
 

 

 ทวัร์อเมริกา-แคนาดา 10 วนั 
TOUR CODE: USA151501MZ-YZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***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: 14-23 ก.ค. / 9-18 ส.ค. / 14-23 ต.ค./ 21-30 ต.ค. 
ราคาทวัร์ 113,900 บาท: 25 ธ.ค.-3 ม.ค. 

ทวัร์อเมริกา-แคนาดา 10 วนั 

 ชมน ้าตกไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา),  สัมผสัน ้าตกไนแองการ่าแบบใกลชิ้ดกบั Journey behind the  fall  
 อาหารค ่าม้้อิิศษ  บนหอคอยสกายลอน ทาวศวอร์ (Skylon Tower) ริมน ้าตกไนแองการ่า 
 ิกั... นิวยอร์ค, แอตแลนติก, วอชิงตนัดี.ซี. , แฮริสศบิร์ก, ไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา) หอ้งววิน ้าตก และ โตรอนโต  
 ศท่ียวแคนาดาฝ่ังตะวนัออก ิร้อมิกัคา้งค้นท่ี โตรอนโต (รวมค่าวซ่ีาแคนาดา).... ิกัแคนาดารวม 2 ค้น 
 ข้ึนตึกแอมไิร์สศตท ทาวศวอร์, ข้ึนหอคอย CN Tower 

 

แผนท่ีท่องศท่ียวศส้นทาง อศมริกา – แคนาดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัแรก กรุงเทพ – ฮ่องกง 
 

15.00 น. คณะฯิร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประศทษ ประตูหมายศลข 7-8 ศคาน์ศตอร์ 
M 6 – M 16 สายการบินคาศธ่ย ์แปซิฟิก แอร์ศวยส์  

17.45 น. ออกศดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาศธ่ย ์แปซิฟิก แอร์ศวยส์ ศท่ียวบินท่ี CX708 (ใชศ้วลาศดินทางประมาณ 2.50 
ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารศช้าบนศคร่้องบิน ิร้อมศิลิดศิลินกับภาิยนตร์หลากหลายกับ จอทีวี
ส่วนตวัทุกท่ีนัง่  

22.40 น. ศดินทางถึง สนามบินศช็คแล๊ปก๊อก ประศทษฮ่องกง ศิ้่อแวะศปล่ียนศคร่้องสู่สนามบิน จอห์น ศอฟ ศคนศนดี (JFK) 
สหรัฐอศมริกา อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภา ีภายในสนามบินตามอธัยาษยั 

วนัทีส่อง นิวยอร์ค – เทพเีสรีภาพ – ขึน้ตึกเอม็ไพร์สเตท – เซ็นทรัลพาร์ค – ไทม์สแควร์ 
 

00.30 น. ออกศดินทางจากสนามบินศช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินจอห์นศอฟ ศคนศนดี (JFK) โดยศท่ียวบิน CX888   (ใช้
ศวลาบิน 16 ชัว่โมง) 

 

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

 

07.00 น. ศดินทางถึงท่าอากาษยานนานาชาติจอห์นศอฟ ศคนศนดี รัฐนิวยอร์ค ประศทษสหรัฐอศมริกา 
 น าท่านผา่นิิธีการตรวจคนศขา้ศม้อง และ ษุลกากร 

น าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาษสู่มหานครนิวยอร์ก (ระยะทาง 38 กม. ใชศ้วลาศดินทางประมาณ 50 นาที) ส าหรับ
วนัน้ีให้ท่านได้ศท่ียวแบบศต็มวนัในศกาะแมนฮัตตัน น าท่านสู่ ศกาะลิศบอร์ต้ี ศิ้่อชมทิวทัษน์ของฝ่ังศม้อง         
แมนฮตัตนั ชมศทิีศสรีภาิ สัญลกั ณ์แห่งสันติภาิท่ีประชาชนของประศทษฝร่ังศษสมอบให้กับประชาชน   
นครนิวยอร์ค ท่านจะไดศ้ห็นทิวทษัน์ของแมนฮตัตนัของมหานครนิวยอร์ค และนิวศจอร์ซ่ีไดจ้ากจุดน้ี ระหว่าง
การล่องศร้อท่านจะไดศ้ห็น ตึกระฟ้าทัว่ทั้งศกาะแมนฮตัตนั รวมถึง สะิานบรูคลิน ซ่ึงศป็นสะิานแห่งแรกของ
นิวยอร์ค ท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าอีสต์ริฟศวอร์ ศิ้่อศช่้อมศกาะแมนฮตัตนั ซ่ึงศป็นใจกลางของนครนิวยอร์ค กบั ย่าน 
บรูคลิน ท่ีอยูต่รงขา้มศป็นสะิานท่ีใชอิ้ฐและหินผสมผสานกนั ก่อศป็นศสาหลกัข้ึน 2 ฟาก แลว้ก็ใชศ้ส้นลวดศหล็ก
ขึงศิ้่อยึดโยงสะิาน ซ่ึงมีทั้งปูนและไม ้ความยาวทั้งส้ิน 6,016 ฟุต และกวา้ง 85ฟุต จนศป็นผลส าศร็จ สามารถ 
ใช้งานได้อย่างคงทนมาจนถึงปัจจุบนั ศร้อจะน าท่านผ่านและสามารถมองศห็นตึก World Trade Center หร้อ       
ท่ีชาวอศมริกนัศรียกวา่บริศวณ Ground Zero ซ่ึงช่้อน้ีศป็นช่้อท่ีถูกศรียกแทนิ้้นท่ีบริศวณตึก World Trade Center  
 



 

 

 
 
 
ศดิมค าศรียกว่า Ground Zero นั้นศป็นค าษัิ ท์ท่ีถูกน ามาใช้ ศม่้อคราวท่ีญ่ีปุ่น โดนระศบิดนิวศคลียร์ท่ี Hiroshima, 
Nagasaki คร้ันต่อมา ษัิ ทค์  าน้ีจึงใชศ้รียกแทนความหายนะท่ีมีสาศหตุมาจากระศบิด หร้อความศสียหายคร้ังยิง่ใหญ่  

 
ดว้ยสาศหตุน้ี ิ้้นท่ีบริศวณตึก World Trade Center จึงถูกศรียกว่า Ground Zero ซ่ึงกลายศป็นิ้้นท่ีประวติัษาสตร์
ของประศทษอศมริกา ซ่ึงท่านสามารถมองศห็นตึกดงักล่าวไดใ้นระยะไม่ไกล 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารญ่ีปุ่น 
 

บ่าย น าท่าน ข้ึนตึกศอ็มไิร์สศตท (Empire State Building) ตึกน้ี ศป็นท่ีท าการของบริ ทัใหญ่ๆ กว่า 600 บริ ทั ตึก
แห่งน้ีใชอิ้ฐในการก่อสร้าง 10 ลา้นกอ้น สูง  375 ศมตร และลึกลงไปใตดิ้น จากระดบัถนน แบ่งศป็น 102 ชั้น บน
ยอดสุดมีโดมสูงข้ึนไปอีก 60 ศมตร จากชั้นล่างถึงชั้นท่ี 86 มีโครงศหล็กศสริมอย่างดี ชนิดไม่ข้ึนสนิม คิดศป็น
น ้ าหนัก 730 ตัน มีหน้าต่างทั้ งหมด 6,500 บาน จุคนได้ 80,000 กว่าคน รับประกัน 6,000 ปี ใช้ลิฟท์ข้ึนลง         
65 ศคร่้อง ศร่ิมสร้างศม่้อ 1 ตุลาคม ิ.ษ. 2472 (ค.ษ.1929) สร้างศสร็จศม่้อ 1 ิฤ ภาคม ิ.ษ. 2480 (ค.ษ. 1937)     
น าทุกท่านข้ึนชมวิวจากชั้น 86 ของตึก ซ่ึงสามารถมองศห็นทิวทษัน์ของ ศกาะแมนฮตัตนั ใจกลางกรุงนิวยอร์ค  
ชมวิวกรุงแมนฮตัตนัแบบ 360 องษา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและศดินศล่นบนชั้น 86 ได้ตามอธัยาษยั จากนั้น     
น าท่านผ่านชม สวนสาธารณะ ศซ็นทรัล ิาร์ค (Central park) ซ่ึงศป็นสวนสาธารณะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน   
แมนฮตัตนั (ศป็นศขตปกครองตนศอง) แห่งมหานครนิวยอร์ค ตอ้นรับนกัท่องศท่ียวจากทัว่โลกประมาณปีละ 25 
ลา้นคน ศป็นสวนสาธารณะท่ีมีคนมาท่องศท่ียวมากท่ีสุดในสหรัฐอศมริกา และยิง่ไปกวา่นั้น สวนสาธารณะแห่งน้ี
ยงัศป็นสถานท่ีถ่ายท าหนงัหลายๆ ศร่้อง และรายการต่างๆ อีกมากมาย จึงท าให้ศซ็นทรัลิาร์ค โด่งดงัไปทัว่โลก             
น าท่ านผ่านชม ร็อคก้ี ศฟลศลอร์ศซ็นศตอร์ (Rockefeller Center) ถนนสายท่ีห้า (Fifth Avenue) ท่ีส ร้างข้ึน          
จากตระกูลท่ีร ่ ารวย ติดอนัดบัหน่ึงในสิบของอศมริกา ซ่ึงคบัคัง่ไปดว้ยษูนยก์ารคา้ และโรงมหรสิชั้นน า จากนั้น
น าท่านสู่ยา่นไทมส์แควร์ (Times Square) หน่ึงในสถานท่ีท่ีศป็นหวัใจของนิวยอร์ค ไทมส์แควร์ ไดก้ลายสถานะ
ศป็นสถานท่ีท่ีส าคญัของโลกและได้กลายศป็นสัญลัก ณ์ของนครนิวยอร์ก ซ่ึงศป็นผลมาจากท่ีไทม์สแควร์      
ศป็นสถานท่ีท่ีดูทนัสมยั ล ้ ายุค ศิราะมีจอโฆ ณาขนาดใหญ่มากมายติดอยู่ตามบริศวณโดยรอบ นอกจากน้ี           
ไทม์สแควร์ ยงัศป็นจุดปลายสุดทางฝ่ังตะวนัออกของ ลินคอล์น ไฮศวย์ หร้อ ทางหลวงลินคอล์น อันศป็น         
ทางหลวงสายแรกท่ีตดัผา่นสหรัฐอศมริกา 

 

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 ้
 

ศชา้ รับประทานอาหารศชา้ในโรงแรม 
น าท่านสู่ วูดศบอร์ร่ี ศอาทศ์ลท (Woodbury Outlets) (ระยะทาง 63 กม. ใชศ้วลาศดินทางประมาณ 50 นาที) ซ่ึงศรียก
ไดว้า่ศป็นศอาทศ์ลทท่ีดีท่ีสุดในอศมริกา ตั้งอยูบ่นศน้้อท่ีขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยร้านคา้แบรนด์ศนมกวา่ 250 ร้านคา้ 

น าศสนอสินคา้ในราคาท่ีชวนให้ศล้อกสรรคม์ากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิศช่น Burberry, Gucci, Dior, Coach, 
Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio Armani, TOD, Belenciaga, Samsonite 
และอ่้นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาษยั (ร้านคา้ทุกร้านลดราคา 30 – 70%) ซ่ึงศรียกได้ว่าศป็น
ศอาท์ศลท ท่ีใหญ่ท่ีสุด และ ถูกท่ีสุดในสหรัฐอศมริกา ศราแนะน าให้ท่านศล้อกซ้้อสินคา้ท่ีน่ี ศน่้องจากราคาและ
สินคา้มีให้ศล้อกมากมาย นอกจากส่วนลดของทางร้านคา้แต่ละร้านแลว้ ยงัมีคูปองส่วนลดศิิ่ม ท่ีแจกให้ลูกคา้ 
ทุกท่าน ศรียกไดว้า่ สวรรคส์ าหรับนกัชอ้ปป้ิงจริงๆ 

 

กลางวนั ศิ้่อใหท้่านไดมี้แวลาในการชอ้ปป้ิงแบบศตม็ท่ี ทางทวัร์จดัศงินค่าอาหารกลางวนัใหท้่าน $20 USD  
 

บ่าย ท่านศดินทางสู่ ศม้องแอตแลนติก ซิต้ี ดินแดนแห่งคาสิโน (ระยะทาง 265 กม. ใชศ้วลาศดินทางประมาณ 2.40 ชม.) 
ศม้องแห่งแสง สี และ คาสิโน ท่ีข้ึนช่้อท่ีสุดดา้นฝ่ังตะวนัออก (ศรียกไดว้า่ ลาสศวกสัตะวนัออก) ดว้ยกบัทิวทษัน์
อนังดงาม ศลียบฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก ท าให้นักท่องศท่ียวทัว่โลก ต่างใฝ่ฝันท่ีจะมาศส่ียงโชค ณ ศม้องน้ี  
อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการศส่ียงโชคในคาสิโนหร้อ ศท่ียวชมศล้อกซ้้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค 
(Boardwalk) ซ่ึงศป็นถนนสายศก่าแก่ของศม้องแอตแลนติค ซิต้ี สร้างข้ึนในปี 1870 ในอดีตมีความกวา้งศิียง 12 
ฟุต แต่ปัจจุบนัมีความกวา้งถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซ่ึงตลอดสายศต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย 
รวมไปถึงร้านค้าซ่ึงมีช่้อศสียงระดับโลกก็ตั้ งอยู่ ณ ถนนศส้นน้ี หร้อท่านจะศล้อกช้อปป้ิงสินค้า ณ ศอาท์ศลต      
แห่งใหญ่ ตั้งอยูใ่กลโ้รงแรม ทาศก็ต ศอาทศ์ลต (Target Outlet) ซ่ึงมีสินคา้ให้ศล้อกซ้้อมากมาย ศช่น Coach, Puma, 
Nike, CK, Adidas และ อ่้นๆ 



 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีิกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Caesars Atlantic City Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ ฟิลาเดลเฟีย  – วอชิงตัน ดี.ซี. 
 

ศชา้ รับประทานอาหารศชา้ในโรงแรม 
น าท่านศดินทางสู่ ศม้องฟิลาศดลศฟีย  (ระยะทาง 99 กม. ใช้ศวลาศดินทางประมาณ 1.05 ชม.) หร้อท่ี ศรียกกนัว่า 
Philly หร้อ The City of Brotherly Love ศป็นศม้องหลวงแห่งแรก ของ สหรัฐอศมริกา ศป็นศม้องท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐ
ศินซิลศวศนีย และศป็นศม้องท่ีิลศม้องหนาแน่นท่ีสุดศป็นอนัดบั 6 ของสหรัฐอศมริกา และศป็นศม้องท่ีมีิ้้นท่ีศม้อง
จากประชากรศป็นอนัดบั 5 และมีผูบ้ริโภคส่้อมากศป็นอนัดบั 4 จากการส ารวจของนีศซน มีศดีย รีศสิร์ช และศป็น
ศม้องท่ีมีิลศม้องหนาแน่นศป็นอนัดบัท่ี 49 ของโลก นอกจากน้ีฟิลาศดลศฟียยงัศป็นท่ีตั้งของสถานษึก าชั้นน า
อย่าง มหาวิทยาลัยศินซิลศวศนีย  และ Drexel University จากนั้ นน าท่านศข้าชมระฆังแห่งศสรีภาิ หร้อ      
Liberty Bell ศป็นส่ิงท่ีประกาษก าศนิดของประศทษสหรัฐอศมริกาศม่้อวนัท่ี  8 กรกฎาคม ิ.ษ 2319 ระฆงัศก่าแก่    
ท่ีงามสง่าใบน้ีมีขอบกวา้งขนาดศส้นผ่าษูนยก์ลาง 12 ฟุต และหนักกว่าหน่ึงตนั บนระฆงัมีอกั รจารึกไวว้่า 
“ขอให้ศสรีภาิจงมีแด่คนทุกคนท่ีอาษยัอยู่บนผ้นแผ่นดินน้ี” ิร้อมน าชมนิทรรษการความศป็นมาในการ 
ประกาษอิสรภาิของสหรัฐอศมริกา น าท่านถ่ายรูปกบัหอแห่งศสรีภาิ หร้อ Independence Hall สร้างข้ึนศิ้่อ   
ใช้ศป็นษาลาว่าการรัฐ ปัจจุบนัใช้ศก็บรัก าศอกสารอิสรภาิและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ช่้อว่า “สหรัฐอศมริกา” 
(United States of America) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบศอศชีย 
 

บ่าย น าท่านศดินทางสู่ กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. (ระยะทาง 222 กม. ใชศ้วลาศดินทางประมาณ 2.33 ชัว่โมง) ศม้องหลวงของ
ประศทษสหรัฐอศมริกา ซ่ึงศป็นศม้องหน่ึงท่ีไดอ้อกแบบผงัศม้องไดอ้ยา่งสวยงามและศป็นระศบียบ ศป็นท่ีตั้งท่ีท าการ
ของหน่วยงานรัฐบาลท่ีส าคญัๆ น าท่านชม กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ศม้องหลวงของสหรัฐอศมริกา ติดกบัรัฐศวอร์จิศนีย
และรัฐแมริแลนด์ โดยวอชิงตนั ดี.ซี. อยูใ่นศขตฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าิอตอแมก (Potomac River) กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. 

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
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


 

 

สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอศมริกา ศม้องหลวงแห่งน้ี      
สร้างข้ึนแทน ฟิลาศดลศฟีย ซ่ึงศคยศป็นศม้องหลวงของสหรัฐอศมริกาในสมยัก่อน ศม้องน้ีมีอนุสาวรียว์อชิงตนั ท่ีมี
ลกั ณะศป็นแท่งโอศบลิสกสู์ง 555 ฟุต (169 ศมตร) สร้างศป็นศกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตนั 

 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบศอศชีย 
 

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

วนัทีห้่า ท าเนียบขาว – สถาบันสมิธโซเนียน – พพิธิภัณฑ์ยานอวกาศ – เมืองแฮริสเบิร์ก   
 

ศชา้ รับประทานอาหารศชา้ในโรงแรม 
  น าท่านชม อนุสาวรีย์วอชิงตนั และแท่งโอศบลิสก์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ ท าศนียบขาว (The White 

House) ท่ีิ  านกัของประธานาธิบดีสหรัฐอศมริกา จากนั้นน าท่านชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของโดมสีขาวซ่ึง
สร้างศป็นท่ีร าลึกถึงประธานาธิบดีศจฟศฟอร์สัน (อนุสรณ์สถานธอมัส ศจฟศฟอร์สัน) และ ชมอนุสาวรีย์
ประธานาธิบดีคนท่ี 16 ของสหรัฐอศมริกา ค้อ ประธานาธิบดีลินคอร์น (อนุสรณ์สถานอบัราฮมัลินคอล์น) 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั ตึกรัฐสภา ซ่ึงศป็นท่ีประชุมสมาชิกวฒิุสภา และสภาผูแ้ทนรา ฎร  

  น าท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารสถาบนัสมิธโซศนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ษ.1846 โดยทุน
รัฐบาลส่วนหน่ึงร่วมกบัศงินกองทุน จากิินัยกรรมของ James Smithson นกัวิทยาษาสตร์ขององักฤ  สถาบนั 
สมิธโซศน่ียนยงัศป็นิิิิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและได้รวบรวมิิิิธภณัฑ์ 13 แห่งไวด้้วยกนั น าท่านชม
ิิิิธภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ ศช่น National museum of Natural History ซ่ึงแสดงนิทรรษการศก่ียวกับส่ิงแวดล้อม      
ของมนุ ย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนศสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณท่ีตัวใหญ่ท่ีสุดในโลก และศิชรโฮป           
(Hope Diamond) ขนาด 45.5 กะรัต ท่ีศคยศป็นสมบติัของิระศจา้หลุยส์ ท่ี 16 ของฝร่ังศษส  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านชม ิิิิธภณัฑ์ศคร่้องบินและยานอวกาษ  (National Air and Space Museum) ิิิิธภณัฑ์      อากาษยาน
และยานอวกาษ ท่ีมีผูศ้ขา้ชมสูงท่ีสุดในโลก แสดงประวติัษาสตร์การบินมาตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย 
ศคร่้องร่อน ศคร่้องบิน จรวด ยานอวกาษ ซ่ึงศป็นของจริงตั้ งแสดง มีโรงภาิยนตร์จอยกั ์ (IMAX) ท่ีฉาย
ภาิยนตร์ศก่ียวกบัการบิน อวกาษ นอกจากน้ียงัมีทอ้งฟ้าจ าลอง หินจากดวงจนัทร์ และศคร่้องบินล าแรกของโลก
จากตระกูล Wright น าท่านศดินทางสู่ศม้องแฮริสศบิร์ก (Harrisburg) (ระยะทาง 169 กม. ใชศ้วลาศดินทางประมาณ 
1.50 ชั่วโมง) ศป็นศม้องหลวงของรัฐศินซิลศวศนีย สหรัฐอศมริกา ศม้องแฮร์ริสศบิร์กศป็นศม้องท่ีตั้ งอยู่ริมฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น ้ าซสัคิวแฮนนา และน าท่านชมโรงงานจ าลองผลิตช็อกโกแลตช่้อดงัของประศทษอศมริกา นั้น

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


 

 

ค้อ Hershey’s Chocolate World ซ่ึงท่านจะได้ชมขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาิยนตร์การ์ตูน
ศคล่้อนไหว โดยใชต้วัการ์ตูนจ าลองในการแสดงประกอบกบัศทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ซ่ึงศป็นการแสดงท่ีน่ารักและ
ต่้นตาต่้นใจส าหรับผูท่ี้มาชม อิสระให้ท่านไดศ้ล้อกซ้้อช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s ศิ้่อศป็นของฝาก 
และของท่ีระลึกตามอธัยาษยั      

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Hotel Harrisburg**** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

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

ศชา้ รับประทานอาหารศชา้ในโรงแรม 
น าท่านศดินทางสู่ ศม้องคอร์นน่ิง (ระยะทาง 262 กม. ใชศ้วลาศดินทางประมาณ 2.50 ชัว่โมง) ิร้อมชมทษันียภาิ
บรรยากาษศม้องและชีวติแบบอศมริกนั ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนใตข้องนครนิวยอร์ค ก่อตั้งข้ึนศม่้อปี ค.ษ. 1890 ซ่ึงตั้งอยู่
บนฝ่ังแม่น ้ าศชมุง ศป็นศม้องท่ีมีช่้อศสียงทางดา้นการท าศคร่้องแกว้ น าท่านชมการจดัแสดงศคร่้องแกว้ ณ โรงงาน
ศคร่้องแก้วทีบีไอศม้องคอร์นน่ิง ท่ีมีช่้อศสียงในด้านศคร่้องแก้วของอศมริกา อิสระให้ท่านศล้อกซ้้อศคร่้องแก้ว        
ท่ีรังสรรคอ์อกแบบมาหลากหลายชนิดและหลากหลายดีไซน์ ศป็นของท่ีระลึกตามอธัยาษยั 
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบศอศชีย 
 
 

บ่าย น าท่านศดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝ่ังแคนาดา ท่ีถ้อว่าศป็นส่ิงมหัษจรรย์ทางธรรมชาติส่ิงหน่ึง       
ของโลกและศป็นสถานท่ีด่้มน ้ าผึ้ งิระจนัทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอศมริกัน น าทุกท่าน
ศดินทางสู่ น ้ าตกไนแองการ่า อนัยิ่งใหญ่และช่้นชมความงดงามของน ้ าตกท่ีสรรค์สร้างข้ึนโดยธรรมชาติ และ  
ถ้อว่าศป็นน ้ าตกท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกท่ีคุณท่านตอ้งมาสัมผสั (ในวนัน้ีท่านจะตอ้งผ่านด่านตรวจ    
คนศข้าศม้องของประศทษแคนาดา ดังนั้ นทุกท่านต้องศตรียมิาสปอร์ตไวก้ับตนศอง และห้ามน าผลไม้ ถั่ว        



 

 

และอาหารทุกชนิดศขา้ประศทษแคนาดาอย่างศด็ดขาด หากท่านมีของดงักล่าว ตอ้งท าการทิ้งก่อนถึงด่านตรวจ) 
จากนั้นน าท่านข้ึนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) ศิ้่อชมวิวท่ีสวยสดงดงามของน ้ าตก และิิศษ ให้ท่านได้
รับประทานอาหารค ่าบนหอคอยสกายลอน หลังอาหารค ่า ท่านสามารถข้ึนสู่จุดชมวิวชั้ นบนของหอคอย       
สกายลอนศิ้่อถ่ายรูปมุมสูงของน ้าตกไนแองการ่า 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนหอคอยสกายลอน (อาหารค ่าม้้อิิศษ ) Skylon Tower 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Marriott Gateway on The Falls Hotel (Fall view)**** หรือเทียบเท่า 
ิิศษ ....หอ้งิกัววิน ้าตก ใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาษน ้าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ด และช่้นชม แสง สี ยามค ่าค้น 

 

 
 

วนัทีเ่จ็ด  Journey behind the falls – โตรอนโต  
 

ศชา้ รับประทานอาหารศชา้ในโรงแรม 
น าท่านสัมผสัประสบการณ์คร้ังยิ่งใหญ่ ในการชมน ้ าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆกับโปรแกรมการ
ท่องศท่ียว Journey behind the fall ท่ีท่านสามารถศดินสู่น ้าตก และชมความยิ่งใหญ่ของน ้าตกไนแองการ่าแบบม้อ
ศอ้้อม อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาษยั และ ศดินศล่นรอบบริศวณน ้าตกไนแองการ่า 
(หมายศหตุ: โปรแกรมล่องศร้อ Maid of Mist จะศปิดให้บริการหลงัวนัท่ี 25 ศม ายน ของทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม
ข้ึนกบัสภาิอากาษแต่ละปีดว้ย หากกรุ๊ปศดินทางและทางศร้อศปิดให้บริการ ทางทวัร์จะท าการศปล่ียนโปรแกรม 
Journey behind the fall ศป็นล่องศร้อ Maid of Mist ใหลู้กคา้) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
บ่าย น าท่านสู่ไนแองการ่า ช้อปป้ิงศอาท์ศลต (Niagara Shopping Outlet) ซ่ึงศป็นศอาท์ศลตขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับ

น ้าตกไนแองการ่า มีร้านคา้กวา่มากมาย อิสระให้ท่านศล้อกซ้้อของอยา่งจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, 
H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY 
HILFIGER ศป็นตน้ น าท่านออกศดินทางสู่ นครโตรอนโต ศม้องหลวงของรัฐออนตาริโอ (ระยะทาง 130 กม. ใช้



 

 

ศวลาศดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) นครท่ีใหญ่ท่ีสุดในประศทษแคนาดา ศป็นศม้องท่ีมีประชากรอาษยัอยู่
หนาแน่นท่ีสุดของประศทษ และใหญ่ศป็นอนัดบัหน่ึงของแคนาดา และยงัศป็นษูนยก์ลางทางการคา้ในฝ่ังตะวนัตก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบศอศชีย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sheraton Center Toronto Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัทีแ่ปด  โตรอนโต – อาคารรัฐสภา – มหาวทิยาลยัโตรอนโต – ขึน้หอคอย CN Tower 
 

 ศชา้ รับประทานอาหารศชา้ในโรงแรม 
 น าท่าน ข้ึนหอคอยซีศอ็น (CN Tower) ซ่ึงมีความสูงถึง 520 ศมตร ศป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่านจะได้ชม

ทษันียภาิโดยรอบของนครโตรอนโตไดอ้ยา่งจุใจ จากนั้นน าท่านศท่ียวชมศม้องโตรอนโต ศป็นศม้องท่ีทนัสมยัอีก
ศม้องของประศทษแคนาดา ศม้องน้ีมีประชากร 2.5 ล้านคนอาษยัอยู่ และศป็นหน่ึงในศม้องศษร ฐกิจของโลกท่ี
ส าคญั รวมทั้งยงัศป็นษูนยร์วมของผูค้นจากหลากหลายศช้้อชาติ อาทิ ศช่น ชาวโปรตุศกส, ชาวอิตาลี, ชาวละติน
อศมริกา และชาวศอศชีย  ซ่ึงศม้องโตรอนโตยงัมีชุมชนชาวจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในอศมริกาศหน้อ   ศม้องโตรอนโต 
ประกอบไปด้วย 6 ศขต ได้แก่ Downtown, North York, East York, York, Scarborough และ Etobicoke น าท่าน
ชม มหาวทิยาลยัโตรอนโต ซ่ึงศป็นษูนยก์ลางทางการษึก าของรัฐออนตาริโอ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กบั อาคาร
รัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซ่ึงมีิระบรมรูปของิระนางวิคตอศรีย ิระราชินีแห่งองักฤ ศจ้าอาณานิคมใน
สมยัก่อนตั้งอยูด่า้นหนา้ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ต๋ิมซ า) 
 
 
 

บ่าย น าท่านชม ศม้องโตรอนโต ิร้อมชมและถ่ายรูปสถานท่ีต่าง ๆ มากมาย อาทิศช่น สกายโดม, ปราสาทคาซาโลม่า, 
สวนควีนิาร์ค, ษาลาวา่การศม้องโตรอนโต, ท่าศร้อโตรอนโต และให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงศล้อกซ้้อสินคา้มากมาย 
ณ ตลาดท่ีอยูใ่จกลางศม้องศก่า ณ ยา่น EATON CENTER  



 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  หลงัอาหารน าท่านศดินทางสู่สนามบินศม้องโตรอนโต 
 

วนัทีเ่ก้า โตรอนโต – ฮ่องกง  
 

01.45 น. ออกศดินทางจากสนามบินโตรอนโต (Toronto) สู่สนามบินศช็คแล๊ปก๊อก ประศทษฮ่องกง (Hong Kong) โดยสาย
การบินคาศธ่ย ์แปซิฟิก แอร์ศวยส์ ศท่ียวบิน CX829 (ใชศ้วลาบินประมาณ 15.15 ชัว่โมง) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารศชา้ระหวา่งศท่ียวบิน 

 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 
 

05.00 น. ศดินทางถึงสนามบินศช็คแล๊ปก๊อก ประศทษฮ่องกง (Hong Kong) 
08.50 น. ออกศดินทางสู่กรุงศทิฯ โดยสายการบินคาศธ่ย ์แปซิฟิก แอร์ศวยส์ ศท่ียวบิน CX713 
  (ใชศ้วลาบินประมาณ 2.45 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารศชา้ระหวา่งศท่ียวบิน 
10.40 น. ศดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาิ.... 
 

ทวัร์อเมริกา-แคนาดา 10 วนั 

ราคาทวัร์ 109,900 บาท: 14-23 ก.ค. / 9-18 ส.ค. / 14-23 ต.ค./ 21-30 ต.ค. 
ราคาทวัร์ 113,900 บาท: 25 ธ.ค.-3 ม.ค. 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ิ.ค. – ต.ค. 2559 ศม.ย./ปีใหม่ 2559 
ราคาผูใ้หญ่ ิกัห้องคู่หร้อ ศด็ก 1 ท่านิกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 109,900 113,900 
ิกัศด่ียวศิิ่มท่านละ 22,000 22,000 
ศด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไม่ศสริมศตียง – ิกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 95,900 99,900 
ศด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ิกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 15,900 15,900 

ชั้นธุรกิจศิิ่มศงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยน้ยนัไดก้็ต่อศม่้อท่ีนัง่ confirm ศท่านั้น) 

140,000 140,000 



 

 

ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋ศคร่้องบิน (ผูใ้หญ่) – Land Only  
(ไมร่วมตัว๋ BKK-JFK //YYZ -BKK)  

75,900 75,900 

กรณีมีวซ่ีาแคนาดาแลว้หรือไม่ตอ้งยืน่วซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย 3,500 3,500 

ค่าธรรมศนียมและค่าด าศนินการวซ่ีาอศมริกา 7,000 7,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความศป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาษปรับ และท่ีมีศอกสารยน้ยนัศท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 5 กนัยายน 2558) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ  
 ในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เน่ืองจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง 

(TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีศดินทางศป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน ศปิดหอ้งิกั ศป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
 กรณีศดินทางศป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอค้นศงินได ้และไม่สามารถศปล่ียนวนัศดินทางได ้
 กระศป๋าศดินทางศิ้่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่ศกิน 23 ก.ก.  
 กระศป๋าถ้อข้ึนศคร่้อง (Hand carry) น ้าหนกัไม่ศกิน 7 ก.ก.  
โปรแกรมท่องศท่ียวอศมริกา – แคนาดา (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋ศคร่้องบินไป-กลบัชั้นนกัท่องศท่ียวโดยสายการบินคาศธ่ย ์แปซิฟิก (กระศป๋าศดินทางน ้าหนกั ไม่ศกิน 23 กก./ใบ) 
 ค่าภา ีสนามบิน, ภา ีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาษ 
 ค่าประกนัภยัการศดินทางอุบติัศหตุวงศงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารัก าิยาบาลในต่างประศทษวงศงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารัก าิยาบาลหลงักลบัจากต่างประศทษภายใน 21 วนั วงศงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุศกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีิกัตลอดการศดินทาง (ิกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้้อตามระบุ, ค่าิาหนะ หร้อรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าศท่ียว, ค่าศขา้ชมสถานท่ี ตามระบุ, ค่าวซ่ีาแคนาดา 
 ศจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการศดินทาง ิร้อมรวมค่าทิป ศรียบร้อยแลว้ 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั ศช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรษัิ ท-์แฟกซ์ ค่าศคร่้องด่้มมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่้นๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภา ีมูลค่าศิิ่ม 7% และภา ีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปินกังานยกกระศป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้่านดูแลกระศป๋าดว้ยตวัศอง ศิ้่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าวซ่ีาอศมริกา (ลูกคา้จะตอ้งย้น่วซ่ีา และ สัมภา ณ์ดว้ยตวัศองศท่านั้น) 

ส าหรับการย้น่วซ่ีาประศทษอศมริกา ทางผูศ้ดินทางจะตอ้งด าศนินการย้่นขอดว้ยตวัศอง ซ่ึงศป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถศขา้ไปท าการสมคัรศิ้่อขอย้น่วซ่ีาไดท่ี้ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
 

การช าระศงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยน้ยนักรุ๊ปศดินทางแน่นอน 

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


 

 

  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีศหล้อ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกศดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกศลิกก่อนการศดินทาง 45 วนั ไม่ศก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การย้น่วซ่ีาล่วงหนา้)   (ศม ายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกศลิกก่อนการศดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (ศม ายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกศลิกก่อนการศดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่้น (ถา้มี)  (ศม ายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกศลิกก่อนการศดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์    (ศม ายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ยกศลิกก่อนการศดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
ผูศ้ดินทางท่ีไม่สามารถศขา้-ออกศม้องได ้ศน่้องจากการย้น่ศอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
หมายเหตุ : 
 บริ ทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกศลิกการศดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูศ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการศดินทาง 
 บริ ทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการศปล่ียนแปลงรายการท่องศท่ียว กรณีท่ีศกิดศหตุจ าศป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัศหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรัก า
ผลประโยชน์ของผูศ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 ศน่้องจากการท่องศท่ียวน้ีศป็นการช าระแบบศหมาจ่ายกบับริ ทัตวัแทนในต่างประศทษ  ท่านไม่สามารถท่ีจะศรียกร้องศงินค้น 
ในกรณีท่ีท่านปฎิศสธหร้อสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกศวน้ท่านไดท้  าการตกลง หร้อ แจง้ก่อนศดินทาง 

 บริ ทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีศกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิศสธการตรวจคนศขา้ศม้อง และจะไม่ค้นศงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิศสธการศขา้ศม้อง อนัศน่้องจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หร้อการหลบหนีศขา้ศม้อง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัส้อศดินทางราชการ (ศล่มสีน ้ าศงิน) ศดินทางกบัคณะ  บริ ทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิศสธการศข้าหร้อออกนอกประศทษใดประศทษหน่ึง ศิราะโดยปกตินักท่องศท่ียวใช้หนังส้อศดินทางบุคคล
ธรรมดา ศล่มสีศล้อดหมู 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการศดินทางศป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งศดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการศล่้อนวนัศดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินศรียกศก็บโดยสายการบิน ศป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริ ทัฯ ไม่สามารถศขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกศลิกการศดินทาง ถา้ทางบริ ทัไดอ้อกตัว๋ศคร่้องบินไปแลว้ ผูศ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
ศท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋ศคร่้องบินสามารถท าการ Refund ไดศ้ท่านั้น) 



 

 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋ศคร่้องบินภายในประศทษ ศช่น ศชียงใหม่ ภูศก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนศิ้่อขอค ายน้ยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยน้ยนัการศดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประศทษโดยไม่ไดรั้บการยน้ยนัจากินกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกศลิก บริ ทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีศก่ียวขอ้งกบัตัว๋ศคร่้องบินภายในประศทษได ้

 ศม่้อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและศง่้อนไขท่ีบริ ทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งิกัในโรงแรมศป็นแบบหอ้งิกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะิกัแบบ 3 ท่าน / 3 ศตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องิกัและรูปแบบของหอ้งิกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งิกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หร้อ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีิกัแบบ 3 ศตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในอศมริกา-แคนาดา จะไม่มีศคร่้องปรับอากาษศน่้องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า ศคร่้องปรับอากาษท่ีมี
จะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนศท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) ศป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 ศท่าตวั บริ ทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับศปล่ียนหร้อยา้ยศม้องศิ้่อใหศ้กิดความศหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระศป๋าใบศล็กท่ีจะถ้อข้ึนศคร่้องบิน ศช่น มีดิบั กรรไกรตดัศล็บทุกขนาด ตะไบศล็บ 

ศป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนศคร่้องบินโดยศด็ดขาด 
 วตัถุท่ีศป็นลกั ณะของศหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน ศจล สศปรย ์และศหลา้ ศป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละศอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถ้้อข้ึนศคร่้องไดไ้ม่ศกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่ศกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมศป็นท่ี
ศดียวกนัในถุงใสิร้อมท่ีจะส าแดงต่อศจา้หนา้ท่ีรัก าความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินิลศร้อนระหวา่ง
ประศทษ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้้อสินคา้ปลอดภา ีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัศดินทาง ศท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนศคร่้องได ้
และหา้มมีร่องรอยการศปิดปากถุงโดยศด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งศคร่้องบิน ค้อ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การศรียกศก็บค่าระวางน ้าหนกัศิิ่มศป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิศสธได ้หาก น ้าหนกักระศป๋าศดินทางศกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระศป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนศคร่้องได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่ศกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 



 

 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประศทษ น ้าหนกัของกระศป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริ ทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีศกิน 

 กระศป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้ศล่้อนและมีขนาดใหญ่ศกินไป ไม่ศหมาะกบัการศป็นกระศป๋าถ้อข้ึนศคร่้องบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง ศิราะหากศกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้ศท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระศป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดศชยไม่ศกิน USD 400 กรณีศดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หร้อ USD 600 กรณีศดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประศภทลงกระศป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระศป๋าใบใหญ่ศกิดการสูญหายระหวา่งการท่องศท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการศดินทางท่ีบริ ทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดศชยใน
กรณีกระศป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริ ทัฯจะิิจารณาชดศชยค่าศสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบิน
ศท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดศชยตามน ้าหนกักระศป๋า คูณ ดว้ยค่าชดศชย USD 20 ต่อกิโลกรัมศท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประศภทในกระศป๋าใบใหญ่ ศิราะหากศกิดการสูญหาย ทางบริ ทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดศชยค่าศสียหาย
ตามรายระศอียดขา้งตน้ศท่านั้น 

 กรณีกระศป๋าใบศล็ก (Hand Carry) ศกิดการสูญหาย บริ ทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดศชยค่าศสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัิยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

เอกสารย่ืนวซ่ีาแคนาดา 
(ใชศ้วลาย้น่ประมาณ 10 วนัท าการ) (ทางบริ ทัทวัร์ด าศนินการย้น่ใหแ้ละรวมค่าวซ่ีาแลว้) 

1. แบบฟอร์มค าร้องขอวซ่ีา และ แบบฟอร์มศก่ียวกบัครอบครัว (กรุณากรอกใหค้รบถว้น) 
(กรุณากรอกแบบฟอร์มภา าไทยท่ีทางบริ ทัฯ ทวัร์ใหก้รอกขอ้มูล ศิ้่อท าวซ่ีาออนไลน์) 

2. หนงัส้อศดินทาง (Passport) ท่ีศหล้ออายกุารใชง้านไดศ้กิน 6 ศด้อนข้ึนไป และมีหนา้ส าหรับติดวซ่ีา อยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
หากมีหนงัส้อศดินทางศล่มศก่าใหแ้นบมาดว้ย 

3. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 น้ิว จ  านวน 2 ใบ ถ่ายไม่ศกิน 6 ศด้อน 
4. ส าศนาบตัรประชาชน  
5. ส าศนาทะศบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละศอียดบา้นศลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าศนาทะศบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการศปล่ียนค าน าหนา้ศป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าศนาทะศบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้ศป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. ส าศนาใบมรณะบตัร  
9. สูติบตัร (กรณีศด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
10. กรณีศด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากศด็กไม่ไดศ้ดินทางิร้อม ิ่อและแม่) ตอ้งย้น่ศอกสารศิิ่มศติมดงัน้ี  

- ศด็ก ศดินทางกบับุคคลอ่้น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัส้อแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การศขตหร้อ
อ าศภอศท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหศ้ด็กศดินทางกบัใคร (ระบุช่้อ) มีความสัมินัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- ศด็ก ศดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัส้อแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การศขตหร้ออ าศภอศท่านั้นและ
ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหศ้ด็กศดินทางกบับิดา (ระบุช่้อบิดา)  

- ศด็ก ศดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัส้อแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การศขตหร้ออ าศภอศท่านั้นและ
ใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมให้ศด็กศดินทางกบัมารดา (ระบุช่้อมารดา)  
  

11. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประศทษ) 
- กรณีผูศ้ดินทางศป็นศจา้ของกิจการ : ใชห้นงัส้อจดทะศบียนบริ ทัฯ ท่ีมีรายช่้อผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่ศกิน 3 ศด้อน) 
- กรณีผูศ้ดินทางศป็นศจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะศบียนิาณิชยท่ี์มีช่้อผูศ้ป็นศจา้ของร้านคา้ 
- กรณีินกังานบริ ทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะศวลาการวา่จา้ง ศงินศด้อน  
- กรณีท่ีศป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัส้อรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีศก ียณอายรุาชการ: ถ่ายส าศนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

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


 

 

- กรณีศป็นนกัศรียนนกัษึก า ตอ้งมีหนงัส้อรับรองจากสถาบนัษึก า นั้นวา่ก าลงัษึก าอยู ่ระบุชั้นปีท่ีษึก า 

12. หลกัฐานการศงิน :  (กรุณาศตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าศนาบญัชี ศล่มศดียวกนั) 
1. หนงัส้อรับรองสถานะทางการศงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัิย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่้อศจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่ศกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะย้น่วีซ่า 
2. ส าศนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 ศด้อน นบัข้ึนไปจากศด้อนท่ีจะย้น่วีซ่า มียอดศงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการ

รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มศด้อน (ปรับสมุดและส าศนา 20 วนัก่อนย้น่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งศป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดยีวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายศหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มศด้อน (ยอดไม่ต่อศน่้อง) ศช่นจากศด้อน 1 ขา้มไปศป็น
ยอดของ ศด้อน 3 (ศด้อน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าศนาสมุดบญัชี 

 

3. บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัิย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งศตรียมดงัน้ี 

- หนงัส้อรับรองสถานะทางการศงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่้อศจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่ศกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะย้น่วีซ่า 

- ส าศนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดศงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

หมายศหตุ หากตอ้งการรับรองการศงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งศตรียมศอกสารดงัน้ี 
- หนงัส้อรับรองทางการศงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่้อศจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุ

ช่้อผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะศบียนบา้น, ทะศบียนสมรส หร้อหลกัฐาน ศิ้่อแสดงสถานะ และความสัมินัธ์ว่า

ศป็นคนในครอบครัวศดียวกนั 
 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่ศป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ิิมิศ์ป็นภา าองักฤ ศท่านั้น 
- หนงัส้อรับรองศงินฝาก ดงัขอ้ 12.1 และ 12.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับิิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



 

 

แบบฟอร์มส ารองทีน่ั่ง 

ทวัร์อเมริกา-แคนาดา 10 วนั 

ราคาทวัร์ปี 2016 
ราคาทวัร์ 109,900 บาท    14-23 ก.ค.                9-18 ส.ค.  

  14-23 ต.ค.   21-30 ต.ค. 
ราคาทวัร์ 113,900 บาท    25 ธ.ค.-3 ม.ค. 
 
ล ำดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภำษำองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที่ 
สะสมไมล์ 

อำหำร 
(หำกแพ้อำหำร โปรด

ระบ)ุ 

      

      

      

      

      

      
 

ช่้อผูส้ ารองท่ีนัง่................................................................................................................................... 
โทรษัิ ท.์........................................... แฟกซ์................................. อีศมล.์....................................................... 
โทรษัิ ทม้์อถ้อ.......................................................... 

 

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

 


