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***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท *** 

***พเิศษ... พกัยา่นไทมส์แควร ์2 คนื*** 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

พฤษภาคม : 25 พ.ค. – 4 ม.ิย. 

มถินุายน : 8 – 18, 22 ม.ิย. – 2 ก.ค. 

กรกฎาคม : 6 – 16, 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 

สงิหาคม : 10 – 20, 24 ส.ค. – 3 ก.ย.     

111,900.- 

อเมรกิา แคนนาดา 
นวิยอรก์ – แอตแลนดต์กิ ซติ ี ้ 

วอชงิตนั ด.ีซ.ี – ไนแอการา่ – โตรอนโต  

                     11 วนั 7 คนื              
โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – นวิยอรก์ –  เทพเีสรภีาพ – ถนน 5th Avenue ✈ O O 
SHERATON TIME 
SQUARE 

3 นวิยอรก์ – ขึน้เอ็มไพรส์เตท  O O O 
SHERATON TIME 
SQUARE 

4 WOODBURY OUTLET – แอตแลนดต์กิ ซติี ้ O X O 
TROPICANA CASINO & 
RESORT 

5 แอตแลนดต์กิ ซติี ้– ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตัน ด.ีซ.ี O O O 
HOLIDAY INN 
CHANTILLY 

6 
วอชงิตัน ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ – 

HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 
O O O 

RADISSON 
HARRISBURG 

7 
แฮรสิเบริก์ – แคนาดา – น ้าตกไนแองการา่– อาหารค า่บน 

Skylon Tower 
O O O 

HILLTON ON THE 
FALLS 

8 ลอ่งเรอืไนแองการา่ – เมอืงโตรอนโต (แคนาดา) O O O 
CHELSEA TORONTO 
 

9 เทีย่วโตรอนโต – ขึน้ CN Tower – สนามบนิ O O  ✈   

10 สนามบนิดไูบ  ✈ ✈ ✈  

11 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ  
 
18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิเอมเิรตส ์ประต ู9 แถว T พบเจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวก  

 

21.05 น.   ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373 

*** คณะเดนิทางต ัง้แต ่8 ม.ิย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง 21.25 น. *** 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง         ดไูบ – นวิยอรก์ – เทพเีสรภีาพ – ถนน 5th Avenue 

00.50 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  
02.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมหานครนวิยอรก์ โดยเทีย่วบนิ EK203  
 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***  
08.50 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาติจอหน์ เอฟ เคนเนด ี(JFK) มหานครนิวยอร์ก  
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(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร น าท่านเที่ยวชม มหานครนวิยอรก์ (New York) ที่มชี ือ่เล่นว่า 

Big Apple เมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมรกิา และที่เจรญิที่สุดในโลก และเป็น

มหานครเอกของโลก จัดไดว้่าเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ วัฒนธรรม 

บนัเทงิ ทีส่ าคัญทีส่ดุของโลก เป็นเมอืงทีม่ ีตกึระฟ้า ตกึสงูมากทีส่ดุในโลก ผ่าน

ชมสถานทีส่ าคัญ ต่างๆ เชน่ ตกึสหประชาชาต ิหอสมดุประชาชน โบสถเ์ซนตแ์พ

ททรคิ ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรลัปารค์ (Central Park) สวนสาธารณะขนาด

ใหญ ่ซึง่เรยีกไดว้า่เป็นปอดของชาวนวิยอรก์  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 จากนั้นพาท่านลงเรอืเฟอรร์ี ่เพื่อชมอนุสาวรยีเ์ทพีเสรภีาพ (Statue of 

Liberty) ชมความสง่างามของเทพเีสรภีาพ สญัลักษณ์แหง่ความภาคภมูใิจของ

ชาวอเมรกิันที่แสดงใหเ้ห็นถงึว่าเป็นดนิแดนที่ทุกคนมสีทิธ  ิและ เสรีภาพเท่า

เทยีมกนั ซึง่เทพเีสรภีาพนีป้ระเทศฝร่ังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนือ่งในโอกาส

ที่อเมรกิาก่อตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงบน

ถนน 5th Avenue ถนนชือ่ดังทีส่ดุใจกลางกรงุยอรก์ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SHERATON TIME SQUARE หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      นวิยอรก์ – ตกึระฟ้าเอ็มไพรส์เตท  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านขึ้นชมทิวท ัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก ระฟ้ า              

เอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) บริเวณจุดตัดของถนน Fifth 

Avenue และ West 34 Street และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์มากมาย 

อาทเิชน่ Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารญีปุ่่ น  

 ใหท้า่นไดอ้สิระเดนิเลน่ยา่น ไทม ์สแควร ์(Time Square) ยา่นการคา้ในกลาง

มหานคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับรอ้ยป้ายและย่านโรงละครเพลง ณ ถนน

บ รอด เวย์  (Broadway Avenues)  ต ้น ก า เนิ ด ข อ งล ะค รบ รอ ด เว ย์

ศลิปะการแสดงทีท่ั่วโลกยอมรับ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SHERATON TIME SQUARE หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง     WOODBURY OUTLET – แอตแลนดต์กิ ซติ ี ้
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เดินท างสู่ เมืองวู๊ดบู ร ี่ (Woodbury) เพื่ อ ให ท้่ านได เ้ลือกซื้อสินค า้ที่

Woodbury Common Premium Outlets ให ้ท่ าน อิส ระช ้อ ป ป้ิ งต าม

อธัยาศัยที ่โดยมรีา้นคา้มากกวา่ 220 รา้นคา้ อาท ิเชน่ 7 For All Mankind, A|X 

Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, 

Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, Giorgio 

Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi's Outlet 

Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Superdry, True 

Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent ฯลฯ 

ระยะทาง 96 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแอตแลนดต์กิ ซติ ี ้(Atlantic City) มลรฐันวิ เจอรซ์ีย่ ์

(New Jersy) เมืองตากอากาศที่ข ึ้นชื่อระดับโลกที่ตั ้งอยู่บริเวณชายฝ่ัง

มหาสมุทรแอตแลนด์ติก รวมทั ้งยังเป็นดินแดนแห่งคาสโินที่ข ึน้ชื่อที่สุดฝ่ัง

ตะวันออก ไดส้มญานามว่า ลาสเวกัสตะวันออก ท าใหนั้กท่องเทีย่วทั่วโลกต่าง

ใฝ่ฝันทีจ่ะมาเสีย่งโชค ณ เมอืงแห่งนี้ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซือ้สนิคา้บน

ถนนบอรด์วอรค์ (Boardwalk) ซึง่เป็นทางเดนิรมิชายทะเลทีส่รา้งขึน้จากไม ้

แห่งแรกของอเมรกิาเปิดใชเ้มือ่ 26 มถิุนายน 1870 มคีวามยาวถงึ 6 กโิลเมตร 

โดยตลอดระหว่างเสน้ทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมาย หรอืสนุกกบัการเสีย่ง

โชคทีค่าสโิน 

ระยะทาง 260 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

           

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม TROPICANA CASINO & RESORT หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง   แอตแลนดต์กิ ซติ ี ้– ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรฐัเพนซลิวาเนยีซึง่

เป็นเมืองที่รเิริม่การประกาศอสิรภาพในสมัยก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดย

ประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขยีนโดยโธมสั เจฟเฟอรส์นั เริม่

จากจุดก าเนิดเสรภีาพ อสิรภาพที่ อนิดเีพน เดน้ซ ์ฮอลล ์(Independence 

Hall) และระฆงัแหง่อสิรภาพ (Liberty Bell) ทีไ่ดล้ั่นเมือ่วันประกาศ 

ระยะทาง 100 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูก่รุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี (Washington,D.C.) นครหลวง ระยะทาง 220 ก.ม. 
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ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ตัง้อยู่ระหว่างมลรัฐเวอรจ์เินียกับแมรีแ่ลนด์ สรา้งใน

สมัยประธานาธบิดี จอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา ถูก

สรา้งขึน้เพือ่ทดแทนฟิลาเดเฟียทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดนิแดน

โพน้ทะเลของอังกฤษ น าท่านชมสถานทีส่ าคัญตา่งๆ ถา่ยรปูคูก่บัท าเนยีบขาว 

(White House) สถานที่ท างานของประธานาธบิดสีหรัฐ อนุสาวรยีว์อชงิตนั 

(Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ที่สรา้งเพื่อเป็นเกียรติแก ่  

จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมรกิา ผูน้ าอ ิสรภาพมาสู่

สหรัฐอเมรกิา อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) อาคารหนิออ่น

ทีส่รา้งตามศลิปะแบบกรกี เพือ่เป็นเกยีรตแิด่ อับราฮัม ลนิคอลน์ ประธานาธบิดี

คนที่  16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์ สถานเจฟ เฟอร์สนั  (Jafferson 

Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศใหก้ับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน 

ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมรกิา เจา้ของหลักการเรื่องการประกาศ

อสิรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตกึรัฐสภา ศูนยก์ลาง

ทางกฎหมายและการเมอืงของอเมรกิามากวา่ 200 ปี สถานทีท่ างานของสมาชกิ

สภา Congress ของสหรัฐอเมรกิา 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.40 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN CHANTILLY // SPRINGHILL 

CENTREVILLE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง      วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์  

                                         – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD                                           

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่ านชมสถาบ ันสมิธโซเนียน  (The Smithsonian Institute) เป็น

สถาบันวจิัย สถาบันการศกึษา และพพิธิภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบัน

ตัง้อยูท่ีก่รุงวอชงิตัน ด.ีซ.ี มพีพิธิภณัฑอ์กีกวา่ 19 แห่ง สวนสตัว ์ศูนยว์จัิย มวีัตถุ

ส ิง่ของต่างๆ ในความดูแลของพพิธิภัณฑม์ากกว่า 136 ลา้นชิน้ ก่อตัง้ในปี ค.ศ.

1846 โดยเงนิทุนรัฐบาลรว่มกับเงนิกองทุนจากพนัิยกรรมของ James Smithson 

นักวทิยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์ครือ่งบนิและยานอวกาศ 

(National Air and Space Museum) พพิธิภณัฑอ์ากาศยานและยานอวกาศ 

ทีม่ผีูเ้ขา้ชมสูงทีสุ่ดในโลก แสดงประวัตศิาสตรก์ารบนิมาตัง้แต่ตน้จนถงึปัจจุบัน 

ประกอบดว้ย เครือ่งร่อน เครือ่งบนิ จรวดและยานอวกาศ ซึง่เป็นของจรงิตัง้แสดง

อยู่ มีโรงภาพยนตรจ์อยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตรเ์กี่ยวกับการบนิ อวกาศ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%94%E0%B8%B5.%E0%B8%8B%E0%B8%B5.
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นอกจากนี้ยังมทีอ้งฟ้าจ าลอง หนิจากดวงจันทร ์และเครือ่งบนิล าแรกของโลก

โดกย 2 พี่น อ้งตระกูล Wright น าชมพิพิธภัณฑ์ที่ น่าสนใจ เช่น เข้าชม 

National museum of Natural History ซึง่สะสมและแสดงตัวอย่างของ

พันธ์ไม  ้สัตว์ ฟอสซิล  แร่ธาติ หิน  อุกกาบาต  และวัตถุที่ เกี่ยวขอ้งกับ

ประวัตศิาสตรด์า้นการววิัฒนาการของมนุษย ์ยงัมหีอ้งแสดงกระดูกไดโนเสาร ์หุ่น

ชา้งแอฟรกิาโบราณทีต่ัวใหญ่ทีส่ดุในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ทีเ่คยเป็น

สมบตัขิองพระเจา้หลยุสท์ี ่16 ของฝร่ังเศส 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) เมอืงหลวงของรฐั

เพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) รมิฝ่ังแม่น ้ าซัวควิฮานน่า น าท่านเขา้ชม 

HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรชอ๊คโกแลตทีเ่ป็นเหมอืนกับ 

เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์คอมเพล็กซ ์(Entertainment Complex)  มทีัง้ส่วน

พพิธิภัณฑ์   ช๊อคโกแลต กระบวนการผลติ ภาพยนตร ์3 มติ ิมเีวลาใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ชอ็คโกแลตนานาชนดิเพือ่เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

ระยะทาง 190 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม. 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม RADISSON HARRISBURG หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง   แฮรสิเบริก์ – แคนาดา – น า้ตกไนแองการา่ – อาหารค า่บน Skylon   

                                        Tower 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิสูน่ า้ตกยกัษไ์นแองการา่ โดยน ้าตกไนแอการา่ ถา้ฝ่ังอเมรกิา

จะตัง้ อยูใ่นบรเิวณของเมอืงบฟัฟาโร ่(Buffalo) ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื 

Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามสะอาดเป็นอนัดับ 3 ของอเมรกิา และเป็น

เมอืงตดิพรมแดนระหวา่งอเมรกิาและแคนาดา โดยมแีมน่ ้าไนแอการา่ขวางกัน้ ซึง่

เป็นจดุก าเนดิของน ้าตกยกัษ์ไนแอการา่ 

ระยะทาง 458 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30 ชม. 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าทา่นขา้มพรมแดนอเมรกิา – แคนาดา เพือ่เขา้สูอุ่ทยานแหง่ชาตนิ า้ตก

ไนแองการา่ฝั่งแคนาดา (Niagara Falls, Canada Side) เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิพบกับความยิง่ใหญ่ของน ้าตกที่มีปรมิาณน ้า

มากมายมหาศาลกอ่ใหเ้กดิเสยีงสน่ันหวั่นไหวและละอองไอน ้าทีท่ าใหเ้กดิสายรุ่ง

เมือ่กระทบกับแสงแดดในวันที่ทอ้งฟ้าแจ่มใส ***หมายเหตุ : บรเิวณด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศแคนนาดา จะมกีารตรวจพาสปอรต์และวซี่า
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เขา้ประเทศแคนนาดาอกีคร ัง้ และทางประเทศแคนนาดา ไม่อนญุาตใหน้ า

อาหารทกุชนดิ รวมถงึผลไม ้ถ ัว่ ขนมตา่งๆ เขา้ประเทศอยา่งเด็ดขาด*** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพือ่ชมววิอนั 

สวยงามของน าตกไนแอการา่จากมมุสงู อาหารพืน้เมอืง 

 

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HILLTON ON THE FALLS หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง      ลอ่งเรอืไนแองการา่ – เมอืงโตรอนโต (แคนาดา) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านล่องเรอืชมน า้ตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ตั ้งอยู่บนแม่น ้ า       

ไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมรกิาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศ

แคนาดากับสหรัฐอเมรกิา น ้าตกไนแอการา่ประกอบดว้ยน ้าตกสามแหง่ คอื น ้าตก

เกอืกมา้ (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟตุ, น ้าตกอเมรกิาสงู 167 ฟตุ, และน ้าตก

ขนาดเล็กกว่าที่อยู่ตดิกัน คือน ้าตก Bridal Veil. มีจุดชมววิที่สวยงามและเป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของทัง้ 2 ประเทศ  (หมายเหต ุ: การลอ่งเรอืน า้ตกไน

แอการา่ Hornblower Niagara Cruises เปิดใหบ้รกิาร วนัที ่1 เมษายน- 

30 พฤศจกิายน 2560 และอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 

หากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย ทางบรษิทัน าท่านลงสู่ “JOURNEY 

BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลงัน า้ตก เพือ่ชมความงามของน า้ตกไน

แอการา่อยา่งใกลช้ดิเป็นการทดแทน) 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศแคนาดา และเป็นเมอืงทีใ่หญอ่นัดบัที ่4 ในทวปีอเมรกิาเหนอื และโตรอน

โตเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มปีระชากรประมาณ 2.6 

ลา้นคน และเป็นศูนย์กลางทางดา้นเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานที่

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พิพิธภัณฑ ์

Royal Ontario เป็ นต ้น  น าท่ านสู่  Square One shopping Center เป็ น

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่มรีา้นคา้มากกว่า 360 รา้นคา้ อสิระใหท้่านเลือกซือ้

สินคา้แฟชั่นชั ้นน าอย่างจุใจ อาทิ เช่น Coach, Guess, Banana republic, 

American Eagle ฯลฯ รวมไปถึงมีห า้งขนาดใหญ่ตั ้งอยู่ภายในดว้ยอย่าง 

Walmart, Sears และ The Bay 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
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 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CHELSEA TORONTO หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง         เทีย่วโตรอนโต – ขึน้ CN Tower – สนามบนิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลยัโตรอนโต (University of 

Toronto) ศูนยก์ลางการศกึษาของโตรอนโต จากนัน้น าท่านถา่ยรูปคูก่ับอาคาร

รัฐสภา ของรัฐออนตารโิอ ซึง่มพีระบรมรูปของพระนางวคิตอเรยี พระราชนิีแห่ง

องักฤษเจา้อาณานคิมในสมยักอ่นตัง้อยูด่า้นหนา้, ศาลาวา่การเมอืง (Toronto 

City Hall), สวนควนีพารค์ (Queen’s Park) เป็นตน้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 จากนัน้น าทา่นขึน้หอคอยซเีอ็น (CN Tower) ทีม่คีวามสงูถงึ 520 เมตรเป็น 

หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก ทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพของเมอืงโตรอนโตอยา่งทั่วถงึ  

รวมทัง้ทะเลสาบออนตารโิอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto  

Islands) ซึง่ยงัเป็นทีส่นามบนิ ของ Billy Bishop Toronto City Airport  

ทีท่า่นสามารถมองเห็นไดจ้ากบนหอคอยนี ้จากนัน้ใหอ้สิระทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ 

ทีห่า้ง EATON CENTER เต็มไปดว้ยรา้นคา้แฟชัน่มากมายกวา่ 175 รา้นคา้ 

 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโตรอนโต   

21.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK242  

วนัทีส่บิของการเดนิทาง         สนามบนิดไูบ 

 

 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***  

18.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

22.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิที ่EK374  

วนัทีส่บิเอ็ดของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ  

 

08.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Bishop_Toronto_City_Airport
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
 

อเมรกิา แคนาดา 
นวิยอรก์ – แอตแลนดต์กิ ซติ ี ้

วอชงิตนั ด.ีซ.ี – ไนแอการา่ – โตรอนโต 
11 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

พฤษภาคม : 25 พ.ค. – 4 ม.ิย. 

มถินุายน : 8 – 18, 22 ม.ิย. – 2 ก.ค. 

กรกฎาคม : 6 – 16, 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 
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สงิหาคม : 10 – 20, 24 ส.ค. – 3 ก.ย.     

 อตัรา
คา่บรกิาร 

 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 111,900.- 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้ง 3 ทา่น (เตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่นัน้) ราคาทา่นละ 111,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 111,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีสรมิเตยีง) 111,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ      16,900.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แคนาดาแลว้หรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เองลด 3,500.- 

***   ไมร่วมวซีา่อเมรกิา คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท   *** 

กรณี ไมใ่ชต่ ัว๋เครือ่งบนิ                30,000.- 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศ และ คา่ทปิคนขบัรถ น าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดา 

8. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.ตอ่ใบ และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคเุทศก ์ซึง่โดยมาตรฐาน  

3 ดอลลา่ ตอ่คน ตอ่วนั 3x11 = 33 USD. ) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

6. ราคาไมร่วมวซีา่อเมรกิา คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท   

7.  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ ในกรณีทีใ่หท้างบรษิทัท าการยืน่วซีา่ให ้รบกวนเก็บเงนิคา่วซีา่เพิม่อกี 7,600 บาท 

2. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

3. ในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกใน   

การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 
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      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single),    

หอ้งคู่ (Twin/Double) แต่ละโรงแรมไม่เหมือนกัน ส่วนหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน จะเป็นเตยีงใหญ่ 2 เตยีง

เทา่น ัน้ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 
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ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทั ้งนี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล

, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่น

งานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดง

เหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขที่

บรษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัติ

ตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น 

หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะ

ยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่แคนาดา  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 12 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูหรอืศนูยย์ ืน่วซีา่ 

1. หนงัสือเด ินทาง (Passport) หนงัสือเด ินทาง ต้องมีหน้าเหลือ

ส าหรบัประทบัวซี่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ ตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง (ส าหรับทา่นทีม่หีนังสอื 

เดนิทางเลม่ เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย เพือ่ความสะดวกใน

การพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (ใชร้ปูสพีืน้หลงั

ขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตา

หรอืเครือ่งประดับ, รปูทีม่กีารตัดตอ่โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์ชไ้มไ่ด)้ 

  

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล (ถา้เคยเปลีย่น)พรอ้มฉบบั

แปลภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- ส าเนาสมดุเงนิฝากสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน ถา่ยส าเนามาทกุหนา้อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั
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กอ่นยืน่ (กรณุาปรบัสมดุเงนิฝากแสดงยอดลา่สดุถงึ ณ เดอืนปจัจบุนัใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นถา่ยส าเนา)  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบัญชขีองเล่มเก่าที่ต่อ พรอ้มกับ

ตัวเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั 

5. สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า  

6. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและ

ชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ ตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)

พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่

(สถานทูตไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอมและตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่    

วซีา่) ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6 กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร  

7. กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกดั พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสัมพันธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหาย

ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา

หรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

7 กรณีสมรสแลว้ ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรอื ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) พรอ้ม   
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      ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

8 เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์

 

9 กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถ้กูตอ้งดว้ย เนือ่งจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทาง 

        สถานฑตู ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

10 ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 
การย่ืนวซ่ีาแคนาดา ทุกท่านต้องกรอกประวตัคิรอบครัวอย่างละเอยีด 

ช่ือบุคคลกรุณากรอกเป็นภาษาองักฤษ 
1.ช่ือ-นามสกลุ ผู้สมคัรขอวซ่ีา…………………………………………… 
จงัหวดัท่ีเกิด……………………………… 
วนัเดือนปีเกิด.............................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง)...................................................... 
สถานะ........................................................................... 
ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
2. ช่ือ-นามสกลุ บิดา ………………………………………................................................................ 
จงัหวดัท่ีเกิด................................................................... 
วนัเดือนปีเกิด...........................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ..................................................................................... 
ท่ีอยู…่……………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ช่ือ-นามสกลุ มารดา ………………………………………………...…  
จงัหวดัท่ีเกิด........................................................................... 
วนัเดือนปีเกิด.........................................................................  
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อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ..................................................................................... 
ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………… 
4.ช่ือ-นามสกลุ พี-่น้อง ………………………………………………...…  
จงัหวดัท่ีเกิด........................................................................... 
วนัเดือนปีเกิด........................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………………… 
5.ช่ือ-นามสกลุ พี-่น้อง ………………………………………………...…  
จงัหวดัท่ีเกิด............................................... 
วนัเดือนปีเกิด.............................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ.......................................................................... 
ท่ีอยู…่……………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 
6.ช่ือ-นามสกลุ พี-่น้อง ………………………………………………...…  
จงัหวดัท่ีเกิด.............................................................................. 
วนัเดือนปีเกิด............................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ท่ีอยู…่……………………………………………………..…………………………………… 

กรณสีมรส 
1. ช่ือ-นามสกลุ คู่สมรส…………………………………………………… 
2. จงัหวดัท่ีเกิด…………………………........................... 

วนัเดือนปีเกิด.............................................................................. 
 อาชีพ(ระบุต าแหน่ง)................................................................... 
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สถานะ......................................................................................... 
ท่ีอยู…่………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 

3. ช่ือ-นามสกลุ บุตร ………………………………………………...…  
4. จงัหวดัท่ีเกิด................................................................... 

วนัเดือนปีเกิด.............................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ....................................................................................... 
ท่ีอยู…่……………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 

5. ช่ือ-นามสกลุ บุตร ………………………………………………...… 
6.  จงัหวดัท่ีเกิด............................................................... 

วนัเดือนปีเกิด............................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………………………… 


