ่าย ท่านเดดนทางสู่ เมืองแอตแ้นตดก ซดต้ี ดดนแดนแห่งคาสดโน (ระยะทาง 265 กม. กชชเว้าเดดนทางประมาณ 2.40 ชม.) 
เมืองแห่งแสง สี แ้ะ คาสดโน ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดดชานฝ่ังตะวนัออก (เรียกไดชวา่ ้าสเวกสัตะวนัออก) ดชวยกบัทดวทศัน์
อนังดงาม เ้ียบฝ่ังมหาสมุทรแอตแ้นตดก ท ากหชนักท่องเท่ียวทัว่โ้ก ต่างกฝ่ฝันท่ีจะมาเส่ียงโชค ณ เมืองน้ี  
อดสระกหชท่านไดชสนุกสนานกับการเส่ียงโชคกนคาสด โนหรือ เท่ียวชมเ้ือกซ้ือสดนคชา ณ ถนนบอร์ดวอค 



 

 

 

(Boardwalk) ซ่ึงเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแ้นตดค ซดต้ี สรชางข้ึนกนปี 1870 กนอดีตมีความกวชางเพียง 12 
ฟุต แต่ปัจจุบนัมีความกวชางถึง 40 ฟุต แ้ะมีความยาวถึง 4.5 ไม้์ ซ่ึงต้อดสายเต็มไปดชวยรชานคชาต่างๆมากมาย 
รวมไปถึงรชานคชาซ่ึงมีช่ือเสียงระดับโ้กก็ตั้ งอยู่ ณ ถนนเสชนน้ี หรือท่านจะเ้ือกชชอปปด้ งสดนคชา ณ เอาท์เ้ต      
แห่งกหญ่ ตั้งอยูก่ก้ชโรงแรม ทาเก็ต เอาทเ์้ต (Target Outlet) ซ่ึงมีสดนคชากหชเ้ือกซ้ือมากมาย เช่น Coach, Puma, 
Nike, CK, Adidas แ้ะ อ่ืนๆ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Caesars Atlantic City Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ ฟิลาเดลเฟีย  – วอชิงตัน ดี.ซี. 
 

เชชา รับประทานอาหารเชชากนโรงแรม 
น าท่านเดดนทางสู่ เมืองฟด ้าเด้เฟีย  (ระยะทาง 99 กม. กชชเว้าเดดนทางประมาณ 1.05 ชม.) หรือท่ี เรียกกนัว่า 
Philly หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองห้วงแห่งแรก ของ สหรัฐอเมรดกา เป็นเมืองท่ีกหญ่ท่ีสุดกนรัฐ
เพนซด้เวเนีย แ้ะเป็นเมืองท่ีพ้เมืองหนาแน่นท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 ของสหรัฐอเมรดกา แ้ะเป็นเมืองท่ีมีพื้นท่ีเมือง
จากประชากรเป็นอนัดบั 5 แ้ะมีผู ชบรดโภคส่ือมากเป็นอนัดบั 4 จากการส ารวจของนีเซน มีเดีย รีเสด ร์ช แ้ะเป็น
เมืองท่ีมีพ้เมืองหนาแน่นเป็นอนัดบัท่ี 49 ของโ้ก นอกจากน้ีฟด ้าเด้เฟียยงัเป็นท่ีตั้งของสถานศึกษาชั้นน า
อย่าง มหาวดทยา้ัยเพนซด้เวเนีย  แ้ะ Drexel University จากนั้ นน าท่านเขชาชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ      

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Drexel_University&action=edit&redlink=1


 

 

 

Liberty Bell เป็นสด่ งท่ีประกาศก าเนดดของประเทศสหรัฐอเมรดกาเม่ือวนัท่ี  8 กรกฎาคม พ.ศ 2319 ระฆงัเก่าแก่    
ท่ีงามสง่ากบน้ีมีขอบกวชางขนาดเสชนผ่าศูนยก์้าง 12 ฟุต แ้ะหนักกว่าหน่ึงตนั บนระฆงัมีอกัษรจารึกไวชว่า 
“ขอกหชเสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนท่ีอาศยัอยู่บนผืนแผ่นดดนน้ี” พรชอมน าชมนดทรรศการความเป็นมากนการ 
ประกาศอดสรภาพของสหรัฐอเมรดกา น าท่านถ่ายรูปกบัหอแห่งเสรีภาพ หรือ Independence Hall สรชางข้ึนเพื่อ   
กชชเป็นศา้าว่าการรัฐ ปัจจุบนักชชเก็บรักษาเอกสารอดสรภาพแ้ะตั้งดดนแดนกหม่โดยกชชช่ือว่า “สหรัฐอเมรดกา” 
(United States of America) 
 

ก้างวนั รับประทานอาหารก้างวนั ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

บ่าย น าท่านเดดนทางสู่ กรุงวอชดงตนั ดี.ซี. (ระยะทาง 222 กม. กชชเว้าเดดนทางประมาณ 2.33 ชัว่โมง) เมืองห้วงของ
ประเทศสหรัฐอเมรดกา ซ่ึงเป็นเมืองหน่ึงท่ีไดชออกแบบผงัเมืองไดชอยา่งสวยงามแ้ะเป็นระเบียบ เป็นท่ีตั้งท่ีท าการ
ของหน่วยงานรัฐบา้ท่ีส าคญัๆ น าท่านชม กรุงวอชดงตนั ดี.ซี. เมืองห้วงของสหรัฐอเมรดกา ตดดกบัรัฐเวอร์จดเนีย
แ้ะรัฐแมรดแ้นด์ โดยวอชดงตนั ดี.ซี. อยูก่นเขตฝ่ังซชายของแม่น ้ าพอตอแมก (Potomac River) กรุงวอชดงตนั ดี.ซี. 
สรชางกนสมัย ประธานาธดบดี จอร์จ วอชดงตนั ประธานาธดบดีท่านแรกของสหรัฐอเมรดกา เมืองห้วงแห่งน้ี      
สรชางข้ึนแทน ฟด ้าเด้เฟีย ซ่ึงเคยเป็นเมืองห้วงของสหรัฐอเมรดกากนสมยัก่อน เมืองน้ีมีอนุสาวรียว์อชดงตนั ท่ีมี
้กัษณะเป็นแท่งโอเบ ด้สกสู์ง 555 ฟุต (169 เมตร) สรชางเป็นเกียรตดแก่ จอร์จ วอชดงตนั 

 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Bethesda North Marriott Hotel & Conference Center **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า ท าเนียบขาว – สถาบันสมิธโซเนียน – พพิธิภัณฑ์ยานอวกาศ – เมืองแฮริสเบิร์ก   
 

เชชา รับประทานอาหารเชชากนโรงแรม 
  น าท่านชม อนุสาวรีย์วอชดงตนั แ้ะแท่งโอเบ ด้สก์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ ท าเนียบขาว (The White 

House) ท่ีพ  านกัของประธานาธดบดีสหรัฐอเมรดกา จากนั้นน าท่านชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของโดมสีขาวซ่ึง
สรชางเป็นท่ีร า้ึกถึงประธานาธดบดีเจฟเฟอร์สัน (อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน) แ้ะ ชมอนุสาวรีย์
ประธานาธดบดีคนท่ี 16 ของสหรัฐอเมรดกา คือ ประธานาธดบดี ด้นคอร์น (อนุสรณ์สถานอบัราฮมั ด้นคอ้์น) 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั ตึกรัฐสภา ซ่ึงเป็นท่ีประชุมสมาชดกวฒุดสภา แ้ะสภาผู ชแทนราษฎร  

  น าท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารสถาบนัสมดธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งกนปี ค.ศ.1846 โดยทุน
รัฐบา้ส่วนหน่ึงร่วมกบัเงดนกองทุน จากพดนัยกรรมของ James Smithson นกัวดทยาศาสตร์ขององักฤษ สถาบนั 
สมดธโซเน่ียนยงัเป็นพดพดธภณัฑ์ท่ีกหญ่ท่ีสุดกนโ้กแ้ะไดชรวบรวมพดพดธภณัฑ์ 13 แห่งไวชดชวยกนั น าท่านชม
พดพดธภัณฑ์ท่ีน่าสนกจ เช่น National museum of Natural History ซ่ึงแสดงนดทรรศการเก่ียวกับสด่ งแวด้ชอม      

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88_%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 

 

 

ของมนุษย์ ชมหชองแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นชชางแอฟรดกาโบราณท่ีตัวกหญ่ท่ีสุดกนโ้ก แ้ะเพชรโฮป           
(Hope Diamond) ขนาด 45.5 กะรัต ท่ีเคยเป็นสมบตัดของพระเจชาหุ้ยส์ ท่ี 16 ของฝร่ังเศส  

 

ก้างวนั รับประทานอาหารก้างวนั ณ ภตัตาคารทชองถด่น 
 

บ่าย  น าท่านชม พดพดธภณัฑ์เคร่ืองบดนแ้ะยานอวกาศ  (National Air and Space Museum) พดพดธภณัฑ์      อากาศยาน
แ้ะยานอวกาศ ท่ีมีผู ชเขชาชมสูงท่ีสุดกนโ้ก แสดงประวตัดศาสตร์การบดนมาตั้งแต่ตชนจนถึงปัจจุบนั ประกอบดชวย 
เคร่ืองร่อน เคร่ืองบดน จรวด ยานอวกาศ ซ่ึงเป็นของจรด งตั้ งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยกัษ์ (IMAX) ท่ีฉาย
ภาพยนตร์เก่ียวกบัการบดน อวกาศ นอกจากน้ียงัมีทชองฟชาจ า้อง หดนจากดวงจนัทร์ แ้ะเคร่ืองบดน้ าแรกของโ้ก
จากตระกู้ Wright น าท่านเดดนทางสู่เมืองแฮรดสเบดร์ก (Harrisburg) (ระยะทาง 169 กม. กชชเว้าเดดนทางประมาณ 
1.50 ชั่วโมง) เป็นเมืองห้วงของรัฐเพนซด ้เวเนีย สหรัฐอเมรดกา เมืองแฮร์รด สเบดร์กเป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่รด มฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น ้ าซสัคดวแฮนนา แ้ะน าท่านชมโรงงานจ า้องผ ด้ตช็อกโกแ้ตช่ือดงัของประเทศอเมรดกา นั้น
คือ Hershey’s Chocolate World ซ่ึงท่านจะไดชชมขั้นตอนกนการผ ด้ตช็อกโกแ้ตแบบภาพยนตร์การ์ตูน
เค้่ือนไหว โดยกชชตวัการ์ตูนจ า้องกนการแสดงประกอบกบัเทคโนโ้ยีท่ีทนัสมยั ซ่ึงเป็นการแสดงท่ีน่ารักแ้ะ
ต่ืนตาต่ืนกจส าหรับผู ชท่ีมาชม อดสระกหชท่านไดชเ้ือกซ้ือช็อกโกแ้ตนานาชนดดของ Hershey’s เพื่อเป็นของฝาก 
แ้ะของท่ีระ้ึกตามอธัยาศยั      

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทชองถด่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Hotel Harrisburg**** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัทีห่ก เมืองคอร์นน่ิง – น า้ตกไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา) – ดินเนอร์พเิศษ บนหอคอย Skylon 
 

เชชา รับประทานอาหารเชชากนโรงแรม 
น าท่านเดดนทางสู่ เมืองคอร์นนด่ง (ระยะทาง 262 กม. กชชเว้าเดดนทางประมาณ 2.50 ชัว่โมง) พรชอมชมทศันียภาพ
บรรยากาศเมืองแ้ะชีวดตแบบอเมรดกนั ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนกตชของนครนดวยอร์ค ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1890 ซ่ึงตั้งอยู่



 

 

 

บนฝ่ังแม่น ้ าเชมุง เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดชานการท าเคร่ืองแกชว น าท่านชมการจดัแสดงเคร่ืองแกชว ณ โรงงาน
เคร่ืองแกชวทีบีไอเมืองคอร์นนด่ง ท่ีมีช่ือเสียงกนดชานเคร่ืองแกชวของอเมรดกา อดสระกหชท่านเ้ือกซ้ือเคร่ืองแกชว        
ท่ีรังสรรคอ์อกแบบมาห้ากห้ายชนดดแ้ะห้ากห้ายดีไซน์ เป็นของท่ีระ้ึกตามอธัยาศยั 
  

ก้างวนั รับประทานอาหารก้างวนั ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 
 

บ่าย น าท่านเดดนทางสู่ อุทยานแห่งชาตดไนแองการ่าฝ่ังแคนาดา ท่ีถือว่าเป็นสด่ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาตดสด่ งหน่ึง       
ของโ้กแ้ะเป็นสถานท่ีด่ืมน ้ าผึ้ งพระจนัทร์ยอดนดยมสูงสุด 1 กน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมรดกัน น าทุกท่าน
เดดนทางสู่ น ้ าตกไนแองการ่า อนัยด่งกหญ่แ้ะช่ืนชมความงดงามของน ้ าตกท่ีสรรค์สรชางข้ึนโดยธรรมชาตด แ้ะ  
ถือว่าเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโ้กท่ีคุณท่านตชองมาสัมผสั (กนวนัน้ีท่านจะตชองผ่านด่านตรวจ    
คนเขชาเมืองของประเทศแคนาดา ดังนั้ นทุกท่านตชองเตรียมพาสปอร์ตไวชกับตนเอง แ้ะหชามน าผ้ไมช ถั่ว        
แ้ะอาหารทุกชนดดเขชาประเทศแคนาดาอย่างเด็ดขาด หากท่านมีของดงัก้่าว ตชองท าการทด้งก่อนถึงด่านตรวจ) 
จากนั้นน าท่านข้ึนหอคอยสกาย้อน (Skylon Tower) เพื่อชมวดวท่ีสวยสดงดงามของน ้ าตก แ้ะพดเศษกหชท่านไดช
รับประทานอาหารค ่าบนหอคอยสกาย้อน ห้ังอาหารค ่า ท่านสามารถข้ึนสู่จุดชมวดวชั้ นบนของหอคอย       
สกาย้อนเพื่อถ่ายรูปมุมสูงของน ้าตกไนแองการ่า 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนหอคอยสกาย้อน (อาหารค ่าม้ือพดเศษ) Skylon Tower 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Marriott Gateway on The Falls Hotel (Fall view)**** หรือเทียบเท่า 
พดเศษ....หชองพกัวดวน ้าตก กหชท่านไดชสัมผสับรรยากาศน ้าตกไนแองการ่าอยา่งกก้ชชดด แ้ะช่ืนชม แสง สี ยามค ่าคืน 

 

 
 

วนัทีเ่จ็ด  Journey behind the falls – โตรอนโต  
 

เชชา รับประทานอาหารเชชากนโรงแรม 



 

 

 

น าท่านสัมผสัประสบการณ์คร้ังยด่งกหญ่ กนการชมน ้ าตกไนแองการ่าอย่างกก้ชชดดจรด งๆกับโปรแกรมการ
ท่องเท่ียว Journey behind the fall ท่ีท่านสามารถเดดนสู่น ้าตก แ้ะชมความยด่งกหญ่ของน ้าตกไนแองการ่าแบบมือ
เอ้ือม อดสระกหชท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั แ้ะ เดดนเ้่นรอบบรดเวณน ้าตกไนแองการ่า 
(หมายเหตุ: โปรแกรม้่องเรือ Maid of Mist จะเปด ดกหชบรดการห้งัวนัท่ี 25 เมษายน ของทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม
ข้ึนกบัสภาพอากาศแต่้ะปีดชวย หากกรุ๊ปเดดนทางแ้ะทางเรือเปด ดกหชบรดการ ทางทวัร์จะท าการเป้่ียนโปรแกรม 
Journey behind the fall เป็น้่องเรือ Maid of Mist กหช้ ูกคชา) 

 

ก้างวนั รับประทานอาหารก้างวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

 
บ่าย น าท่านสู่ไนแองการ่า ชชอปปด้ งเอาท์เ้ต (Niagara Shopping Outlet) ซ่ึงเป็นเอาท์เ้ตขนาดกหญ่ตั้งอยู่กก้ชกับ

น ้าตกไนแองการ่า มีรชานคชากวา่มากมาย อดสระกหชท่านเ้ือกซ้ือของอยา่งจุกจ อาทด BODY SHOP, HUGO BOSS, 
H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY 
HILFIGER เป็นตชน น าท่านออกเดดนทางสู่ นครโตรอนโต เมืองห้วงของรัฐออนตารดโอ (ระยะทาง 130 กม. กชช
เว้าเดดนทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) นครท่ีกหญ่ท่ีสุดกนประเทศแคนาดา เป็นเมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยู่
หนาแน่นท่ีสุดของประเทศ แ้ะกหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงของแคนาดา แ้ะยงัเป็นศูนยก์้างทางการคชากนฝ่ังตะวนัตก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sheraton Center Toronto Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัทีแ่ปด  โตรอนโต – อาคารรัฐสภา – มหาวทิยาลยัโตรอนโต – ขึน้หอคอย CN Tower 
 

 เชชา รับประทานอาหารเชชากนโรงแรม 
 น าท่าน ข้ึนหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ซ่ึงมีความสูงถึง 520 เมตร เป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดกนโ้ก ท่านจะไดชชม

ทศันียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตไดชอยา่งจุกจ จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองโตรอนโต เป็นเมืองท่ีทนัสมยัอีก



 

 

 

เมืองของประเทศแคนาดา เมืองน้ีมีประชากร 2.5 ้ชานคนอาศยัอยู่ แ้ะเป็นหน่ึงกนเมืองเศรษฐกดจของโ้กท่ี
ส าคญั รวมทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของผู ชคนจากห้ากห้ายเช้ือชาตด อาทด เช่น ชาวโปรตุเกส, ชาวอดตา้ี, ชาว้ะตดน
อเมรดกา แ้ะชาวเอเชีย  ซ่ึงเมืองโตรอนโตยงัมีชุมชนชาวจีนท่ีกหญ่ท่ีสุดกนอเมรดกาเหนือ   เมืองโตรอนโต 
ประกอบไปดชวย 6 เขต ไดชแก่ Downtown, North York, East York, York, Scarborough แ้ะ Etobicoke น าท่าน
ชม มหาวดทยา้ยัโตรอนโต ซ่ึงเป็นศูนยก์้างทางการศึกษาของรัฐออนตารดโอ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กบั อาคาร
รัฐสภา ของรัฐออนตารดโอ ซ่ึงมีพระบรมรูปของพระนางวดคตอเรีย พระราชดนีแห่งองักฤษเจชาอาณานดคมกน
สมยัก่อนตั้งอยูด่ชานหนชา 

 

ก้างวนั รับประทานอาหารก้างวนั ณ ภตัตาคาร (ตด๋มซ า) 
 
 
 

บ่าย น าท่านชม เมืองโตรอนโต พรชอมชมแ้ะถ่ายรูปสถานท่ีต่าง ๆ มากมาย อาทดเช่น สกายโดม, ปราสาทคาซาโ้ม่า, 
สวนควีนพาร์ค, ศา้าวา่การเมืองโตรอนโต, ท่าเรือโตรอนโต แ้ะกหชท่านอดสระชชอปปด้ งเ้ือกซ้ือสดนคชามากมาย 
ณ ต้าดท่ีอยูก่จก้างเมืองเก่า ณ ยา่น EATON CENTER  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  ห้งัอาหารน าท่านเดดนทางสู่สนามบดนเมืองโตรอนโต 
 

วนัทีเ่ก้า โตรอนโต – ฮ่องกง  
 

01.45 น. ออกเดดนทางจากสนามบดนโตรอนโต (Toronto) สู่สนามบดนเช็คแ้๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) โดยสาย
การบดนคาเธ่ย ์แปซดฟด ก แอร์เวยส์ เท่ียวบดน CX829 (กชชเว้าบดนประมาณ 15.15 ชัว่โมง) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบดนมีบรดการอาหารค ่า แ้ะ อาหารเชชาระหวา่งเท่ียวบดน 

 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 
 

05.00 น. เดดนทางถึงสนามบดนเช็คแ้๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) 
08.50 น. ออกเดดนทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบดนคาเธ่ย ์แปซดฟด ก แอร์เวยส์ เท่ียวบดน CX713 
  (กชชเว้าบดนประมาณ 2.45 ชัว่โมง) สายการบดนมีบรดการอาหารเชชาระหวา่งเท่ียวบดน 
10.40 น. เดดนทางถึงสนามบดนสุวรรณภูมดโดยสวสัดดภาพ.... 
 



 

 

 

 
 

10 วนั อเมริกา-แคนาดา  
ราคาทวัร์ 109,900 บาท: 23 ม.ค.- 1 ก.พ. / 19-28 ก.พ. / 19-28 มี.ค. / 29 เม.ย.- 8 พ.ค. / 19-28 พ.ค. / 15-24 ก.ค.   

   11-20 ส.ค. / 14-23 ต.ค./ 21-30 ต.ค. 
ราคาทวัร์ 113,900 บาท: 8-17 เม.ย. / 9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย.  

อตัราค่าบรดการ  (บาท)  มี.ค. – ต.ค. 2559 สงกรานต ์2559 
ราคาผู ชกหญ่ พกัหชองคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู ชกหญ่ 1 ท่าน 109,900 113,900 
พกัเด่ียวเพด่มท่าน้ะ 22,000 22,000 
เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไม่เสรดมเตียง – พกักบัผู ชกหญ่ 2 ท่าน) 95,900 99,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผู ชกหญ่ 2 ท่าน) 15,900 15,900 

ชั้นธุรกดจเพด่มเงดนจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่าน้ะ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดชก็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

140,000 140,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบดน (ผู ชกหญ่) – Land Only  
(ไม่รวมตัว๋ BKK-JFK //YYZ -BKK)  

75,900 75,900 

กรณีมีวซ่ีาแคนาดาแลว้หรือไม่ตอ้งยืน่วซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย 3,500 3,500 

ค่าธรรมเนียมแ้ะค่าด าเนดนการวซ่ีาอเมรดกา 7,000 7,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ้ง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึน้ง แต่จะปรับตามความเป็นจรดงท่ี 
สายการบดนประกาศปรับ แ้ะท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คดด ณ วนัท่ี 5 กนัยายน 2558) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ  
 ในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เน่ืองจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง 

(TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดดนทางเป็นผู ชกหญ่ 3 ท่าน แนะน ากหชท่าน เปด ดหชองพกั เป็น 2 หชองจะสะดวกกวา่ 
 กรณีเดดนทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แ้ชว ไม่สามารถขอคืนเงดนไดช แ้ะไม่สามารถเป้่ียนวนัเดดนทางไดช 
 กระเป๋าเดดนทางเพื่อโห้ด ท่าน้ะ 1 กบ น ้าหนกัไม่เกดน 23 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกดน 7 ก.ก.  

 
โปรแกรมท่องเท่ียวอเมรดกา – แคนาดา (ตามท่ีระบุไวชกนรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบดนไป-ก้บัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบดนคาเธ่ย ์แปซดฟด ก (กระเป๋าเดดนทางน ้าหนกั ไม่เกดน 23 กก./กบ) 



 

 

 

 ค่าภาษีสนามบดน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดดนทางอุบตัดเหตุวงเงดน 1,500,000 บาท แ้ะ ค่ารักษาพยาบา้กนต่างประเทศวงเงดน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบา้ห้งัก้บัจากต่างประเทศภายกน 21 วนั วงเงดน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคุ้มผู ชท่ีอายุเกดน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัต้อดการเดดนทาง (พกัหชองคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขชาชมสถานท่ี ตามระบุ, ค่าวซ่ีาแคนาดา 
 เจชาหนชาท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกต้อดการเดดนทาง พรชอมรวมค่าทดป เรียบรชอยแ้ชว 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่ากชชจ่ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมดนดบาร์แ้ะค่ากชชจ่ายอ่ืนๆท่ีมดไดชระบุ 
 ค่าภาษีมู้ค่าเพด่ม 7% แ้ะภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทดปพนกังานยกกระเป๋ากนโรงแรม แนะน ากหชท่านดูแ้กระเป๋าดชวยตวัเอง เพื่อปชองกนัการสูญหาย 
 ค่าวซ่ีาอเมรดกา (ู้กคชาจะตชองยืน่วซ่ีา แ้ะ สัมภาษณ์ดชวยตวัเองเท่านั้น) 

ส าหรับการยืน่วซ่ีาประเทศอเมรดกา ทางผู ชเดดนทางจะตชองด าเนดนการยื่นขอดชวยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเขชาไปท าการสมคัรเพื่อขอยืน่วซ่ีาไดชท่ี http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
 

การช าระเงดน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายกน 3 วนัห้งัไดชรับการยนืยนักรุ๊ปเดดนทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเห้ือ 30 วนั ้่วงหนชาก่อนออกเดดนทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเ ด้กก่อนการเดดนทาง 45 วนั ไม่เก็บค่ากชชจ่าย (หากไม่ไดชมีการยืน่วซ่ีา้่วงหนชา)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีกหม่ 60 วนั) 
ยกเ ด้กก่อนการเดดนทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถชามี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีกหม่ 44-59 วนั) 
ยกเ ด้กก่อนการเดดนทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่ากชชจ่ายอ่ืน (ถชามี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีกหม่ 20-43 วนั) 
ยกเ ด้กก่อนการเดดนทาง 4-9 วนั หกัค่ากชชจ่าย 50-75% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีกหม่ 4-19วนั) 
ยกเ ด้กก่อนการเดดนทาง 1-3 วนั หกัค่ากชชจ่าย 100% ของค่าทวัร์ 
ผู ชเดดนทางท่ีไม่สามารถเขชา-ออกเมืองไดช เน่ืองจากการยืน่เอกสารป้อม หกัค่ากชชจ่าย 100%  
 

หมายเหตุ : 
 บรดษทัฯ ขอสงวนสดทธด์ กนการยกเ ด้กการเดดนทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจชงกหชผู ชเดดนทางทราบ

้่วงหนชา อยา่งนชอย 20 วนั ก่อนการเดดนทาง 
 บรดษทัฯ ขอสงวนสดทธด์ กนการเป้่ียนแป้งรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกดดเหตุจ าเป็นสุดวดสัย อาทด การ้่าชชาของสายการบดน  

การนดัหยุดงาน  การประทชวง  ภยัธรรมชาตด  การก่อจราจ้  อุบตัดเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯ้ฯ   ทั้งน้ีจะค านึงแ้ะรักษา
ผ้ประโยชน์ของผู ชเดดนทางไวชกหชไดชมากท่ีสุด 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html


 

 

 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรดษทัตวัแทนกนต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกรชองเงดนคืน 
กนกรณีท่ีท่านปฎดเสธหรือส้ะสดทธด์  กนการกชชบรดการท่ีทางทวัร์จดักหช ยกเวชนท่านไดชท าการตก้ง หรือ แจชงก่อนเดดนทาง 

 บรดษทัฯ จะไม่รับผดดชอบค่ากชชจ่ายท่ีเกดดข้ึน หากท่านถูกปฎดเสธการตรวจคนเขชาเมือง แ้ะจะไม่คืนเงดนค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแ้ชว  หากท่านถูกปฎดเสธการเขชาเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปกนทางผดดกฎหมาย หรือการห้บหนีเขชาเมือง  

 กนกรณีท่ีท่านจะกชชหนงัสือเดดนทางราชการ (เ้่มสีน ้ าเงดน) เดดนทางกบัคณะ  บรดษทัฯ สงวนสดทธด์ ท่ีจะไม่รับผดดชอบ หาก
ท่านถูกปฎดเสธการเขชาหรือออกนอกประเทศกดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตดนักท่องเท่ียวกชชหนังสือเดดนทางบุคค้
ธรรมดา เ้่มสีเ้ือดหมู 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 กนการเดดนทางเป็นหมู่คณะผู ชโดยสารจะตชองเดดนทางไป-ก้บั หากท่านตชองการเ้่ือนวนัเดดนทางก้บั ท่านจะตชองช าระ 

ค่ากชชจ่ายส่วนต่างท่ีสายการบดนเรียกเก็บโดยสายการบดน เป็นผู ชก  าหนด ซ่ึงทางบรดษทัฯ ไม่สามารถเขชาไปแทรกแซงไดช แ้ะ
กนกรณีท่ียกเ ด้กการเดดนทาง ถชาทางบรดษทัไดชออกตัว๋เคร่ืองบดนไปแ้ชว ผู ชเดดนทางตชองรอ Refund ตามระบบของสายการบดน
เท่านั้น (กนกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบดนสามารถท าการ Refund ไดชเท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบดนภายกนประเทศ เช่น เชียงกหม่ ภูเก็ต หาดกหญ่ ฯ้ฯ โปรดแจชงฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดดนทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายกนประเทศโดยไม่ไดชรับการยนืยนัจากพนกังาน แ้ชวทวัร์นั้น
ยกเ ด้ก บรดษทัฯไม่สามารถรับผดดชอบค่ากชชจ่ายกดๆท่ีเก่ียวขชองกบัตัว๋เคร่ืองบดนภายกนประเทศไดช 

 เม่ือท่านจองทวัร์แ้ะช าระมดัจ าแ้ชว หมายถึงท่านยอมรับกนขชอความแ้ะเง่ือนไขท่ีบรดษทัฯแจชงแ้ชวขชางตชน 
 

โรงแรมและห้อง 
 หชองพกักนโรงแรมเป็นแบบหชองพกัคู่ ( TWN/DBL ) กนกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขชอก าหนดของหชองพกัแ้ะรูปแบบของหชองพกัของแต่้ะโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท ากหชท่านไม่ไดชหชองพกัตดดกนัตามท่ีตชองการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหชองท่ีพกัแบบ 3 เตียงไดช 

 โรงแรมห้ายแห่งกนอเมรดกา-แคนาดา จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูก่นแถบท่ีมีอุณหภูมดต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะกหชบรดการกนช่วงฤดูรชอนเท่านั้น 

 กนกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาตด ( TRADE FAIR ) เป็นผ้กหชค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บรดษทัฯขอสงวนสดทธด์ กน
การปรับเป้่ียนหรือยชายเมืองเพื่อกหชเกดดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนดด กส่กนกระเป๋ากบเ้็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบดน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเ้็บทุกขนาด ตะไบเ้็บ 

เป็นตชน กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หชามน าตดดตวัข้ึนบนเคร่ืองบดนโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็น้กัษณะของเห้ว อาทด ครีม โ้ชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจ้ สเปรย ์แ้ะเห้ชา เป็นตชน จะถูกท าการตรวจอยา่ง

้ะเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตกหชถือข้ึนเคร่ืองไดชไม่เกดน 10 ชด้น กนบรรจุภณัฑ์้ ะไม่เกดน 100 ml. แ้ชวกส่รวมเป็นท่ี



 

 

 

เดียวกนักนถุงกสพรชอมท่ีจะส าแดงต่อเจชาหนชาท่ีรักษาความป้อดภยัตามมาตรการองคก์ารการบดนพ้เรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสดนคชาป้อดภาษีจากสนามบดน จะตชองปด ดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดดนทาง เท่ียวบดน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองไดช 
แ้ะหชามมีร่องรอยการเปด ดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบดนอนุญาตกหชโห้ดกตชทชองเคร่ืองบดน คือ 20-30 กดโ้กรัม (ส าหรับผู ชโดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่้ะสายการบดน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพด่มเป็นสดทธด์ ของสายการ
บดนท่ีท่านไม่อาจปฎดเสธไดช หาก น ้าหนกักระเป๋าเดดนทางเกดนกวา่ท่ีสายการบดนก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบดนอนุญาตกหชน าข้ึนเคร่ืองไดช ตชองมีน ้าหนกัไม่เกดน 7 กดโ้กรัมแ้ะมีความกวชาง  
( 9.75 นด้ว ) + ยาว ( 21.5 นด้ว ) + สูง ( 18 นด้ว ) 

 กนบางรายการทวัร์ ท่ีตชองบดนดชวยสายการบดนภายกนประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดกหชต ่ากวา่มาตราฐานไดช 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขชอก าหนดของแต่้ะสายการบดน บรดษทัขอสงวนสดทธด์ ไม่รับภาระ ความรับผดดชอบค่ากชชจ่ายกนน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกดน 

 กระเป๋าแ้ะสัมภาระท่ีมี้ชอเ้่ือนแ้ะมีขนาดกหญ่เกดนไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบดน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนดด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกดดการสูญหาย สายการบดนจะ

รับผดดชอบชดกชชตามกฎไออาตชาเท่านั้น ซ่ึงจะชดกชชกหชประมาณ กดโ้กรัม้ะ 20 USD คูณดชวยน ้าหนกักระเป๋าจรดง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกดน USD 400 กรณีเดดนทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดดนทางชั้นธุรกดจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน ากหชโห้ดของมีค่าทุกประเภท้งกระเป๋ากบกหญ่ 

 กรณีกระเป๋ากบกหญ่เกดดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่กช่ระหวา่งบดน) ซ่ึงอยูก่นความความ
รับผดดชอบของหวัหนชาทวัร์ โดยปกตดประกนัภยัการเดดนทางท่ีบรดษทัทวัร์ไดชจดัท ากหช้ ูกคชาจะไม่ครอบคุ้มค่าชดเชยกน
กรณีกระเป๋ากบกหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บรดษทัฯจะพดจารณาชดเชยค่าเสียหายกหชท่าน โดยชดกชชตามกฎของสายการบดน
เท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดชวยค่าชดเชย USD 20 ต่อกดโ้กรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควร
โห้ดของมีค่าทุกประเภทกนกระเป๋ากบกหญ่ เพราะหากเกดดการสูญหาย ทางบรดษทัฯ ขอสงวนสดทธด์ การชดเชยค่าเสียหาย
ตามรายระเอียดขชางตชนเท่านั้น 

 กรณีกระเป๋ากบเ้็ก (Hand Carry) เกดดการสูญหาย บรดษทัฯ ไม่สามารถรับผดดชอบชดเชยค่าเสียหายกหชท่านไดช ดงันั้นท่าน
ตชองระวงัทรัพยส์ดนส่วนตวัของท่าน 



 

 

 

เอกสารย่ืนวซ่ีาแคนาดา 
(กชชเว้ายืน่ประมาณ 10 วนัท าการ) (ทางบรดษทัทวัร์ด าเนดนการยืน่กหชแ้ะรวมค่าวซ่ีาแ้ชว) 

1. แบบฟอร์มค ารชองขอวซ่ีา แ้ะ แบบฟอร์มเก่ียวกบัครอบครัว (กรุณากรอกกหชครบถชวน) 
(กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยท่ีทางบรดษทัฯ ทวัร์กหชกรอกขชอมู้ เพื่อท าวซ่ีาออนไ้น์) 

2. หนงัสือเดดนทาง (Passport) ท่ีเห้ืออายกุารกชชงานไดชเกดน 6 เดือนข้ึนไป แ้ะมีหนชาส าหรับตดดวซ่ีา อยา่งนชอย 3 หนชา 
หากมีหนงัสือเดดนทางเ้่มเก่ากหชแนบมาดชวย 

3. รูปถ่ายสี หนชาตรง ฉากห้งัสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 นด้ว จ  านวน 2 กบ ถ่ายไม่เกดน 6 เดือน 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบชาน (กรุณาถ่ายหนชาแรกท่ีมีราย้ะเอียดบชานเ้ขท่ีมาดชวย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู ชหญดง.....หากมีการเป้่ียนค าน าหนชาเป็น ...นาง... ตชองแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผู ชหญดง.....ถชาหยา่แ้ะหากมีการกชชค  าน าหนชาเป็น ....นาง...ตชองแนบมา) 
8. ส าเนากบมรณะบตัร  
9. สูตดบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบรดบูรณ์ตชองแนบสูตดบตัรมา)  
10. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบรดบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดชเดดนทางพรชอม พ่อแ้ะแม่) ตชองยืน่เอกสารเพด่มเตดมดงัน้ี  

- เด็ก เดดนทางกบับุคค้อ่ืน บดดาแ้ะมารดาตชองท าหนงัสือแสดงความยดนยอม ซ่ึงออกกหชโดยท่ีวา่การเขตหรือ
อ าเภอเท่านั้น แ้ะกหชระบุวา่ ยดนยอมกหชเด็กเดดนทางกบักคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดดนทางกบับดดา มารดาตชองท าหนงัสือแสดงความยดนยอมซ่ึงออกกหชโดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นแ้ะ
กหชระบุวา่ มารดายดนยอมกหชเด็กเดดนทางกบับดดา (ระบุช่ือบดดา)  

- เด็ก เดดนทางกบัมารดา บดดาตชองท าหนงัสือแสดงความยดนยอมซ่ึงออกกหชโดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นแ้ะ
กหชระบุวา่ บดดายดนยอมกหชเด็กเดดนทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  
  

11. ห้กัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานกหชระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตชองระบุสถานฑูตแ้ะประเทศ) 
- กรณีผู ชเดดนทางเป็นเจชาของกดจการ : กชชหนงัสือจดทะเบียนบรดษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผู ชประกอบกดจการ (อายไุม่เกดน 3 เดือน) 
- กรณีผู ชเดดนทางเป็นเจชาของรชานคชา : กชชทะเบียนพาณดชยท่ี์มีช่ือผู ชเป็นเจชาของรชานคชา 
- กรณีพนกังานบรดษทั : กชชจดหมายรับรองการท างานจากนายจชาง ระบุต าแหน่ง ระยะเว้าการวา่จชาง เงดนเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขชาราชการ : กชชหนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขชาราชการบ านาญ 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF


 

 

 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตชองมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก า้งัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา 
 

12. ห้กัฐานการเงดน :  (กรุณาเตรียมกหชถูกตชอง กชชทั้ง Bank guarantee แ้ะ ส าเนาบญัชี เ้่มเดียวกนั) 
1. หนงัสือรับรองสถานะทางการเงดน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจชาของบญัชีกหชครบถชวน มีอายไุม่เกดน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
2. ส าเนาสมุดบญัชีย ชอนห้งั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงดนไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการ

รับรอง 1 ท่าน แ้ะยอดแสดงกนบญัชีตชองไม่กชาวขชามเดือน (ปรับสมุดแ้ะส าเนา 20 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขชอ 1 แ้ะ ขชอ 2 ตชองเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดยีวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขชามเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขชามไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตชองไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

3. บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบไดช แต่ท่านตชองแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดชวย 
หากตชองการกชชบญัชีฝากประจ า ตชองเตรียมดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงดน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจชาของบญัชีกหชครบถชวน มีอายไุม่เกดน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 

- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงดนไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

หมายเหตุ หากตชองการรับรองการเงดนกหชคนภายกนครอบครัว ตชองเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงดน (Bank Guarantee) ตชองระบุช่ือเจชาของบญัชี รับรองค่ากชชจ่ายกหชกคร (ตชองระบุ

ช่ือผู ชถูกรับรองกนจดหมายดชวย)  
- กรุณาแนบสูตดบตัร, ทะเบียนบชาน, ทะเบียนสมรส หรือห้กัฐาน เพื่อแสดงสถานะ แ้ะความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนกนครอบครัวเดียวกนั 
 

กรณีนายจชางรับรองค่ากชชจ่ายกหช้ ูกจชาง 
- จดหมายรับรองจากนายจชางระบุวา่เป็นผู ชรับรองค่ากชชจ่าย พดมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงดนฝาก ดงัขชอ 12.1 แ้ะ 12.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพดจารณาบญัชีกระแสรายวนักนทุกกรณี ไม่ตชองแนบมา) 



 

 

 

แบบฟอร์มส ารองทีน่ั่ง  

10 วนั อเมริกา-แคนาดา  
ราคาทวัร์ปี 2016 
ราคาทวัร์ 109,900 บาท  23 ม.ค.- 1 ก.พ.   19-28 ก.พ.       19-28 มี.ค.     29 เม.ย.- 8 พ.ค.
     19-28 พ.ค.    15-24 ก.ค.   11-20 ส.ค.     14-23 ต.ค. 
            21-30 ต.ค. 
ราคาทวัร์ 113,900 บาท  8-17 เม.ย.    9-18 เม.ย.    10-19 เม.ย.  
 
ล ำดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภำษำองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที่ 
สะสมไมล์ 

อำหำร 
(หำกแพ้อำหำร โปรด

ระบ)ุ 

      

      

      

      

      

      
 

ช่ือผู ชส ารองท่ีนัง่................................................................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเม้.์....................................................... 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่แฟกซ์ 02 428 2125 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 428 2114 



 

 

 

 


