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อเมรกิาตะวนัออก แคนาดา 

จุดเด่น 

 
 ฟิลาเดลเฟีย ชมจดุก าเนดิอสิรภาพ ระฆังแหง่อสิรภาพ ลเิบอรต์ีเ้บล 
 อทุยานแหง่ชาตนิ ้าตกไนแองการา่ ฝ่ังแคนาดา  
 วอชงิตัน ดซี ีเมอืงหลวงของประเทศสหรัฐอเมรกิา  
 แฮรสิเบริก์ ชมโรงงานช็อคโกแลตทีใ่หญท่ีส่ดุ ในอเมรกิา Hershey's Chocolate 
 คอรน์นิง่ ชมกรรมวธิกีารผลติเครือ่งแกว้ทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของอเมรกิา Corning Glass Museum 

 นวิยอรก์ Empire State, ลงเรอืเฟอรี ่สูเ่กาะลเิบอตี ้ชมเทพเีสรภีาพ 
 

 
ชือ่โปรแกรม อเมรกิาตะวนัออก แคนาดา 
จ านวน 9 วนั 6 คนื 
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ก าหนดการเดนิทาง 

 

วนัที ่1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ - ไทเป - โตรอนโต ้

 
09.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์Q 

สายการบนิ EVA AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 
12.20 น. เดนิทางสู ่ไทเป ประเทศใตห้วัน โดยเทีย่วบนิที ่BR212 
 **ใชเ้วลาบนิ 3 ชัว่โมง 45 นาท ีโดยประมาณ** 
 
17.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศใตห้วัน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
   **เวลาที ่ไทเป เร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง** 
 
18.40 น. ออกเดนิทางสู ่โตรอนโต ้ประเทศแคนาดา โดยเทีย่วบนิที ่BR035  
 **บนิขา้มผา่นมหาสมทุรแปซฟิิก ใชเ้วลาบนิ 14 ชัว่โมง 10 นาท ีโดยประมาณ** 
 
20.50 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โตรอนโต ้Pearson International Airport ประเทศแคนาดา น าทา่นผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
 
ทีพ่กั Radisson Suite Hotel Toronto Airport  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัที ่2 โตรอนโต ้- อทุยานแหง่ชาตนิ า้ตกไนแองการา่ ฝั่งแคนาดา 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
8.00 น. น าท่านเทีย่วชมเมอืง โตรอนโต ้เมอืงหลวงของรัฐออนตารโิอ นครทีใ่หญ่ทีส่ดุ เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร

อาศัยอยู่หนาแน่นทีส่ดุในประเทศแคนาดา อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ฝ่ังตะวันตก เป็นเมอืงที่
ทันสมัยอกีเมอืงของประเทศแคนาดา น าทา่นชม สกายโดม, ปราสาทคาซาโลมา่, สวนควนีพารค์, ศาลา
ว่าการเมอืงโตรอนโต,้ ท่าเรือโตรอนโต,้ มหาวทิยาลัยโตรอนโต ้ซึง่เป็นศูนยก์ลางทางการศกึษาของ
เมอืงโตรอนโต ้น าทา่นขึน้ หอคอยซเีอ็น ทาวเวอร ์CN Tower ซึง่มคีวามสงูถงึ 520 เมตร เป็นหอคอยที่
สงูทีส่ดุในโลก ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตไ้ดอ้ยา่งจใุจ และ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง 
เลอืกซือ้สนิคา้มากมาย ณ ตลาดทีอ่ยูใ่จกลางเมอืงเกา่ Eaton Center 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตนิ ้าตกไนแองการ่า ฝ่ังแคนาดา บรเิวณจุดเกอืกมา้ จดุทีไ่ดช้ือ่
วา่สวยทีส่ดุของน ้าตก เป็นสิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตสิิง่หนึง่ของโลกและเป็นสถานทีด่ืม่น ้าผึง้พระจันทร์
ยอดนยิมสงูสดุ 1 ใน 3 ของคูบ่า่วสาวชาวอเมรกิัน น าทา่นชืน่ชมความยิง่ใหญต่ระการตาและงดงามของ
น ้าตกที่สรรคส์รา้งโดยธรรมชาติ และถือว่าเป็นน ้าตกทีส่วยงาม ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลกทีท่่านตอ้งมา
สมัผัสดว้ยตนเอง น าทา่นลอ่งเรอื เมด ออฟ เดอะ มสิ Maid of the Mist ทวนกระแสน ้า เขา้สูส่ายน ้าอัน
เชีย่วกราดทีห่ล่ังไหลโถมเถมาจากเบือ้งสงู ทีต่ืน่เตน้และตืน่ตาตืน่ใจ สัมผัสกบัประสบการณ์ครัง้ยิง่ใหญ ่
ในการชมน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิจรงิๆ ท่านจะไดพ้บกับความยิง่ใหญ่ของน ้าตกทีม่ีบรเิวณน ้า
มากมายมหาศาลกอ่ใหเ้กดิเสยีงดังสน่ัน หวั่นไหว สัมผั งละอองไอน ้าทีส่รา้งความสดชืน่ไปท่ัวบรเิวณ
อย่างใกลช้ดิทีสุ่ด **หมายเหตุ: เมด ออฟ เดอะ มสิ Maid of the Mist จะเปิดใหบ้รกิารในชว่งเดอืน
พฤษภาคม ถงึ เดอืน ตลุาคม ก าหนดวันทีแ่น่นอนอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับสภาพภูมอิากาศ โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ และทางบรษัิทไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้หากไมส่ามารถลอ่งเรอืได*้* 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั Hilton Hotel & Suites Niagara / Sheraton On The Falls  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัที ่3 อเมรกิา - คอรน์นิง่ – แฮรสิเบริก์ อเมรกิา - คอรน์นิง่ – แฮรสิเบริก์ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
8.00 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง คอรน์นิง่ Corning City ซึง่อยูท่างตอนใตข้องนครนวิยอรก์ กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 

1890 ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าเชมงุ เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงทางดา้นการท าเครือ่งแกว้ น าทา่นชม Corning Glass 
Museum โรงงานเครื่องแกว้ ที บ ีไอ ที่มีชือ่เสียงที่สุดในดา้นการท าเครื่องแกว้ส่งออกของประเทศ
อเมรกิา 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ออกเดนิทางสูเ่มอืง แฮรสี เบริก์ Harrisburg City เมอืงหลวงของมลรัฐเพนซลิวาเนีย ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า

ซวัควฮิานน่า 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั Comfort Inn Harrisburg  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 แฮรสิเบริก์ - วอชงิตนั ด ีซ ี- พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
8.00 น. น าท่านชมเมอืง แฮรีส เบริก์ Harrisburg City น าทา่นเยีย่มชมเครือ่งจักรเกา่แกท่ีใ่ชใ้นการผลติช็อคโก

แลตทีม่ชีือ่เสยีงระดับโลก และใหท้่านไดแ้วะซือ้ช็อคโกแลตนานาชนิดเพือ่เป็นของฝากของทีร่ะลกึ ณ 
Hershey’S Chocolate จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี Washington D.C. เมืองหลวงของ 
ประเทศสหรัฐอเมรกิา ตัง้อยูร่ะหวา่ง มลรัฐเวอรจ์เินียกบัแมรีแ่ลนด ์และยังเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการวางแผนผัง
เมอืงเป็นอยา่งด ีน าทา่นชม สถาบนัสมธิโซเนียน The Smithsonian Institute กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1846 โดย
ทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงนิกองทุน จากพนัิยกรรมของ James Smithson นักวทิยา ศาสตร์ ของ
อังกฤษ สถาบันสมธิโซเนี่ยนยังเป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หญท่ีส่ดุใน โลกและไดร้วบรวมพพิธิภัณฑ ์13 แหง่ไว ้
ดว้ยกนั ใหท้า่นชมพพิธิภัณฑท์ีน่่าสนใจ เชน่ National Museum of Natural History ซึง่แสดงนทิรรศการ
เกีย่วกับสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์ชมหอ้งแสดงกระดกูไดโนเสาร ์หุน่ชา้งแอฟรกิาโบราณทีตั่วใหญท่ีส่ดุใน
โลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ทีเ่คยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลยุสท์ี ่16 ของฝร่ังเศส ชม National Air 
and Space Museum พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู เ้ขา้ชมสูงที่สุดในโลก แสดง
ประวัตศิาสตรก์ารบนิมาตัง้แตต่น้จนถงึปัจจุบนั ประกอบดว้ย เครือ่งร่อน เครือ่งบนิ จรวด ยานอวกาศ ซึง่
เป็นของจรงิตัง้แสดง มโีรงภาพยนตรจ์อยักษ์ Imax ทีฉ่ายภาพยนตรเ์กีย่วกบัการบนิ อวกาศ นอกจากนี้ยัง
มทีอ้งฟ้าจ าลอง หนิจากดวงจันทร ์และเครือ่งบนิล าแรกของโลกจากตระกลู Wright รายการนี้ขึน้อยูก่ับ
เวลาทีเ่อือ้อ านวยตอ่การเขา้ชมในแตล่ะสถานที ่

 
เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
 น าทา่นชมสถานทีส่ าคัญตา่งๆ เชน่ ท าเนียบขาว, สถานทีท่ างาน และบา้นพักราชการของประธานาธบิดี

สหรัฐ, อนุสาวรียร์ถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย, อนุสาวรยีว์อชงิตัน, อนุสรณ์ลนิคอรน์, อนุสาวรยีเ์จฟ
เฟอรส์นั, ตกึรัฐสภา ใหท้า่นลงถา่ยรปูเพือ่เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั Holiday Inn Washington  D.C. Greenbelt , Maryland  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5 ฟิลาเดลเฟีย – นวิยอรก์ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
8.00 น.       เดนิทางสู่เมือง ฟิลาเดลเฟีย Philadelphia City หรือที่เรียกกันว่า Philly หรือ The City of Brotherly 

Love เป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในมลรัฐเพลซลิเวเนีย น า
ชม เมอืงฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซลิวาเนีย ซึง่เป็นเมอืง ทีร่เิริม่การประกาศอสิรภาพในสมัยกอ่ตัง้ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา เริม่จากจดุก าเนดิเสรภีาพ และอสิรภาพที ่อนิดเีพน เดน้ซ ์ฮอลล ์และ ระฆังแหง่อสิรภาพที ่
ลเิบอรต์ี ้เบลล ์

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านออกเดนิทางสู่ มหานครนิวยอร์ก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์กซติี้ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นมหานครเอกของโลก จัดไดว้า่เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ วัฒนธรรม 
บนัเทงิ และสังคม ทีส่ าคัญทีส่ดุของโลก มตีกึระฟ้า และตกึทีส่งู มากทีส่ดุในโลก ตลอดระยะเวลา 150 
ปี **ใหท้า่นพักผอ่นในชว่งเย็นเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางในวันพรุง่นี้บนเกาะแมนฮตัตันอยา่งเต็มวัน** 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั Comfort Suites Newark  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่6 นวิยอรก์ - ข ึน้ชมววิบนตกึสงูระฟ้า Empire State Building 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
8.00 น. น าทา่นโลดแลน่สู ่มหานครนวิยอรก์ New York ชม เซ็นทรัลปารค์ สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีส่ดุในเกาะ

แมนฮัตตัน ซึง่เรียกไดว้่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก ตอ้นรับนักท่องเที่ยวกว่าปีละ 25 ลา้นคน เป็น
สวนสาธารณะทีม่คีนมาเทีย่วมากทีส่ดุในอเมรกิา เรดโิอซติี ้มวิสคิฮอลล ์ทีจั่ดการแสดงดนตรชีือ่ดังยา่น 
ไทม์สแควร์ ย่านการคา้ในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับรอ้ยป้ายย่านโรงละครเพลง ณ ถนน 
บรอดเวย ์ตน้ก าเนิดของละครบรอดเวย์ ศลิปะการแสดงทีท่ั่วโลกยอมรับรวมทัง้ผ่านชมสถานทีส่ าคัญ 
ตา่งๆ เชน่ ตกึสหประชาชาต ิหอสมดุประชาชน โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ ยา่นไชน่าทาวน ์ และ จัตรัุสไทมส์
แควร ์ผ่านชม Ground Zero เป็นบรเิวณทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นตกึแฝด World Trade Central ทีส่งูทีส่ดุใน
อเมรกิา แตต่อนนี้เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ า และการกอ่สรา้งตกึใหม ่หลังจากการสญูเสยีครัง้ใหญ่
ในปี 2001 พเิศษ!! น าท่านขึน้ตกึสงูระฟ้าเอ็มไพรสเตท Empire State Building เพือ่ชมทวิทัศน์ของ
เกาะแมนฮตัตัน ใจกลางกรงุนวิยอรก์ แบบ 360 องศา ซึง้ปัจจุบนัเป็นตกึสงูทีส่ดุในนวิยอรก์ และเคยเป็น
สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King 
Kong  ตกึนี้ เป็นทีท่ าการของบรษัิทใหญ่ มากกวา่ 600 บรษัิท ตกึแหง่นี้ใชอ้ฐิกอ่สรา้งถงึ 10 ลา้นกอ้น 
สงู 375 เมตร และลกึลงไปใตด้นิ จากระดับถนนอกี 10 เมตร แบง่เป็น 102 ชัน้ บนยอดสงูสดุมโีดมสงูขึน้
ไปอกี 60 เมตร จากชัน้ลา่งจนถงึชัน้ที ่86 มโีครงเหล็กเสรมิอยา่งดชีนดิไมข่ึน้สนมิ คดิเป็นน ้าหนัก 730 
ตัน มหีนา้ตา่งทัง้หมด 6,500 บาท จคุนไดก้วา่ 80,000 กวา่คน รับประกนั 6,000 ปี ใชล้ฟิตข์ึน้ลงกวา่ 65 
ตัว น าทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่86 ของตกึ ซึง่สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ท่ัวทัง้เกาะแมนฮัตตัน ณ ใจกลางกรุง
นวิยอรก์ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปอยา่งจุใจตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ถนนสายที ่ 5 ฟิฟท ์
อเวนิว ถนนชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนดเ์นม หรูหราตา่งๆ ระดับโลก ทีส่รา้งขึน้โดยตระกลูทีร่ ่ารวย ตดิอันดับ
หนึ่งในสบิของอเมรกิา บรเิวณนี้คับคั่งไปดว้ยศูนย์การคา้ และโรงมหรสพชัน้น ามากมาย ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิ และตืน่ตา ตืน่ใจ 

 
เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
 
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั Comfort Suites Newark  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่7 นวิยอรก์ - ลอ่งเรอืชมเทพเีสรภีาพ – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ทชือ่ดงัทีส่ดุในอเมรกิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
8.00 น. น าท่าน ล่องเรืองสู่เกาะลเิบอร์ตี้ เพื่อชมวงิทวิทัศน์ของเกาะแมนฮัตตัน ชมความสง่างามของ เทพี

เสรภีาพ สญัลักษณ์แหง่สนัตภิาพทีป่ระชาชนของประเทศฝร่ังเศสมอบใหก้บัประชาชนอเมรกินั ทา่นจะได ้
เห็นทวิทัศนข์อง เกาะแมนฮตัตัน มหานครนวิยอรก์ และนวิเจอรซ์ีไ่ดจ้ากจดุนี ้และในเวลาเดยีวกนัทา่นจะ
ไดเ้ห็น สะพานบรคูลนิ ซึง่เป็นสะพานแหง่แรกของนวิยอรก์ ทีส่รา้งขา้มแมน่ ้าอสิตร์ฟิเวอร ์เพือ่เชือ่มเกาะ
แมนฮัตตัน ซึง่เป็นใจกลางนครนวิยอรก์กับยา่นบรูคลนิ ทีใ่ชอ้ฐิและหนิผสมผสานกัน กอ่เป็นเสาหลักขึน้ 
2 ฟาก และใชเ้สน้ลวดเหล็กขงึเพือ่ยดึโยงโครงสะพานขึน้ ซึง่มทัีง้ปนูและไม ้ความยาว 6,016 ฟตุ กวา้ง 
85 ฟุต จนเป็นผลส าเร็จและใชง้านไดอ้ย่างคงทนจนถึงปัจจุบัน จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ 
Woodbury Common Premium Outlet เอาทเ์ล็ททีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในอเมรกิา ตัง้อยูบ่นเนื้อทีข่นาดใหญ ่
ประกอบดว้ยรา้นคา้ แบรนดเ์นมสัญชาตอิเมรกิันแท ้ๆ  กวา่ 250 รา้นคา้ น าเสนอสนิคา้ในราคาทีช่วนให ้
ท่านไดเ้ลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ดัง  อาทิเช่น BURBERRY, GUCCI, DIOR, COACH, 
DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X , EMPORIO ARMANI และ
อกีมากมาย  
 

เทีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
 
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ภายในเอาทเ์ล็ท เพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง หรือท่านอาจเลือกจบิชา กาแฟภายในเอาทเ์ล็ท สไตล์
อเมรกินัแท ้ๆ  ก็มใีหท้า่นไดเ้ลอืกมากมายหลายรา้นใหท้า่นไดล้ิม้ลอง ไดเ้วลาอนัสมควร 

 
17.00 น.     พบกนั ณ จดุนัดหมาย น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(JFK) 
  

 
 

วนัที ่8 นวิยอรก์ – ไทเป 

 
01.20 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่ไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIRWAYS เทีย่วบนิที ่BR031 
 **บนิขา้มผา่นมหาสมทุรแปซฟิิก ใชเ้วลาบนิ 15 ชัว่โมง 50 นาท ีโดยประมาณ** 
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วนัที ่9 ไทเป – สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ 

 
05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ไทเป ประเทศไตห้วัน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 
09.10 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่BR067 
 **ใชเ้วลาบนิ 3 ชัว่โมง 35 นาท ีโดยประมาณ** 
 
11.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

เดอืน  ตลุาคม 

20 ต.ค. 59 - 28 ต.ค. 59  97,777 97,777 97,777 12,900 

 
หมายเหต ุ

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลาและวันเดนิทางได ้บางกรณีที่
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นแปลงวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (ส าเนาหนา้พาสปอรต์) ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหากทา่นไมด่ าเนนิสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหบ้รษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีทีอ่อก
ต๋ัวเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกลุผดิ) 

 หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ าและคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 7 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทัวรใ์ชต๋ั้วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุ
เทา่นัน้ 

 บรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จั้กกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจ่ายคา่พักเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 
 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยูก่ับมาตราฐานของโรงแรม สว่นหอ้ง TRP 

ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 กรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง จะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ตอ่ทา่น และจะตอ้งแจง้ลว่ง 7 วนั กอ่นการเดนิทาง
เทา่นัน้ 
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 ลกูคา้ทกุทา่น การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเก็บเพือ่
เป็นสนิน ้าใจกบัผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ รบกวนทกุทา่นเตรยีมเงนิ (มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง) 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับคณะ 
• คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขันกฬีา หรือกจิกรรมอืน่ๆ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีาร
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทัวร ์
• คา่อตัราเขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ  
• มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหต ุ**ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลมุในเรือ่งสขุภาพ ทา่นสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิทฯ** อตัราเบีย้ประกนัเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยูร่ะยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 
 คา่ธรรมเนียมการขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา (ประเภทของวซีา่ Single/Multiple ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิ

ของสถานฑตู) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม คอื 60 เหรยีญ  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด น ากระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งบนิไดท้า่นละ 2 ใบ 

ใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3) 

ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6) รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทาง
บรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของ
หนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว (ถา้ม)ี กรณีเดนิทางกบับรษัิทใหท้างบรษัิทด าเนนิการ คดิคา่ธรรมเนียม และคา่บรกิารทา่น
ละ 6,500 บาท 
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เง ื่อนไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ใน
กรณีนี้ ทางบรษัิท ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิัย จนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ
โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม
เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ 
โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทาง
บรษัิทไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ 
อันสบืเนื่องมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงด
ออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

5. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง
ทางบรษัิท จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ื่อนไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 20,000 บาท พรอ้มค่า วซี่า 6,500 บาท เป็น 
27,000 บาท 

 ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั มฉิะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง โดย
อตัโนมัต ิ

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท และถา้ไดท้ าการยืน่ขอวซีา่แลว้ 

จะหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ และคา่บรกิารเพิม่อกี 6,500 บาท 

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทัวร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทัวร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท า

การลื่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรือลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ที่
เกดิขึน้เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ สถานฑตูอเมรกิา 
 

**ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 5-10 วันท าการ ไมร่วมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์** 
สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่
ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบต๋ัวเครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 
 
การเตรยีมเอกสาร  
**กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ในสมัยกอ่น** 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายใุชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่กรณุาน ามาแสดงดว้ย) 
2. รปูถา่ยส ีขนาด 2 X 2 นิว้ จ านวน 3 ใบ ไมอ่นุญาตใชร้ปูถา่ยดว่น หรอื โพราลอยด ์ไมม่กีารตกแตง่ภาพถา่ยใดๆ

ทิง้สิน้ พื้นหลังเป็นสขีาวเท่านั้น และเห็นสัดส่วนใบหนา้เกนิ 50% ของรูปถ่าย ตอ้งมัดผม และ เก็บผมให ้
เรยีบรอ้ย หา้มใสเ่ครือ่งประดับ หรอืแวน่ตา ไมม่ลีวดลาย และถา่ยมาแลว้ตอ้งไมเ่กนิ  6 เดอืน 

3. แบบฟอรม์ขอ้มลูสว่นตัว ทีท่างบรษัิทสง่ให ้(กรณุากรอกใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ) 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และ ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน (ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัร) 
5. สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารของผูย้ืน่ค ารอ้ง ทีม่อีายบุญัชมีากกวา่ 6 เดอืน และมเีงนิหมนุเวยีนสม า่เสมอทกุเดอืน 

(หากเลม่ปัจจบุนัมอีายไุม ่ถงึ 6 เดอืน ตอ้งใชเ้ลม่เกา่พรอ้มถา่ยส าเนาเลม่เกา่ทัง้เลม่ดว้ย (สถานทตูจะพจิารณา
สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก) 

6. หลักฐานทางดา้นการท างาน (ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) 
7. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่เป็นลกูจา้ง ขา้ราชการ ใหแ้สดงหนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทหรอืหน่วยงานทีส่งักดั 

เป็นภาษาองักฤษตัวจรงิ (ใหร้ะบตุ าแหน่ง, วันเริม่ท างาน, อตัราเงนิเดอืน) 
8. ในกรณีทีป่ระกอบธรุกจิสว่นตัว ใหแ้สดงหนังสอืรับรองจดทะเบยีนการคา้ 
9. ในกรณีนักเรยีนหรอืนักศกึษา ใหแ้สดงหนังสอืรับรองสถานภาพการเป็นนักศกึษา เป็นภาษาองักฤษตัวจรงิ 
10. ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอืกรณีหยา่ ขอส าเนาทะเบยีนหยา่ 
11. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - นามสกลุ (กรณีทีเ่คยมกีารเปลีย่นชือ่ หรอื นามสกลุ) 
12. กรณีผูอ้ยู่ใตอ้ปุการะเลี้ยงดู เช่น แม่บา้นที่ไม่ไดท้ างาน ใหแ้สดงทะเบยีนสมรส, หนังสอืรับรองการท างาน, 

ส าเนาสมดุเงนิฝาก, ทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชนของสาม ี
13. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิาหรือมารดา ใหแ้สดงหนังสอืรับรองการเดนิทางจากบดิา - 

มารดา, ส าเนาสมดุเงนิฝาก, ทะเบยีนบา้น, บัตรประจ าตัวประชาชนของบดิา - มารดาเพิม่เตมิ และหนังสอืให ้
ความยนิยอมบตุรใหเ้ดนิทางกับบคุคลอืน่ได ้ออกโดยอ าเภอหรอืส านักงานเขต ถา้บดิาหรอืมารดาถงึแกก่รรม 
ตอ้งมสี าเนามรณะบตัร 

14. เบอรโ์ทรศัพทท์ีบ่า้น, ทีท่ างาน, สถานศกึษา, เบอรม์อืถอื (จ าเป็นมาก) 
15. กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ออกโดย

โรงพยาบาลทีท่างสถานทตูฯ ก าหนด โดยระบวุา่ สขุภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได ้
และใบประกนัสขุภาพการเดนิทางส าหรับผูส้งูอาย ุในกรณีนี้ทางสถานทตูฯ อาจจะตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพ
เพิม่เตมิ ซึง่ขึน้อยูใ่นดลุยพนิจิของสถานทตูฯ 
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ใบจองทวัร ์ อเมรกิา 
 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:               
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์      
                                       เบอรม์อืถอื:      
E-mail *:            
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:              
วนัเดนิทาง *:              
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบเุป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:              
เลขทีพ่าสปอรต์:        สะสมไมล ์(ถา้ม)ี      

2. ชือ่ – นามสกลุ:              
เลขทีพ่าสปอรต์:        สะสมไมล ์(ถา้ม)ี      

3. ชือ่ – นามสกลุ:              
เลขทีพ่าสปอรต์:        สะสมไมล ์(ถา้ม)ี      

4. ชือ่ – นามสกลุ:              
เลขทีพ่าสปอรต์:           สะสมไมล ์(ถา้ม)ี      

5. ชือ่ – นามสกลุ:              
เลขทีพ่าสปอรต์:        สะสมไมล ์(ถา้ม)ี       

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง  หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:            หอ้ง เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง  
 

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            


