
 

 

 10 วัน อเมริกา-แคนาดา  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

***โปรโมชั่น...สายการบิน เอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส **** 

เมษายน – ธันวาคม 2558  

เริ่มต้น…. 119,900 บาท  
วอชิงตัน ดี.ซี. – พักแอทแลนติส - ฟิลลาเดลเฟีย - คอร์นนิ่ง –น้้าตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) 
ขึ้นหอคอยสกายลอน ทาวเวอร์ พร้อมดินเนอร์ม้ือพิเศษ – นิวยอร์ค – ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ 
ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท – พักห้องริมน้้าตกไนแองการ่า – เที่ยวโตรอนโต - ขึ้นหอคอย CN Tower  

(พักแคนาดารวม 2 คืน) 

บินเข้าวอชิงตันดีซี (อเมริกา) – บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา) 
TOUR CODE :  AC151501MZ 



 

 

ราคาทัวร ์119,900 บาท : 8- 17 เม.ย. / 1-10 พ.ค./ 19-28 มิ.ย./ 27 ก.ค. – 5 ส.ค./ 7-16 ส.ค./ 18-27 ก.ย. /  
    9-18 ต.ค. / 16 – 25 ต.ค. / 21-30 ต.ค. / 4-13 ธ.ค. / 25 ธ.ค. – 3 ม.ค. 

10 วัน อเมริกา-แคนาดา 

 
 ชมน้ําตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา),  สัมผัสน้ําตกไนแองการ่าแบบใกล้ชิดกับ Journey behind the  fall  
 อาหารค่ํามื้อพิเศษ บนหอคอยสกายลอน ทาวเวอร์ (Skylon Tower) ริมน้ําตกไนแองการ่า 
 พัก... วอชิงตันดี.ซี, นิวยอร์ค 2 คืน, แอตแลนติส,  ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) ห้องวิวน้ําตก และ โตรอนโต  
 เที่ยวแคนาดาฝั่งตะวันออก พร้อมพักค้างคืนที่ โตรอนโต (รวมค่าวีซ่าแคนาดา).... พักแคนาดารวม 2 คืน 
 ขึ้นตึกแอมไพร์สเตท ทาวเวอร์, ขึ้นหอคอย CN Tower 

 

แผนท่ีท่องเท่ียวเส้นทาง อเมริกา – แคนาดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพ – ดูไบ – วอชิงตัน ดี ซี 
 

18.30 น.  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอินสายการบิน เอมิเรสต์ แถว T (Row T) ประตูทางเข้าที่ 9-
10 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  



 

 

21.20 น. ออกเดินทางสู่มหานครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน 
EK373 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสาย
การบินฯ บริการ อาหารค่ํา ระหว่างเที่ยวบินสู่มหานครดูไบ  

 
วันท่ีสอง  ดูไบ – วอชิงตัน ดี ซี – ท้าเนียบขาว – สถาบันสมิธโซเนียน – พิพิธภัณฑ์ยานอวกาศ    
 

00.30 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ  แวะเปลี่ยนเคร่ืองเที่ยวบิน  EK231 อิสระให้ท่าน ได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินดูไบ ตามอัธยาศัย 

02.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินดูไบ (DXB) สู่ท่าอากาศยานนานาชาติ วอชิงตัน ดัลเลส  (IAD) สัมผัสประสบการณ์
บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล (ใช้เวลาบินประมาณ 14 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน  

 
 

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ วอชิงตัน ดัลเลส   
  นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร    
  นําท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ สู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี   เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเ ป็นเมืองหนึ่งที่ได้

ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นที่ตั้งที่ทําการของหน่วยงานรัฐบาลที่สําคัญๆ  นําท่านชม 
กรุงวอชิงตัน ดีซี  เมืองหลวงของ สหรัฐอเมริกา  ติดกับรัฐเวอร์จิเนีย และรัฐแมริแลนด์  โดยวอชิงตัน ดี .ซี. อยู่ใน
เขตฝั่งซ้าย ของแม่นํ้าพอตอแมก (Potomac River) กรุงวอชิงตัน ดี .ซี. สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จ 
วอชิงตัน  ประธานาธิบ ดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงแห่งนี้สร้าง ขึ้นแทน ฟิลาเดเฟีย  ซึ่งเคยเป็นเมือง
หลวงของสหรัฐอเมริกาในสมัยก่อน เมืองนีม้ีอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่มีลักษณะเป็นแท่ง โอเบลิสก์สูง 555 ฟุต (169 
เมตร) สร้างเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน    

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
   

บ่าย  นําท่านผ่านชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน และแท่ง โอเบลิสก์  จากนั้นนําท่าน แวะถ่ายรูปกับ  ทําเนียบขาว  (The White 
House) ที่พํานักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  จากนั้นนําท่านชมสถาปัตยกรรมอัน สวยงามของโดมสีขาวซึ่ง
สร้างเป็นที่รําลึกถึงประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน  (อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน ) และ ชมอนุสาวรีย์
ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของ สหรัฐอเมริกาคือ  ประธานาธิบดีลินคอร์น  (อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น ) 

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%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%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


 

 

จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปกับ  ตึกรัฐสภา  ซึ่งเป็นที่ประชุ มสมาชิกวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร  นําท่าน แวะ
ถ่ายรูปกับอาคาร สถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อต้ังในปี ค .ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วน
หนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ  สถาบันสมิธโซเน่ียน 
ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่
น่าสนใจ เช่น National museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้อง
แสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และ เพชร (Hope Diamond) ขนาด 45.5 
กะรัต  ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่  16 ของฝร่ังเศส จากนั้นนําท่าน ชม พิพิธภัณฑ์เคร่ืองบินและยาน
อวกาศ  (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก 
แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปั จจุบัน ประกอบด้วย เคร่ืองร่อน เคร่ืองบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่ง
เป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (IMAX) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมี
ท้องฟ้าจําลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลําแรกของโลกจากตระกูล Wright 

 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Bethesda North Marriott Hotel & Conference Center **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 
วันท่ีสาม ฟลิาเดลเฟีย  - แอตแลนติก ซิตี้  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย  (ระยะทาง 220 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) หรือที่ เรียก
กันว่า Philly หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของ สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ในรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที่มีพื้นที่
เมืองจากประชากรเป็นอันดับ 5 และมีผู้บริโภคสื่อมากเป็นอันดับ 4 จากการสํารวจของนีเซน มีเดีย รีเสิร์ช และ

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


 

 

เป็นเมืองที่มีพลเมืองหนาแน่นเป็นอันดับที่ 49 ของโลก นอกจากนี้ฟิลาเดลเฟียยังเป็นที่ต้ังของสถานศึกษาชั้นนํา
อย่าง มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และ Drexel University 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
 

บ่าย นําท่านเข้าชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell เป็นสิ่งที่ประกาศกําเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม พ.ศ 2319 ระฆังเก่าแก่ที่งามสง่าใบนี้มีขอบกว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ฟุต และหนักกว่าหนึ่งตัน 
บนระฆังมีอักษรจารึกไว้ว่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ ” พร้อมนําชม
นิทรรศการความเป็นมาใ นการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริก า นําท่าน ถ่ายรูปกับ หอแห่งเสรีภาพ หรือ 
Independence Hall สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่
โดยใช้ชื่อว่า  “สหรัฐอเมริกา ” (United States of America) ได้เวลานําท่านเดินทางสู่  เมืองแอตแลนติค ซิตี้ 
ดินแดนแห่งคาสิโน (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองแห่งแสง สี และ 
คาสิโน ที่ ขึ้นชื่อที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (เรียกได้ว่า ลาสเวกัสตะวันออก )  ด้วยทิวทัศน์อันงดงาม  เลียบฝั่ง
มหาสมุทรแอตแ ลนติก   ทําให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้  อิสระให้ท่านได้
สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคในคาสิโนหรือ เที่ยวชมเลือกซื้อ สินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค (Boardwalk) ซึ่งเป็นถนน
สายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติค ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบันมีความกว้าง
ถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้าซึ่งมี
ชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่ ณ ถนนเส้นนี้ หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้งสินค้ า ณ เอาท์เลตแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้โรงแรม  
ทาเก็ต เอาท์เลต (Target Outlet) ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย เช่น Coach, Puma, Nike, CK, Adidas และ อื่นๆ 

 

 ค่ํา รับประทานอาหารในโรงแรม แบบบุฟเฟ่ต์ 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Caesars Atlantic City Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีสี่ ช้อปปิ้งเอาท์เลท  Woodbury Outlets - นิวยอร์ค  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านสู่ วูดเบอร์ร่ี เอาท์เลท  (Woodbury Outlets) (ระยะทาง 264 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) ซึ่ง
เรียกได้ว่า เป็นเอาท์เลทที่ดีที่สุดในอเมริกา ตั้ง อยู่บนเน้ือที่ขนาดใหญ่  ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 
ร้านค้า นําเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น Burberry, Gucci, Dior, 

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


 

 

Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio Armani, TOD, Belenciaga, 
Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย  
 

เที่ยง เพื่อให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งแบบเต็มที่ ทางทัวร์จัดเงินค่าอาหารกลางวันให้ท่านละ 20 USD  
 

บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ร้านค้าทุกร้านลดราคา 30 – 70%) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น เอาท์เลท ที่ใหญ่ที่สุด 
และ ถูกที่สุดในสหรัฐอเมริกา เราแนะนําให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่นี่ เน่ืองจากราคาและสินค้ามีให้เลือกมากมาย 
นอกจากส่วนล ดของทางร้านค้าแต่ละร้าน ยังมีคูปองส่วนลดเพิ่ม ที่แจกให้ลูกค้าทุกท่าน เรียกได้ว่า สวรรค์
สําหรับนักช้อปปิ้ง จริงๆ 

16.30 น. นําท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก  (ระยะทาง 84 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) สําหรับวันนี้ให้ท่านได้
พักผ่อนเตรียมตัว และ จัดสิ่งของก่อนเที่ยวแบบเต็มวันในเกาะแมนฮัตตัน ในวันรุ่งขึ้น 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย  
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Doubletree by Hilton Fort Lee**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1) 

 

วันท่ีห้า เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท– เซ็นทรัลพาร์ค– ไทม์สแควร ์
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านล่องเรือสู่เกาะลิเบอร์ตี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของฝั่งเมืองแมนฮัตตัน ชมเทพีเสรีภาพ  สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่

ประชาชนของประเทศฝร่ังเศสมอบให้กับประชาชนนครนิวยอร์ค  ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมนฮัตตันของ
มหานครนิวยอร์ค และนิวเจอร์ซี่ได้จากจุดนี้ ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้เห็น ตึกระฟ้าทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน 
รวมถึง สะพานบรูคลิน  ซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกของ นิวยอร์ค ที่สร้างข้ามแม่นํ้าอีสต์ริฟเวอร์ เพื่อเชื่อม เกาะแมน
ฮัตตัน ซึ่งเป็นใจกลางของนครนิวยอร์ค กับ ย่านบรูคลิน ที่อยู่ตรงข้ามเป็นสะพานที่ใช้อิฐและหินผสมผสานกัน 



 

 

ก่อเป็นเสาหลักขึ้น  2 ฟาก แล้วก็ใช้เส้นลวดเหล็กขึงเพื่ อยึดโยงสะพาน ซึ่งมีทั้งปูนและไม้ ความยาว
ทั้งสิ้น 6,016 ฟุต และกว้าง 85ฟุต จนเป็นผลสําเร็จ สามารถใช้งานได้อย่างคงทนมาจนถึงปัจจุบัน เรือจะนําท่าน
ผ่านและสามารถมองเห็นตึก World Trade Center หรือที่ชาวอเมริกัน เรียกว่าบริเวณ Ground Zero ซึ่งชื่อนี้เป็น
ชื่อที่ถูกเรียกแทนพื้นที่บริเวณตึก World Trade Center เดิมคําเรียกว่า  Ground Zero นั้นเป็นคําศัพท์ที่ถูกนํามาใช้ 
เมื่อคราวที่ญี่ปุ่น โดนระเบิดนิวเคลียร์ที่ Hiroshima, Nagasaki คร้ันต่อมา ศัพท์คํานี้จึงใช้เรียกแทนความหายนะที่
มีสาเหตุมาจากระเบิด หรือความเสียหายคร้ังยิ่งใหญ่ ด้วยสาเหตุนี้ พื้นที่บริเวณ ตึก World Trade Center จึงถูก
เรียกว่า Ground Zero ซึ่งกลายเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกา ซึ่งท่านสามารถ มองเห็นตึกดังกล่าว
ได้ในระยะไม่ไกล 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญ่ีปุ่น 
 

บ่าย นําท่าน ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท  (Empire State Building) ตึกนี้ เป็นที่ทําการ ของบริษัทใหญ่ๆ กว่า 600 บริษัท ตึก
แห่งนี้ใช้อิฐในการก่อสร้าง 10 ล้านก้อน สูง  375 เมตร และลึกลงไปใต้ดิน จากระดับถนน แบ่งเป็น 102 ชั้น บน
ยอดสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 60 เมตร จากชั้นล่างถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่างดี ชนิดไม่ขึ้นสนิม คิดเป็น
น้ําหนัก 730 ตัน มีหน้าต่างทั้งหมด 6,500 บาน จุคนได้ 80,000 กว่าคน รับประกัน 6,000 ปี ใช้ลิฟท์ขึ้นลง 65 
เคร่ือง เร่ิมสร้างเมื่อ 1 ตุลาคม พ .ศ. 2472 (ค.ศ.1929) สร้างเสร็จเมื่อ 1 พฤษภาคม พ .ศ. 2480 (ค.ศ. 1937) นําทุก
ท่านขึ้นชมวิวจากชั้น 86 ของตึก ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ เก าะแมนฮัตตัน ใจกลางกรุงนิวยอร์ค ชมวิว
กรุงแมนฮัตตัน แบบ 360 องศา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินเล่นบนชั้น 86 ได้ตามอัธยาศัย  จากนั้นนําท่าน
ผ่านชม สวนสาธารณะ เซ็นทรัล พาร์ค (Central park) ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแมนฮัตตัน 
(เป็นเขตปกครองตนเอง ) แห่งมหานครนิวยอร์ค ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกประมาณปีละ 25 ล้านคน     
เป็นสวนสาธารณะที่มีคนมาท่องเที่ยวมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา และยิ่งไปกว่านั้น สวนสาธารณะแห่งนี้ยังเป็น
สถานที่ถ่ายทําหนังหลายๆ เร่ือง และรายการต่างๆ อีกมากมาย จึงทําให้เซ็นทรัลพาร์ค โด่งดังไปทั่ วโลก             
นําท่านผ่านชม ร็อคกี้เฟลเลอร์เซ็นเตอร์ (Rockefeller Center) ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) ที่สร้างขึ้น          
จากตระกูลที่ร่ํารวย ติดอันดับหน่ึงในสิบของอเมริกา ซึ่งคับคั่งไปด้วยศูนย์การค้า และโรงมหรสพชั้นนํา  จากนั้น
นําท่านสู่ย่านไทม์สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่ที่เป็นหัวใจของนิวยอร์ค ไทม์สแควร์ ได้กลายสถานะ
เป็นสถานที่ที่สําคัญของโลกและได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของ นครนิวยอร์ก  ซึ่งเป็นผลมาจากที่ไทม์สแควร์เป็น
สถานที่ที่ดูทันสมัย ล้ํายุค เพราะมีจอโฆษณาขนาดใหญ่มากมายติดอยู่ตามบริเวณโดยรอบ นอกจากนี้ไทม์ส
แควร์ ยังเป็นจุดปลายสุดทางฝั่งตะวันออกของ ลินคอล์น ไฮเวย์ หรือ ทางหลวงลินคอล์น อันเป็นทาง หลวงสาย
แรกที่ตัดผ่านสหรัฐอเมริกา  

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


 

 

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Doubletree by Hilton Fort Lee**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
 

วันท่ีหก เมืองคอร์นน่ิง – น้้าตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) – ดินเนอร์พิเศษ บนหอคอย Skylon 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่  เมืองคอร์นนิ่ง  (ระยะทาง 400 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) พร้อมชมทัศนียภาพ
บรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ค  ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี  ค.ศ .1890 ซึ่งตั้งอยู่
บนฝั่งแม่น้ําเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทําเคร่ืองแก้ว 
  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
 

บ่าย นําท่านชมการจัดแสดง เคร่ืองแก้ว  ณ โรงงานเคร่ืองแก้วทีบีไอเมืองคอร์นนิ่ง ที่มีชื่อเสียงในด้านเคร่ืองแก้วของ
อเมริกา อิสระให้ท่านเลือกซื้อเคร่ืองแก้วที่รังสรรค์ออกแบบมาหลากหลาย ชนิดและหลากหลายดีไซน์ เป็นของ
ที่ระลึกตามอัธยาศัย  ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝั่งแคนาดา  ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์
ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ําผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาว
อเมริกัน  นําทุกท่านเดินทางสู่ น้ําตกไนแองการ่า  อันยิ่งใหญ่และชื่นชมความงดงามของน้ําตกที่สรรค์สร้ างขึ้น
โดยธรรมชาติ และถือว่าเป็นนํ้าตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่คุณท่านต้องมาสัมผัส  (ในวันนี้ท่านจะต้อง
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนาดา ดังนั้นทุกท่านต้องเตรียมพาสปอร์ตไว้กับตนเอง และห้ามนํา
ผลไม้ ถั่ว และอาหารทุกชนิดเข้าประเทศแคนาดาอย่างเด็ดขาด  หากท่านมีของดังกล่าว ต้องทําการทิ้งก่อนถึง
ด่านตรวจ) จากนั้นนําท่านขึ้นหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เพื่อชมวิวที่สวยสดงดงามของน้ําตก และพิเศษ
ให้ท่านได้รับประทานอาหารค่ําบนหอ คอยสกายลอน  หลังอาหารค่ํา ท่านสามารถขึ้นสู่จุดชมวิว ชั้นบนของ
หอคอยสกายลอนเพื่อถ่ายรูปมุมสูงของนํ้าตกไนแองการ่า 



 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา บนหอคอยสกายลอน (อาหารค่ํามื้อพิเศษ) Skylon Tower 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Marriott Gateway on The Falls Hotel (Fall view)**** หรือเทียบเท่า 
พิเศษ....ห้องพักวิวน้ําตก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศน้ําตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด และชื่นชม แสง สี ยามค่ําคืน 

 

 
 

วันท่ีเจ็ด  Journey behind the falls – โตรอนโต  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่าน สัมผัสประสบการณ์คร้ังยิ่งใหญ่  ในการชมน้ําตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ กับโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว Journey behind the fall ที่ท่านสามารถเดินสู่น้ําตก และชมความยิ่งใหญ่ของนํ้าตกไนแองการ่าแบบมือ
เอ้ือม อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ เดินเล่นรอบบริเวณน้ําตกไนแองการ่า 
(หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ Maid of Mist จะเปิดให้บริการหลังวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม
ขึ้นกับสภาพอากาศแต่ละปี ด้วย หากกรุ๊ปเดินทางและทางเรือเปิดให้บริการ ทางทัวร์จะทําการเปลี่ยนโปรแกรม 
Journey behind the fall เป็นล่องเรือ Maid of Mist ให้ลูกค้า) 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
 

บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ นครโตรอนโต เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1 ชั่วโมง 30 นาที) นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ หนาแน่นที่สุดของ
ประเทศ และใหญ่เป็นอันดับหน่ึงของแคนาดา และยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก  ได้เวลานําท่านสู่
ห้างสแควร์วันช้อปปิ้งเซ็นเตอร์  (Square One Shopping Center) ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใ หญ่ในโตรอนโต 
มีร้านค้ากว่า  360 ร้านค้า ภายในยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง  Wal-Mart, Sears, The Bay อิสระให้ท่าน
เลือกซื้อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, 



 

 

ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นต้น  
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Sheraton Center Toronto Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วันท่ีแปด  โตรอนโต – อาคารรัฐสภา – มหาวิทยาลัยโตรอนโต– ขึ้นหอคอย CN Tower 
 

 เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่าน ขึ้นหอคอยซีเอ็น  (CN Tower) ซึ่งมีความสูงถึง  520 เมตร เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชม

ทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจ จากนั้นนําท่านเที่ยวชมเมืองโตรอนโต เป็นเมืองที่ทันสมัยอีก
เมืองของประเทศแคนาดา เมืองนี้มีประชา กร 2.5 ล้านคนอาศัยอยู่  และเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่
สําคัญ รวมทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ เช่น ชาวโปรตุเกส , ชาวอิตาลี , ชาวละติน
อเมริกา และชาวเอเชีย  ซึ่งเมืองโตรอนโต ยังมีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ    เมืองโตรอนโต  
ประกอบไปด้วย 6 เขต ได้แก่  Downtown, North York, East York, York, Scarborough และ Etobicoke นําท่าน
ชม มหาวิทยาลัยโตรอนโต ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของรัฐออนตาริโอ จากนั้นนําท่านถ่ายรูปคู่กับ อาคาร
รัฐสภา  ของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมี พระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชิ นีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมใน
สมัยก่อนต้ังอยู่ด้านหน้า 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ติ๋มซํา) 
 
 

นําท่านชม เมืองโตรอนโต พร้อมชมและถ่ายรูปสถานที่ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สกายโดม , ปราสาทคาซาโลม่า , 
สวนควีนพาร์ค , ศาลาว่าการเมืองโตรอนโต , ท่าเรือโตรอนโต และใ ห้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า มากมาย 
ณ ตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเก่า ณ ย่าน EATON CENTER  

 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย 
  หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโตรอนโต 
21.40 น. ออกเดินทาง จากสนามบินโตรอนโต  (Toronto) สู่สนามบินดูไบ (Dubai) โดยสายการบิ นเอมิเรสต์  แอร์ไลน์ส 

เที่ยวบินที ่EK242 (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง 55 นาที) 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
 
 

วันท่ีเก้า  ดูไบ - กรุงเทพมหานคร 
18.35 น. เดินทางถึงนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์ 
23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที ่EK374 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง) 
 
 

  วันท่ีสิบ กรุงเทพมหานคร 
08.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 วัน อเมริกา-แคนาดา  

TOUR CODE :  AC151501MZ 
ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 8- 17 เม.ย. / 1-10 พ.ค./ 19-28 มิ.ย./ 27 ก.ค. – 5 ส.ค./ 7-16 ส.ค./ 18-27 ก.ย.  

      9-18 ต.ค. / 16 – 25 ต.ค. / 21-30 ต.ค. / 4-13 ธ.ค. / 25 ธ.ค. – 3 ม.ค. 
อัตราค่าบริการ  (บาท)  เม.ย. – ธ.ค. 2558 

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 119,900 
พักเด่ียวเพิ่มท่านละ 19,500 
เด็กอายุ 2-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 99,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 

110,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558) ** 

ข้อแนะน้าและแจ้งเพื่อทราบ  
 ในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เนื่องจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง 

(TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้  
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  
 กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริกา – แคนาดา (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง น้ําหนัก ไม่เกิน 30 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, ประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ป)ี 
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ, ค่าวีซ่าแคนาดา 



 

 

 น้ําดื่มบริการบนรถ 1 ขวดต่อท่านต่อวัน   
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, พนักงานขับรถ, ไกด์ไทย 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกค้าจะต้องยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเท่านั้น) 

สําหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องดําเนินการยื่นขอด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเข้าไปทําการสมัครเพื่อขอยื่นวีซ่าได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  

การชําระเงิน งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)   (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจํา 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)   (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจํา 10,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)  (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25 วัน) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์    (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  
 

หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง  ต่้ากว่า 15 ท่าน  โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ

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


 

 

มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน ) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ  

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้น
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศได้  

 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
 

โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม  ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศที่มี
จะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด  
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่



 

 

เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเคร่ืองได้ 
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเคร่ืองได้  ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง  
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ่ากว่ามาตราฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วน
ที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน้าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่งอยู่ในความความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบิน
เท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหาย
ตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 



 

 

เอกสารยื่นวีซ่าแคนาดา 
(ใช้เวลายื่นประมาณ 10 วันทําการ) (ทางบริษัททัวร์ดําเนินการยื่นให้และรวมค่าวีซ่าแล้ว) 

1. แบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว (กรุณากรอกให้ครบถ้วน) 
(กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยที่ทางบริษัทฯ ทัวร์ให้กรอกข้อมูล เพื่อทําวีซ่าออนไลน์) 

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าสําหรับติดวีซ่า อย่างน้อย 3 หน้า 
หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย 

3. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
4. สําเนาบัตรประชาชน  
5. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 
6. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
7. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คํานําหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
8. สําเนาใบมรณะบัตร  
9. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
10. กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้น และ
ให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  

11. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการท้างาน) ท้าเป็นภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
- กรณีทีเ่ป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ 

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


 

 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
12. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน) 

1. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชใีห้ครบถ้วน มอีายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 

2. สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ํากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 20 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

 

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น ************** 
 

หมายเหต ุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี 

 

3. บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย 
หากต้องการใช้บัญชีฝากประจํา ต้องเตรียมดังนี้ 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชใีห้ครบถ้วน มอีายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 

- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่ํากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
หมายเหต ุหากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี  รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ

ชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร , ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน  เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 
 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 12.1 และ 12.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 



 

 

แบบฟอร์มส้ารองที่นั่ง  

10 วัน อเมริกา-แคนาดา  
TOUR CODE :  AC151501MZ 

ราคาทัวร์ 119,900 บาท :   8- 17 เม.ย.     1-10 พ.ค.  19-28 มิ.ย.  
           27 ก.ค. – 5 ส.ค.   7-16 ส.ค.             18-27 ก.ย.                9-18 ต.ค. 
           16 – 25 ต.ค.              21-30 ต.ค.                          4-13 ธ.ค.                  25 ธ.ค. – 3 ม.ค. 

 
ล าดับที ่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) เบอร์โทรศัพท์ ห้องพัก 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที ่
สะสมไมล์ 

อาหาร 
(หากแพ้อาหาร โปรด

ระบุ) 

      

      

      

      

      

      
 

(รบกวนใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในการยื่นวีซ่า ) 

ชื่อผู้ส ารองท่ีนั่ง................................... .......................... .................โทรศัพท์มือถือ................................................... 

โทรศัพท์....................................แฟกซ์..............................................อีเมล์............................................. .................... 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองท่ีนั่ง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02-428 2125 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 – 428 2114  

 


