
 

 

 

TOUR CODE: USA151501MZ-YZ 

 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) 

บินเข้านิวยอร์ค (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 ้าตกไนแองการ่าแบบใกลชิ้ดกบั Journey behind the  fall  
 อาหารค ่าม้ือพิเศษ บนหอคอยสกายลอน ทาวเวอร์ (Skylon Tower) ริมน ้าตกไนแองการ่า 
 พกั... นิวยอร์ค, แอตแลนติก, วอชิงตนัดี.ซี. , แฮริสเบิร์ก, ไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา) หอ้งววิน ้าตก และ โตรอนโต  
 เท่ียวแคนาดาฝ่ังตะวนัออก พร้อมพกัคา้งคืนท่ี โตรอนโต (รวมค่าวซ่ีาแคนาดา).... พกัแคนาดารวม 2 คืน 
 ข้ึนตึกแอมไพร์สเตท ทาวเวอร์, ข้ึนหอคอย CN Tower 

 

 
แผนท่ีท่องเท่ียวเส้นทาง อเมริกา – แคนาดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ – ฮ่องกง 
 

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

17.45 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี CX708 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.50 
ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวี
ส่วนตวัทุกท่ีนัง่  

22.40 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่สนามบิน จอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) 
สหรัฐอเมริกา อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

 
วนัทีส่อง นิวยอร์ค – เทพเีสรีภาพ – ขึน้ตึกเอม็ไพร์สเตท – เซ็นทรัลพาร์ค – ไทม์สแควร์ 
 

00.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินจอห์นเอฟ เคนเนดี (JFK) โดยเท่ียวบิน CX888   (ใช้
เวลาบิน 16 ชัว่โมง) 

 

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

 

07.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟ เคนเนดี รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร 

น าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศสู่มหานครนิวยอร์ก (ระยะทาง 38 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ส าหรับ
วนัน้ีให้ท่านได้เท่ียวแบบเต็มวนัในเกาะแมนฮัตตัน  น าท่านสู่ เกาะลิเบอร์ต้ี เพื่อชมทิวทัศน์ของฝ่ังเมือง         
แมนฮตัตนั ชมเทพีเสรีภาพ สัญลกัษณ์แห่งสันติภาพท่ีประชาชนของประเทศฝร่ังเศสมอบให้กับประชาชน   
นครนิวยอร์ค ท่านจะไดเ้ห็นทิวทศัน์ของแมนฮตัตนัของมหานครนิวยอร์ค และนิวเจอร์ซ่ีไดจ้ากจุดน้ี ระหว่าง
การล่องเรือท่านจะไดเ้ห็น ตึกระฟ้าทัว่ทั้งเกาะแมนฮตัตนั รวมถึง สะพานบรูคลิน ซ่ึงเป็นสะพานแห่งแรกของ
นิวยอร์ค ท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าอีสต์ริฟเวอร์ เพื่อเช่ือมเกาะแมนฮตัตนั ซ่ึงเป็นใจกลางของนครนิวยอร์ค กบั ย่าน 
บรูคลิน ท่ีอยูต่รงขา้มเป็นสะพานท่ีใชอิ้ฐและหินผสมผสานกนั ก่อเป็นเสาหลกัข้ึน 2 ฟาก แลว้ก็ใชเ้ส้นลวดเหล็ก
ขึงเพื่อยึดโยงสะพาน ซ่ึงมีทั้งปูนและไม ้ความยาวทั้งส้ิน 6,016 ฟุต และกวา้ง 85ฟุต จนเป็นผลส าเร็จ สามารถ 
ใช้งานได้อย่างคงทนมาจนถึงปัจจุบนั เรือจะน าท่านผ่านและสามารถมองเห็นตึก World Trade Center หรือ       
ท่ีชาวอเมริกนัเรียกวา่บริเวณ Ground Zero ซ่ึงช่ือน้ีเป็นช่ือท่ีถูกเรียกแทนพื้นท่ีบริเวณตึก World Trade Center  



 

 

 

 
 
เดิมค าเรียกว่า Ground Zero นั้นเป็นค าศพัท์ท่ีถูกน ามาใช้ เม่ือคราวท่ีญ่ีปุ่น โดนระเบิดนิวเคลียร์ท่ี Hiroshima, 
Nagasaki คร้ันต่อมา ศพัทค์  าน้ีจึงใชเ้รียกแทนความหายนะท่ีมีสาเหตุมาจากระเบิด หรือความเสียหายคร้ังยิง่ใหญ่ 
ดว้ยสาเหตุน้ี พื้นท่ีบริเวณตึก World Trade Center จึงถูกเรียกว่า Ground Zero ซ่ึงกลายเป็นพื้นท่ีประวติัศาสตร์
ของประเทศอเมริกา ซ่ึงท่านสามารถมองเห็นตึกดงักล่าวไดใ้นระยะไม่ไกล 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารญ่ีปุ่น 
 

บ่าย น าท่าน ข้ึนตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) ตึกน้ี เป็นท่ีท าการของบริษทัใหญ่ๆ กว่า 600 บริษทั ตึก
แห่งน้ีใชอิ้ฐในการก่อสร้าง 10 ลา้นกอ้น สูง  375 เมตร และลึกลงไปใตดิ้น จากระดบัถนน แบ่งเป็น 102 ชั้น บน
ยอดสุดมีโดมสูงข้ึนไปอีก 60 เมตร จากชั้นล่างถึงชั้นท่ี 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่างดี ชนิดไม่ข้ึนสนิม คิดเป็น
น ้ าหนัก 730 ตัน มีหน้าต่างทั้ งหมด 6,500 บาน จุคนได้ 80,000 กว่าคน รับประกัน 6,000 ปี ใช้ลิฟท์ข้ึนลง         
65 เคร่ือง เร่ิมสร้างเม่ือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ.1929) สร้างเสร็จเม่ือ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)     
น าทุกท่านข้ึนชมวิวจากชั้น 86 ของตึก ซ่ึงสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของ เกาะแมนฮตัตนั ใจกลางกรุงนิวยอร์ค  
 
ชมวิวกรุงแมนฮตัตนัแบบ 360 องศา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินเล่นบนชั้น 86 ได้ตามอธัยาศยั จากนั้น     
น าท่านผ่านชม สวนสาธารณะ เซ็นทรัล พาร์ค (Central park) ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน   
แมนฮตัตนั (เป็นเขตปกครองตนเอง) แห่งมหานครนิวยอร์ค ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกประมาณปีละ 25 
ลา้นคน เป็นสวนสาธารณะท่ีมีคนมาท่องเท่ียวมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา และยิง่ไปกวา่นั้น สวนสาธารณะแห่งน้ี
ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าหนงัหลายๆ เร่ือง และรายการต่างๆ อีกมากมาย จึงท าให้เซ็นทรัลพาร์ค โด่งดงัไปทัว่โลก             
น าท่ านผ่านชม ร็อคก้ี เฟลเลอร์เซ็นเตอร์ (Rockefeller Center) ถนนสายท่ีห้า (Fifth Avenue) ท่ีส ร้างข้ึน          
จากตระกูลท่ีร ่ ารวย ติดอนัดบัหน่ึงในสิบของอเมริกา ซ่ึงคบัคัง่ไปดว้ยศูนยก์ารคา้ และโรงมหรสพชั้นน า จากนั้น
น าท่านสู่ยา่นไทมส์แควร์ (Times Square) หน่ึงในสถานท่ีท่ีเป็นหวัใจของนิวยอร์ค ไทมส์แควร์ ไดก้ลายสถานะ
เป็นสถานท่ีท่ีส าคญัของโลกและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของนครนิวยอร์ก ซ่ึงเป็นผลมาจากท่ีไทม์สแควร์      
เป็นสถานท่ีท่ีดูทนัสมยั ล ้ ายุค เพราะมีจอโฆษณาขนาดใหญ่มากมายติดอยู่ตามบริเวณโดยรอบ นอกจากน้ี           
ไทม์สแควร์ ยงัเป็นจุดปลายสุดทางฝ่ังตะวนัออกของ ลินคอล์น ไฮเวย์ หรือ ทางหลวงลินคอล์น อันเป็น         
ทางหลวงสายแรกท่ีตดัผา่นสหรัฐอเมริกา 

  

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 ้
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านสู่ วูดเบอร์ร่ี เอาทเ์ลท (Woodbury Outlets) (ระยะทาง 63 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ซ่ึงเรียก
ไดว้า่เป็นเอาทเ์ลทท่ีดีท่ีสุดในอเมริกา ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยร้านคา้แบรนด์เนมกวา่ 250 ร้านคา้ 
น าเสนอสินคา้ในราคาท่ีชวนให้เลือกสรรคม์ากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น Burberry, Gucci, Dior, Coach, 
Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio Armani, TOD, Belenciaga, Samsonite 
และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศยั (ร้านคา้ทุกร้านลดราคา 30 – 70%) ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็น
เอาท์เลท ท่ีใหญ่ท่ีสุด และ ถูกท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา เราแนะน าให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีน่ี เน่ืองจากราคาและ
สินคา้มีให้เลือกมากมาย นอกจากส่วนลดของทางร้านคา้แต่ละร้านแลว้ ยงัมีคูปองส่วนลดเพิ่ม ท่ีแจกให้ลูกคา้ 
ทุกท่าน เรียกไดว้า่ สวรรคส์ าหรับนกัชอ้ปป้ิงจริงๆ 

 

กลางวนั เพื่อใหท้่านไดมี้แวลาในการชอ้ปป้ิงแบบเตม็ท่ี ทางทวัร์จดัเงินค่าอาหารกลางวนัใหท้่าน $20 USD  
 

บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิต้ี ดินแดนแห่งคาสิโน (ระยะทาง 265 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม.) 
เมืองแห่งแสง สี และ คาสิโน ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดดา้นฝ่ังตะวนัออก (เรียกไดว้า่ ลาสเวกสัตะวนัออก) ดว้ยกบัทิวทศัน์
อนังดงาม เลียบฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก ท าให้นักท่องเท่ียวทัว่โลก ต่างใฝ่ฝันท่ีจะมาเส่ียงโชค ณ เมืองน้ี  
อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเส่ียงโชคในคาสิโนหรือ เท่ียวชมเลือกซ้ือสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค 



 

 

 

(Boardwalk) ซ่ึงเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติค ซิต้ี สร้างข้ึนในปี 1870 ในอดีตมีความกวา้งเพียง 12 
ฟุต แต่ปัจจุบนัมีความกวา้งถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซ่ึงตลอดสายเต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย 
รวมไปถึงร้านค้าซ่ึงมีช่ือเสียงระดับโลกก็ตั้ งอยู่ ณ ถนนเส้นน้ี หรือท่านจะเลือกช้อปป้ิงสินค้า ณ เอาท์เลต      
แห่งใหญ่ ตั้งอยูใ่กลโ้รงแรม ทาเก็ต เอาทเ์ลต (Target Outlet) ซ่ึงมีสินคา้ให้เลือกซ้ือมากมาย เช่น Coach, Puma, 
Nike, CK, Adidas และ อ่ืน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Caesars Atlantic City Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ ฟิลาเดลเฟีย  – วอชิงตัน ดี.ซี. 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย  (ระยะทาง 99 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.05 ชม.) หรือท่ี เรียกกนัว่า 
Philly หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของ สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐ
เพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองท่ีพลเมืองหนาแน่นท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองท่ีมีพื้นท่ีเมือง
จากประชากรเป็นอนัดบั 5 และมีผูบ้ริโภคส่ือมากเป็นอนัดบั 4 จากการส ารวจของนีเซน มีเดีย รีเสิร์ช และเป็น
เมืองท่ีมีพลเมืองหนาแน่นเป็นอนัดบัท่ี 49 ของโลก นอกจากน้ีฟิลาเดลเฟียยงัเป็นท่ีตั้งของสถานศึกษาชั้นน า
อย่าง มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย  และ Drexel University จากนั้ นน าท่านเข้าชมระฆังแห่งเสรีภาพ 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 เป็นส่ิงท่ีประกาศก าเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือวนัท่ี  8 กรกฎาคม พ.ศ 2319 ระฆงัเก่าแก่    
ท่ีงามสง่าใบน้ีมีขอบกวา้งขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 12 ฟุต และหนักกว่าหน่ึงตนั บนระฆงัมีอกัษรจารึกไวว้่า 
“ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนท่ีอาศยัอยู่บนผืนแผ่นดินน้ี” พร้อมน าชมนิทรรศการความเป็นมาในการ 
ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา น าท่านถ่ายรูปกบัหอแห่งเสรีภาพ หรือ Independence Hall สร้างข้ึนเพื่อ   
ใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบนัใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ช่ือว่า “สหรัฐอเมริกา” 
(United States of America) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. (ระยะทาง 222 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.33 ชัว่โมง) เมืองหลวงของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นเมืองหน่ึงท่ีไดอ้อกแบบผงัเมืองไดอ้ยา่งสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นท่ีตั้งท่ีท าการ
ของหน่วยงานรัฐบาลท่ีส าคญัๆ น าท่านชม กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ติดกบัรัฐเวอร์จิเนีย
และรัฐแมริแลนด์ โดยวอชิงตนั ดี.ซี. อยูใ่นเขตฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าพอตอแมก (Potomac River) กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. 
สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงแห่งน้ี      
สร้างข้ึนแทน ฟิลาเดลเฟีย ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาในสมยัก่อน เมืองน้ีมีอนุสาวรียว์อชิงตนั ท่ีมี
ลกัษณะเป็นแท่งโอเบลิสกสู์ง 555 ฟุต (169 เมตร) สร้างเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตนั 

 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

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

วนัทีห้่า ท าเนียบขาว – สถาบันสมิธโซเนียน – พพิธิภัณฑ์ยานอวกาศ – เมืองแฮริสเบิร์ก   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านชม อนุสาวรีย์วอชิงตนั และแท่งโอเบลิสก์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ ท าเนียบขาว (The White 

House) ท่ีพ  านกัของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จากนั้นน าท่านชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของโดมสีขาวซ่ึง
สร้างเป็นท่ีร าลึกถึงประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน (อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน) และ ชมอนุสาวรีย์
ประธานาธิบดีคนท่ี 16 ของสหรัฐอเมริกา คือ ประธานาธิบดีลินคอร์น (อนุสรณ์สถานอบัราฮมัลินคอล์น) 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั ตึกรัฐสภา ซ่ึงเป็นท่ีประชุมสมาชิกวฒิุสภา และสภาผูแ้ทนราษฎร  

  น าท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารสถาบนัสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุน
รัฐบาลส่วนหน่ึงร่วมกบัเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นกัวิทยาศาสตร์ขององักฤษ สถาบนั 
สมิธโซเน่ียนยงัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภณัฑ์ 13 แห่งไวด้้วยกนั น าท่านชม

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


 

 

 

พิพิธภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ เช่น National museum of Natural History ซ่ึงแสดงนิทรรศการเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม      
ของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณท่ีตัวใหญ่ท่ีสุดในโลก และเพชรโฮป           
(Hope Diamond) ขนาด 45.5 กะรัต ท่ีเคยเป็นสมบติัของพระเจา้หลุยส์ ท่ี 16 ของฝร่ังเศส  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านชม พิพิธภณัฑ์เคร่ืองบินและยานอวกาศ  (National Air and Space Museum) พิพิธภณัฑ์      อากาศยาน
และยานอวกาศ ท่ีมีผูเ้ขา้ชมสูงท่ีสุดในโลก แสดงประวติัศาสตร์การบินมาตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย 
เคร่ืองร่อน เคร่ืองบิน จรวด ยานอวกาศ ซ่ึงเป็นของจริงตั้ งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยกัษ์ (IMAX) ท่ีฉาย
ภาพยนตร์เก่ียวกบัการบิน อวกาศ นอกจากน้ียงัมีทอ้งฟ้าจ าลอง หินจากดวงจนัทร์ และเคร่ืองบินล าแรกของโลก
จากตระกูล Wright น าท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) (ระยะทาง 169 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1.50 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เมืองแฮร์ริสเบิร์กเป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่ริมฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น ้ าซสัคิวแฮนนา และน าท่านชมโรงงานจ าลองผลิตช็อกโกแลตช่ือดงัของประเทศอเมริกา นั้น
คือ Hershey’s Chocolate World ซ่ึงท่านจะได้ชมขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูน
เคล่ือนไหว โดยใชต้วัการ์ตูนจ าลองในการแสดงประกอบกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ซ่ึงเป็นการแสดงท่ีน่ารักและ
ต่ืนตาต่ืนใจส าหรับผูท่ี้มาชม อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s เพื่อเป็นของฝาก 
และของท่ีระลึกตามอธัยาศยั      

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Hotel Harrisburg**** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

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

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นน่ิง (ระยะทาง 262 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.50 ชัว่โมง) พร้อมชมทศันียภาพ
บรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกนั ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนใตข้องนครนิวยอร์ค ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1890 ซ่ึงตั้งอยู่
บนฝ่ังแม่น ้ าเชมุง เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการท าเคร่ืองแกว้ น าท่านชมการจดัแสดงเคร่ืองแกว้ ณ โรงงาน
เคร่ืองแก้วทีบีไอเมืองคอร์นน่ิง ท่ีมีช่ือเสียงในด้านเคร่ืองแก้วของอเมริกา อิสระให้ท่านเลือกซ้ือเคร่ืองแก้ว        
ท่ีรังสรรคอ์อกแบบมาหลากหลายชนิดและหลากหลายดีไซน์ เป็นของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝ่ังแคนาดา ท่ีถือว่าเป็นส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติส่ิงหน่ึง       
ของโลกและเป็นสถานท่ีด่ืมน ้ าผึ้ งพระจนัทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน น าทุกท่าน
เดินทางสู่ น ้ าตกไนแองการ่า อนัยิ่งใหญ่และช่ืนชมความงดงามของน ้ าตกท่ีสรรค์สร้างข้ึนโดยธรรมชาติ และ  
ถือว่าเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกท่ีคุณท่านตอ้งมาสัมผสั (ในวนัน้ีท่านจะตอ้งผ่านด่านตรวจ    
คนเข้าเมืองของประเทศแคนาดา ดังนั้ นทุกท่านต้องเตรียมพาสปอร์ตไวก้ับตนเอง และห้ามน าผลไม้ ถั่ว        
และอาหารทุกชนิดเขา้ประเทศแคนาดาอย่างเด็ดขาด หากท่านมีของดงักล่าว ตอ้งท าการทิ้งก่อนถึงด่านตรวจ) 
จากนั้นน าท่านข้ึนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เพื่อชมวิวท่ีสวยสดงดงามของน ้ าตก และพิเศษให้ท่านได้
รับประทานอาหารค ่าบนหอคอยสกายลอน หลังอาหารค ่า ท่านสามารถข้ึนสู่จุดชมวิวชั้ นบนของหอคอย       
สกายลอนเพื่อถ่ายรูปมุมสูงของน ้าตกไนแองการ่า 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนหอคอยสกายลอน (อาหารค ่าม้ือพิเศษ) Skylon Tower 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Marriott Gateway on The Falls Hotel (Fall view)**** หรือเทียบเท่า 
พิเศษ....หอ้งพกัววิน ้าตก ใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศน ้าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ด และช่ืนชม แสง สี ยามค ่าคืน 

 

 
 
 



 

 

 

วนัทีเ่จ็ด  Journey behind the falls – โตรอนโต  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านสัมผสัประสบการณ์คร้ังยิ่งใหญ่ ในการชมน ้ าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆกับโปรแกรมการ
ท่องเท่ียว Journey behind the fall ท่ีท่านสามารถเดินสู่น ้าตก และชมความยิ่งใหญ่ของน ้าตกไนแองการ่าแบบมือ
เอ้ือม อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั และ เดินเล่นรอบบริเวณน ้าตกไนแองการ่า 
(หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ Maid of Mist จะเปิดให้บริการหลงัวนัท่ี 25 เมษายน ของทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม
ข้ึนกบัสภาพอากาศแต่ละปีดว้ย หากกรุ๊ปเดินทางและทางเรือเปิดให้บริการ ทางทวัร์จะท าการเปล่ียนโปรแกรม 
Journey behind the fall เป็นล่องเรือ Maid of Mist ใหลู้กคา้) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

 
บ่าย น าท่านสู่ไนแองการ่า ช้อปป้ิงเอาท์เลต (Niagara Shopping Outlet) ซ่ึงเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับ

น ้าตกไนแองการ่า มีร้านคา้กวา่มากมาย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของอยา่งจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, 
H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY 
HILFIGER เป็นตน้ น าท่านออกเดินทางสู่ นครโตรอนโต เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ (ระยะทาง 130 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) นครท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยู่
หนาแน่นท่ีสุดของประเทศ และใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงของแคนาดา และยงัเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ในฝ่ังตะวนัตก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sheraton Center Toronto Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
 



 

 

 

วนัทีแ่ปด  โตรอนโต – อาคารรัฐสภา – มหาวทิยาลยัโตรอนโต – ขึน้หอคอย CN Tower 
 

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่าน ข้ึนหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ซ่ึงมีความสูงถึง 520 เมตร เป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่านจะได้ชม

ทศันียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตไดอ้ยา่งจุใจ จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองโตรอนโต เป็นเมืองท่ีทนัสมยัอีก
เมืองของประเทศแคนาดา เมืองน้ีมีประชากร 2.5 ล้านคนอาศยัอยู่ และเป็นหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจของโลกท่ี
ส าคญั รวมทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของผูค้นจากหลากหลายเช้ือชาติ อาทิ เช่น ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาลี, ชาวละติน
อเมริกา และชาวเอเชีย  ซ่ึงเมืองโตรอนโตยงัมีชุมชนชาวจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในอเมริกาเหนือ   เมืองโตรอนโต 
ประกอบไปด้วย 6 เขต ได้แก่ Downtown, North York, East York, York, Scarborough และ Etobicoke น าท่าน
ชม มหาวทิยาลยัโตรอนโต ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาของรัฐออนตาริโอ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กบั อาคาร
รัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซ่ึงมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งองักฤษเจ้าอาณานิคมใน
สมยัก่อนตั้งอยูด่า้นหนา้ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ต๋ิมซ า) 
 
 
 

บ่าย น าท่านชม เมืองโตรอนโต พร้อมชมและถ่ายรูปสถานท่ีต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สกายโดม, ปราสาทคาซาโลม่า, 
สวนควีนพาร์ค, ศาลาวา่การเมืองโตรอนโต, ท่าเรือโตรอนโต และให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้มากมาย 
ณ ตลาดท่ีอยูใ่จกลางเมืองเก่า ณ ยา่น EATON CENTER  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโตรอนโต 
 

วนัทีเ่ก้า โตรอนโต – ฮ่องกง  
 

01.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินโตรอนโต (Toronto) สู่สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) โดยสาย
การบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบิน CX829 (ใชเ้วลาบินประมาณ 15.15 ชัว่โมง) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 

 
 



 

 

 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 
 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) 
08.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบิน CX713 
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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.  

อตัราค่าบริการ  (บาท)  มี.ค. – ต.ค. 2559 สงกรานต ์2559 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 109,900 113,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 22,000 22,000 
เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 95,900 99,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 15,900 15,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

140,000 140,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – Land Only  
(ไม่รวมตัว๋ BKK-JFK //YYZ -BKK)  

75,900 75,900 

กรณีมีวซ่ีาแคนาดาแลว้หรือไม่ตอ้งยืน่วซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย 3,500 3,500 

ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวซ่ีาอเมริกา 7,000 7,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 5 กนัยายน 2558) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ  
 ในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เน่ืองจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง 

(TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 
โปรแกรมท่องเท่ียวอเมริกา – แคนาดา (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 



 

 

 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 

 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุ, ค่าวซ่ีาแคนาดา 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าวซ่ีาอเมริกา (ลูกคา้จะตอ้งยืน่วซ่ีา และ สัมภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านั้น) 

ส าหรับการยืน่วซ่ีาประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งด าเนินการยื่นขอดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเขา้ไปท าการสมคัรเพื่อขอยืน่วซ่ีาไดท่ี้ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

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


 

 

 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 



 

 

 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบิน
เท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหาย
ตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 



 

 

 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

 

เอกสารย่ืนวซ่ีาแคนาดา 
(ใชเ้วลายืน่ประมาณ 10 วนัท าการ) (ทางบริษทัทวัร์ด าเนินการยืน่ใหแ้ละรวมค่าวซ่ีาแลว้) 

1. แบบฟอร์มค าร้องขอวซ่ีา และ แบบฟอร์มเก่ียวกบัครอบครัว (กรุณากรอกใหค้รบถว้น) 
(กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยท่ีทางบริษทัฯ ทวัร์ใหก้รอกขอ้มูล เพื่อท าวซ่ีาออนไลน์) 

2. หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีเหลืออายกุารใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป และมีหนา้ส าหรับติดวซ่ีา อยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย 

3. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 น้ิว จ  านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. ส าเนาใบมรณะบตัร  
9. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
10. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรือ
อ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ
ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ
ใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  
  

11. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

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


 

 

 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา 

12. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
1. หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
2. ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการ

รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 20 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดยีวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

3. บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 

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

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 12.1 และ 12.2  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 



 

 

 

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)ุ 

      

      

      

      

      

      
 

ช่ือผูส้ ารองท่ีนัง่................................................................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.์....................................................... 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

 

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



 

 

 

 


