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NT261
ทวัรอ์เมรกิา แคนาดา ไนแองการ่า นวิยอรก์ 10 วัน 6 คนื (TK)
ทัวรอ์เมรกิา , 10 วัน 6 คนื ,

DOUBLETREE BY HILTON FORT LEE  , BETHESDA NORTH MARRIOTT HOTEL & CONFERENCE CENTER  ,
MARRIOTT GATEWAY ON THE FALLS HOTEL  , Sheraton Toronto Centre  , RADISSON HARRISBURG

กรงุอสิตนับูล - นวิยอรก์ - ขนึตกึเอ็มไพรส์เตท - เซ็นทรลัพารค์ - ร็อคกเีฟลเลอรเ์ซ็นเตอร ์- ยา่นไทมส์แควร ์-
เกาะลเิบอรต์ ี

ลอ่งเรอืชมเทพเีสรภีาพ - วดูเบอรร์เีอาทเ์ลท - ฟิลาเดลเฟีย - ระฆงัแหง่เสรภีาพ - หอแหง่เสรภีาพ - กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี -
อนุสาวรยีว์อชงิตนั 

ทาํเนยีบขาว - อาคารสถาบนัสมธิโซเนยีน - พพิธิภณัฑเ์ครอืงบนิและยานอวกาศ - แฮรสิเบริก์ -
โรงงานจําลองผลติช็อกโกแลต - คอรน์นงิ 

การจดัแสดงเครอืงแกว้ - อุทยานแหง่ชาตไินแองการา่ฝงัแคนาดา - หอคอยสกายลอน - ลอ่งเรอืชมน้าํตกไนแองการา่ -
ชอ้ปปิงเอาทเ์ลต 

โตรอนโต - ขนึหอคอยซเีอ็น - มหาวทิยาลยัโตรอนโต - อาคารรฐัสภา - EATON CENTER

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - อสิตนับูล



18.30 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้เีคานเ์ตอรเ์ชคอนิ U (แถว U 14-18) ประตทูางเขา้ท ี9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4
เคานเ์ตอรเ์ชคอนิ สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ

21.30 น.
ออกเดนิทางสู ่นครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทยีวบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชวัโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ
จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค่าํและอาหารเชา้ ระหวา่งเทยีวบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุกี

วนัท ี2
นวิยอรค์ (พกัคา้ง 2 คนื) - ขนึตกึเอ็มไพรส์เตท - เซ็นทรลัพารค์ - ไทมส์แควร์

04.00 น.
เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล แวะเปลยีนเครือง เทยีวบนิ TK03
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิอสิตันบลูซงึมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย

06.45 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิอสิตนับูล (IST) สู ่สนามบนิจอหน์เอฟเคเนด ี(JFK) โดย สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์
สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวัน บนเครืองบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชวัโมง)

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล *******

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวันบนเครืองบนิ

10.50 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตจิอหน์เอฟ เคนเนด ีรฐันวิยอรค์ ประเทศสหรัฐอเมรกิา

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ ศลุกากรนําทา่นขนึรถโคช้ปรับอากาศสู ่มหานครนวิยอรก์ (ระยะทาง 38 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ
50 นาท)ี สําหรับวันนีใหท้า่นไดเ้ทยีวแบบเต็มวันในเกาะแมนฮัตตัน

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญปีุ่ น

บา่ย
นําทา่น ขนึตกึเอ็มไพรส์เตท (Empire State Building) ตกึนี เป็นททํีาการของบรษัิทใหญ่  ๆกวา่ 600 บรษัิท ตกึแหง่นีใชอ้ฐิในการกอ่สรา้ง 10
ลา้นกอ้น สงู 375 เมตร และลกึลงไปใตด้นิ จากระดับถนน แบง่เป็น 102 ชนั บนยอดสดุมโีดมสงูขนึไปอกี 60 เมตร จากชนัลา่งถงึชนัท ี86
มโีครงเหล็กเสรมิอย่างด ีชนดิไม่ขนึสนมิ คดิเป็นน ้าํหนัก 730 ตัน มหีนา้ตา่งทังหมด 6,500 บาน จคุนได ้80,000 กวา่คน รับประกัน 6,000 ปี
ใชล้ฟิทข์นึลง65 เครือง เรมิสรา้งเมอื 1 ตลุาคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ.1929) สรา้งเสร็จเมอื 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)
นําทกุทา่นขนึชมววิจากชนั 86 ของตกึ ซงึสามารถมองเห็นทวิทัศนข์อง เกาะแมนฮัตตัน ใจกลางกรุงนวิยอรค์ชมววิกรุงแมนฮัตตันแบบ 360
องศา อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปและเดนิเลน่บนชนั 86 ไดต้ามอธัยาศยั 

จากนันนําทา่นผา่นชม สวนสาธารณะ เซ็นทรลั พารค์ (Central park) ซงึเป็นสวนสาธารณะทมีขีนาดใหญ่ทสีดุใน แมนฮัตตัน
(เป็นเขตปกครองตนเอง) แหง่มหานครนวิยอรค์ ตอ้นรับนักทอ่งเทยีวจากทัวโลกประมาณปีละ 25 ลา้นคน
เป็นสวนสาธารณะทมีคีนมาทอ่งเทยีวมากทสีดุในสหรัฐอเมรกิา และยงิไปกวา่นัน สวนสาธารณะแหง่นียังเป็นสถานทถี่ายทําหนังหลาย  ๆเรือง
และรายการตา่ง  ๆอกีมากมาย จงึทําใหเ้ซ็นทรัลพารค์ โดง่ดังไปทัวโลก 

นําทา่นผา่นชม ร็อคกเีฟลเลอรเ์ซ็นเตอร ์(Rockefeller Center) ถนนสายทหีา้ (Fifth Avenue) ทสีรา้งขนึจากตระกลูทรี่ํารวย
ตดิอันดับหนงึในสบิของอเมรกิา ซงึคับคังไปดว้ยศนูยก์ารคา้ และโรงมหรสพชนันํา 

จากนันนําทา่นสู ่ยา่นไทมส์แควร ์(Times Square) หนงึในสถานททีเีป็นหัวใจของนวิยอรค์ ไทมส์แควร์
ไดก้ลายสถานะเป็นสถานททีสํีาคัญของโลกและไดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ของนครนวิยอรก์ ซงึเป็นผลมาจากทไีทมส์แควร ์เป็นสถานททีดีทัูนสมัย
ล ้าํยุค เพราะมจีอโฆษณาขนาดใหญ่มากมายตดิอยู่ตามบรเิวณโดยรอบ นอกจากนี ไทมส์แควร ์ยังเป็นจดุปลายสดุทางฝังตะวันออกของ ลนิคอลน์
ไฮเวย ์หรือ ทางหลวงลนิคอลน์ อันเป็น ทางหลวงสายแรกทตัีดผา่นสหรัฐอเมรกิา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารไทย 

ทพีกั



Doubletree by Hilton Fort Lee**** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ลอ่งเรอืเทพเีสรภีาพ - ชอ้ปปิงเอาทเ์ลท Woodbury Outlet

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นนังเรือสู ่เกาะลเิบอรต์ ีเพอืชมทวิทัศนข์องฝังเมอืงแมนฮัตตัน นําทา่นชม เทพเีสรภีาพ บนเกาะลเิบอรต์ี
สญัลักษณ์แหง่สนัตภิาพทปีระชาชนของประเทศฝรังเศสมอบใหก้ับประชาชนนครนวิยอรค์
ทา่นจะไดเ้ห็นทวิทัศนข์องแมนฮัตตันของมหานครนวิยอรค์ และนวิเจอรซ์ไีดจ้ากจดุนี ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะไดเ้ห็น
ตกึระฟ้าทัวทังเกาะแมนฮัตตัน รวมถงึ สะพานบรูคลนิ ซงึเป็นสะพานแหง่แรกของนวิยอรค์ ทสีรา้งขา้มแม่นําอสีตร์ฟิเวอร ์เพอืเชอืมเกาะแมนฮัตตัน
ซงึเป็นใจกลางของนครนวิยอรค์ กับ ย่าน บรูคลนิ ทอียู่ตรงขา้มเป็นสะพานทใีชอ้ฐิและหนิผสมผสานกัน กอ่เป็นเสาหลักขนึ 2 ฟาก
แลว้ก็ใชเ้สน้ลวดเหล็กขงึเพอืยดึโยงสะพาน ซงึมทัีงปนูและไม ้ความยาวทังสนิ 6,016 ฟตุ และกวา้ง 85ฟตุ จนเป็นผลสําเร็จ สามารถ
ใชง้านไดอ้ย่างคงทนมาจนถงึปัจจบัุน 

เรือจะนําทา่นผา่นและสามารถมองเห็น ตกึ World Trade Center หรือทชีาวอเมรกิันเรียกวา่บรเิวณ Ground Zero
ซงึชอืนีเป็นชอืทถีูกเรียกแทนพนืทบีรเิวณตกึ World Trade Center เดมิคําเรียกวา่ Ground Zero นันเป็นคําศัพทท์ถีูกนํามาใช ้เมอืคราวทญีปีุ่ น
โดนระเบดินวิเคลยีรท์ ีHiroshima, Nagasaki ครันตอ่มา ศัพทคํ์านีจงึใชเ้รียกแทนความหายนะทมีสีาเหตมุาจากระเบดิ
หรือความเสยีหายครังยงิใหญ่ ดว้ยสาเหตนีุ พนืทบีรเิวณตกึ World Trade Center จงึถูกเรียกวา่ Ground Zero
ซงึกลายเป็นพนืทปีระวัตศิาสตรข์องประเทศอเมรกิา ซงึทา่นสามารถมองเห็นตกึดังกลา่วไดใ้นระยะไม่ไกล

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นสู ่วดูเบอรร์ ีเอาทเ์ลท (Woodbury Outlets) (ระยะทาง 63 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี
ซงึเรียกไดว้า่เป็นเอาทเ์ลททดีทีสีดุในอเมรกิา ตังอยู่บนเนือทขีนาดใหญ่ ประกอบดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมกวา่ 250 รา้นคา้
นําเสนอสนิคา้ในราคาทชีวนใหเ้ลอืกสรรคม์ากมายหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ Burberry, Gucci, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty,
Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio Armani, TOD, Belenciaga, Samsonite และอนืๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย
(รา้นคา้ทกุรา้นลดราคา 30 – 70%) ซงึเรียกไดว้า่เป็นเอาทเ์ลท ทใีหญ่ทสีดุ และ ถูกทสีดุในสหรัฐอเมรกิา เราแนะนําใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ทนีี
เนืองจากราคาและสนิคา้มใีหเ้ลอืกมากมาย นอกจากสว่นลดของทางรา้นคา้แตล่ะรา้นแลว้ ยังมคีปูองสว่นลดเพมิ ทแีจกใหล้กูคา้ ทกุทา่น
เรียกไดว้า่ สวรรคสํ์าหรับนักชอ้ปปิงจรงิๆ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี พรอ้มลมิลองเมนูกุง้มงักร

ทพีกั
Doubletree by Hilton Fort Lee**** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ฟิลาเดลเฟีย - วอชงิตนั ด.ีซ.ี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟิลาเดลเฟีย (ระยะทาง 99 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.05 ชม.) หรือท ีเรยีกกนัวา่ Philly หรอื The City of
Brotherly Love เป็นเมอืงหลวงแหง่แรก ของ สหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุในรัฐเพนซลิเวเนีย
และเป็นเมอืงทพีลเมอืงหนาแน่นทสีดุเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมรกิา และเป็นเมอืงทมีพีนืทเีมอืงจากประชากรเป็นอันดับ 5
และมผีูบ้รโิภคสอืมากเป็นอันดับ 4 จากการสํารวจของนีเซน มเีดยี รีเสริช์ และเป็นเมอืงทมีพีลเมอืงหนาแน่นเป็นอันดับท ี49 ของโลก
นอกจากนีฟิลาเดลเฟียยังเป็นทตัีงของสถานศกึษาชนันําอย่าง มหาวทิยาลัยเพนซลิเวเนีย และ Drexel University 

จากนันนําทา่นเขา้ชม ระฆงัแหง่เสรภีาพ หรอื Liberty Bell เป็นสงิทปีระกาศกําเนดิของประเทศสหรัฐอเมรกิาเมอืวันท ี8 กรกฎาคม พ.ศ 2319
ระฆังเกา่แก ่ทงีามสงา่ใบนีมขีอบกวา้งขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 12 ฟตุ และหนักกวา่หนงึตัน บนระฆังมอัีกษรจารกึไวว้า่
“ขอใหเ้สรีภาพจงมแีดค่นทกุคนทอีาศัยอยู่บนผนืแผน่ดนินี” พรอ้มนําชมนทิรรศการความเป็นมาในการ ประกาศอสิรภาพของสหรัฐอเมรกิา 



นําทา่นถ่ายรูปกับ หอแหง่เสรภีาพ หรอื Independence Hall สรา้งขนึเพอื ใชเ้ป็นศาลาวา่การรัฐ
ปัจจบัุนใชเ้ก็บรักษาเอกสารอสิรภาพและตังดนิแดนใหม่โดยใชช้อืวา่ “สหรัฐอเมรกิา” (United States of America)

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารแบบเอเชยี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี (ระยะทาง 222 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.33 ชวัโมง) เมอืงหลวงของประเทศสหรัฐอเมรกิา
ซงึเป็นเมอืงหนงึทไีดอ้อกแบบผังเมอืงไดอ้ย่างสวยงามและเป็นระเบยีบ เป็นทตัีงททํีาการของหน่วยงานรัฐบาลทสํีาคัญ  ๆนําทา่นชม กรุงวอชงิตัน
ด.ีซ.ี เมอืงหลวงของสหรัฐอเมรกิา ตดิกับรัฐเวอรจ์เินียและรัฐแมรแิลนด ์โดยวอชงิตัน ด.ีซ.ี อยู่ในเขตฝังซา้ยของแม่น ้าํพอตอแมก (Potomac
River) กรุงวอชงิตัน ด.ีซ.ี สรา้งในสมัย ประธานาธบิด ีจอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดทีา่นแรกของสหรัฐอเมรกิา เมอืงหลวงแหง่นี สรา้งขนึแทน
ฟิลาเดลเฟีย ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐอเมรกิาในสมัยกอ่น เมอืงนีมอีนุสาวรียว์อชงิตัน ทมีลัีกษณะเป็นแทง่โอเบลสิกส์งู 555 ฟตุ (169
เมตร) สรา้งเป็นเกยีรตแิก ่จอรจ์ วอชงิตัน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารไทย

ทพีกั
Bethesda North Marriott Hotel / DC Sheraton Rockville Hotel **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ทําเนยีบขาว - สถาบนัสมธิโซเนยีน - พพิธิภณัฑย์านอวกาศ - เมอืงแฮรสิเบริก์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นชม อนุสาวรยีว์อชงิตนั และแทง่โอเบลสิก ์จากนันนําทา่นแวะถ่ายรูปกับ ทําเนยีบขาว (The White House)
ทพํีานักของประธานาธบิดสีหรัฐอเมรกิา จากนันนําทา่นชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของโดมสขีาวซงึสรา้งเป็นทรํีาลกึถงึประธานาธบิดเีจฟเฟอรส์นั
(อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอรส์นั) และ ชมอนุสาวรียป์ระธานาธบิดคีนท ี16 ของสหรัฐอเมรกิา คอื ประธานาธบิดลีนิคอรน์
(อนุสรณ์สถานอับราฮัมลนิคอลน์) จากนันนําทา่นแวะถ่ายรูปกับ ตกึรัฐสภา ซงึเป็นทปีระชมุสมาชกิวฒุสิภา และสภาผูแ้ทนราษฎร

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ อาคารสถาบนัสมธิโซเนยีน (The Smithsonian Institute) กอ่ตังในปี ค.ศ.1846
โดยทนุรัฐบาลสว่นหนงึร่วมกับเงนิกองทนุ จากพนัิยกรรมของ James Smithson นักวทิยาศาสตรข์องอังกฤษ สถาบัน
สมธิโซเนียนยังเป็นพพิธิภัณฑท์ใีหญ่ทสีดุในโลกและไดร้วบรวมพพิธิภัณฑ ์13 แหง่ไวด้ว้ยกัน นําทา่นชมพพิธิภัณฑท์น่ีาสนใจ เชน่ National
museum of Natural History ซงึแสดงนทิรรศการเกยีวกับสงิแวดลอ้ม ของมนุษย ์ชมหอ้งแสดงกระดกูไดโนเสาร์
หุน่ชา้งแอฟรกิาโบราณทตัีวใหญ่ทสีดุในโลก และเพชรโฮป (Hope Diamond) ขนาด 45.5 กะรัต ทเีคยเป็นสมบัตขิองพระเจา้หลยุส ์ท ี16
ของฝรังเศส

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี พรอ้มเมนูกุง้มงักร

บา่ย
นําทา่นชม พพิธิภณัฑเ์ครอืงบนิและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พพิธิภัณฑ ์อากาศยานและยานอวกาศ
ทมีผีูเ้ขา้ชมสงูทสีดุในโลก แสดงประวัตศิาสตรก์ารบนิมาตังแตต่น้จนถงึปัจจบัุน ประกอบดว้ย เครืองร่อน เครืองบนิ จรวด ยานอวกาศ
ซงึเป็นของจรงิตังแสดง มโีรงภาพยนตรจ์อยักษ์ (IMAX) ทฉีายภาพยนตรเ์กยีวกับการบนิ อวกาศ นอกจากนียังมทีอ้งฟ้าจําลอง หนิจากดวงจันทร์
และเครืองบนิลําแรกของโลกจากตระกลู Wright 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) (ระยะทาง 169 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชวัโมง)
เป็นเมอืงหลวงของรัฐเพนซลิเวเนีย สหรัฐอเมรกิา เมอืงแฮรร์สิเบริก์เป็นเมอืงทตัีงอยู่รมิฝังตะวันออกของแม่น ้าํซสัควิแฮนนา 

นําทา่นชม โรงงานจําลองผลติช็อกโกแลต ชอืดังของประเทศอเมรกิา นันคอื Hershey’s Chocolate World
ซงึทา่นจะไดช้มขันตอนในการผลติช็อกโกแลตแบบภาพยนตรก์ารต์นูเคลอืนไหว
โดยใชตั้วการต์นูจําลองในการแสดงประกอบกับเทคโนโลยีททัีนสมัย ซงึเป็นการแสดงทน่ีารักและตนืตาตนืใจสําหรับผูท้มีาชม
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืช็อกโกแลตนานาชนดิของ Hershey’s เพอืเป็นของฝาก และของทรีะลกึตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ 



ทพีกั
Radisson Hotel Harrisburg / Crown Plaza Hotel Harrrisburg **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
เมอืงคอรน์นงิ - น้าํตกไนแองการา่ (ฝงัแคนาดา) - ดนิเนอรพ์เิศษ บนหอคอย Skylon

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอรน์นงิ (ระยะทาง 262 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.50 ชวัโมง)
พรอ้มชมทัศนียภาพบรรยากาศเมอืงและชวีติแบบอเมรกิัน ซงึตังอยู่ทางตอนใตข้องนครนวิยอรค์ กอ่ตังขนึเมอืปี ค.ศ. 1890
ซงึตังอยู่บนฝังแม่น ้าํเชมุง เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงทางดา้นการทําเครืองแกว้ 

นําทา่นชม การจดัแสดงเครอืงแกว้ ณ โรงงานเครืองแกว้ทบีไีอเมอืงคอรน์นงิ ทมีชีอืเสยีงในดา้นเครืองแกว้ของอเมรกิา
อสิระใหท้า่นเลอืกซอืเครืองแกว้ ทรัีงสรรคอ์อกแบบมาหลากหลายชนดิและหลากหลายดไีซน ์เป็นของทรีะลกึตามอัธยาศัย

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตไินแองการา่ฝงัแคนาดา ทถีอืวา่เป็นสงิมหัศจรรยท์างธรรมชาตสิงิหนงึ
ของโลกและเป็นสถานทดีมืน ้าํผงึพระจันทรย์อดนยิมสงูสดุ 1 ใน 3 ของคูบ่า่วสาวชาวอเมรกิัน นําทกุทา่นเดนิทางสู ่น้าํตกไนแองการา่
อันยงิใหญ่และชนืชมความงดงามของน ้าํตกทสีรรคส์รา้งขนึโดยธรรมชาต ิและ
ถอืวา่เป็นน ้าํตกทสีวยงามทสีดุแหง่หนงึของโลกทคีณุทา่นตอ้งมาสมัผัส 
(ในวนันทีา่นจะตอ้งผา่นดา่นตรวจ คนเขา้เมอืงของประเทศแคนาดา ดงันนัทกุทา่นตอ้งเตรยีมพาสปอรต์ไวก้บัตนเอง
และหา้มนําผลไม ้ถวั และอาหารทกุชนดิเขา้ประเทศแคนาดาอยา่งเด็ดขาด หากทา่นมขีองดงักลา่ว ตอ้งทําการทงิกอ่นถงึดา่นตรวจ)

จากนันนําทา่นขนึ หอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เพอืชมววิทสีวยสดงดงามของน ้าํตก
และพเิศษใหท้า่นไดรั้บประทานอาหารค่าํบนหอคอยสกายลอน หลังอาหารค่าํ
ทา่นสามารถขนึสูจ่ดุชมววิชนับนของหอคอยสกายลอนเพอืถ่ายรูปมุมสงูของน ้าํตกไนแองการ่า

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ บนหอคอยสกายลอน (อาหารค่าํมอืพเิศษ) Skylon Tower

ทพีกั
Marriott Gateway on The Falls Hotel (Fall view) หรอื Hilton Niagara Fall Hotel (Fall View)**** หรอืเทยีบเทา่

พเิศษ....หอ้งพักววิน ้าํตก ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศน ้าํตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิ และชนืชม แสง ส ียามค่าํคนื

วนัท ี7
ลอ่งเรอืชมน้าํตกไนแองการา่ หรอื Journey Behind the Falls - โตรอนโต

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ครังยงิใหญ่ ในการชมน ้าํตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิจรงิๆกับโปรแกรมการ ลอ่งเรอื Horn Blower ในการชมน ้าํตก
และชมความยงิใหญ่ของน ้าํตกไนแองการ่าแบบมอืเออืม อสิระใหท้า่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ เดนิเลน่รอบบรเิวณน ้าํตกไนแองการ่า
(หมายเหต:ุ โปรแกรมลอ่งเรอื Horn Blower Cruise จะเปิดใหบ้รกิาร1 เมษายน ของทกุปี
แตอ่ยา่งไรก็ตามขนึกบัสภาพอากาศแตล่ะปีดว้ย หากกรุป๊เดนิทางและทางเรอืปิดใหบ้รกิาร ทางทวัรจ์ะทําการเปลยีนโปรแกรม
Journey behind the falls ใหล้กูคา้)

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นสูไ่นแองการ่า ชอ้ปปิง เอาทเ์ลต (Niagara Shopping Outlet) ซงึเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ตังอยู่ใกลก้ับน ้าํตกไนแองการ่า
มรีา้นคา้กวา่มากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซอืของอย่างจใุจ อาท ิBODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS,



ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นตน้ 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่นครโตรอนโต เมอืงหลวงของรัฐออนตารโิอ (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 30 นาท)ี
นครทใีหญ่ทสีดุในประเทศแคนาดา เป็นเมอืงทมีปีระชากรอาศัยอยู่หนาแน่นทสีดุของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับหนงึของแคนาดา
และยังเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ในฝังตะวันตก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Sheraton Center Toronto Hotel/ Delta Hotel by Marriott Toronto **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
โตรอนโต - อาคารรฐัสภา - มหาวทิยาลยัโตรอนโต - ขนึหอคอย CN Tower

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่น ขนึหอคอยซเีอ็น (CN Tower) ซงึมคีวามสงูถงึ 520 เมตร เป็นหอคอยทสีงูทสีดุในโลก
ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตไดอ้ย่างจใุจ 

จากนันนําทา่นเทยีวชม เมอืงโตรอนโต เป็นเมอืงททัีนสมัยอกีเมอืงของประเทศแคนาดา เมอืงนีมปีระชากร 2.5 ลา้นคนอาศัยอยู่
และเป็นหนงึในเมอืงเศรษฐกจิของโลกทสํีาคัญ รวมทังยังเป็นศนูยร์วมของผูค้นจากหลากหลายเชอืชาต ิอาท ิเชน่ ชาวโปรตเุกส, ชาวอติาล,ี
ชาวละตนิอเมรกิา และชาวเอเชยี ซงึเมอืงโตรอนโตยังมชีมุชนชาวจนีทใีหญ่ทสีดุในอเมรกิาเหนือ เมอืงโตรอนโต ประกอบไปดว้ย 6 เขต ไดแ้ก่
Downtown, North York, East York, York, Scarborough และ Etobicoke

นําทา่นชม มหาวทิยาลยัโตรอนโต ซงึเป็นศนูยก์ลางทางการศกึษาของรัฐออนตารโิอ 

จากนันนําทา่นถา่ยรูปคูก่บั อาคารรฐัสภา ของรฐัออนตารโิอ ซงึมพีระบรมรูปของพระนางวคิตอเรีย
พระราชนีิแหง่อังกฤษเจา้อาณานคิมในสมัยกอ่นตังอยู่ดา้นหนา้

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ตมิซํา)

บา่ย
นําทา่นชม เมอืงโตรอนโต พรอ้มชมและถ่ายรูปสถานทตีา่ง  ๆมากมาย อาทเิชน่ สกายโดม, ปราสาทคาซาโลม่า, สวนควนีพารค์,
ศาลาวา่การเมอืงโตรอนโต, ทา่เรือโตรอนโต และใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงเลอืกซอืสนิคา้มากมาย ณ ตลาดทอียู่ใจกลางเมอืงเกา่ ณ ย่าน EATON
CENTER

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารไทย 
หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงโตรอนโต

22.30 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิโตรอนโต (Toronto) สู ่สนามบนิอสิตนับูล โดย สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ เทยีวบนิ TK18
(ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.45 ชวัโมง)

วนัท ี9
โตรอนโต - อสิตนับูล

.
********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล *******

สายการบนิมบีรกิารอาหารค่าํ และ อาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิ

15.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล แวะเปลยีนเทยีวบนิ



20.10 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ เทยีวบนิ TK64 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 8.30 ชวัโมง) สายการบนิมบีรกิารอาหารค่าํ
และ อาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิ

วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

09.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์เมรกิา
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี31 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:21 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์เมรกิา

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• ในอเมรกิาสว่นใหญไ่มม่บีรกิารหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง เนอืงจากเตยีงในอเมรกิาจะเป็นเตยีง Queen Size Bed 2 เตยีง (TWN) ไมส่ามารถวางเตยีงเสรมิได ้
กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น้าํหนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก.

• กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น้าํหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทางน ้าํหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ใบ)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานท  ีตามระบุ

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มรวมคา่ทปิ เรยีบรอ้ยแลว้

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท -์แฟกซ ์คา่เครอืงดมืมนิบิารแ์ละคา่ใชจ้่ายอนืๆทมีไิดร้ะบุ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนําใหท้่านดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพอืป้องกนัการสญูหาย

• คา่วซีา่อเมรกิา (ลกูคา้จะตอ้งยนืวซีา่ และ สมัภาษณด์ว้ยตวัเองเท่านัน)

•  สาํหรบัการยนืวซีา่อเมรกิา ลกูคา้สามารถดาํเนนิการยนืวซีา่ดว้ยตนเองทังหมดได ้โดยเขา้ไปทําการสมคัรไดท้าง เว็บ
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใชข้อ้มลูของทางบรษัิท รบกวนตดิตอ่)
หากลกูคา้ใหท้างบรษัิทดาํเนนิการในสว่นของวซีา่อเมรกิาทังหมด เสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ดาํเนนิการเพมิท่านละ 7,000 บาท
(ในกรณนีทีางบรษัิทจะแจง้นัดหมายใหล้กูคา้มาทําการสมัภาษณอ์กีท )ี

เงอืนไขการสํารองทนัีง และการชําระเงนิ
• งวดท  ี1: สาํรองทนัีงจ่าย 50,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัไดร้บัการยนืยันกรุป๊เดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2: ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่60 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หกัคา่มดัจํา 30,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-59 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หกัคา่มดัจํา 30,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่1-19วัน)



หมายเหตุ

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน
กอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

•  กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด



• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมคีวามกวา้ง

• ( 9.75 นวิ ) + ยาว ( 21.5 นวิ ) + สงู ( 18 นวิ )

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตราฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

เอกสารยนืวซีา่แคนาดา (ใชเ้วลายนืประมาณ 16 วันทําการ)
(ทางบรษัิททัวรดํ์าเนนิการยนืใหแ้ละรวมคา่วซีา่แลว้)
• แบบฟอรม์คาํรอ้งขอวซีา่ และ แบบฟอรม์เกยีวกบัครอบครวั (กรณุากรอกใหค้รบถว้น)(กรณุากรอกแบบฟอรม์ภาษาไทยททีางบรษัิทฯ ทัวรใ์หก้รอกขอ้มลู
เพอืทําวซีา่ออนไลน)์

• หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทเีหลอือายกุารใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขนึไป และมหีนา้สาํหรบัตดิวซีา่ อยา่งนอ้ย 3 หนา้
หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย

• รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 1.37 x 1.77 นวิ จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• สาํเนาบัตรประชาชน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทมีรีายละเอยีดบา้นเลขทมีาดว้ย)

• สาํเนาทะเบยีนสมรส (กรณผีูห้ญงิ.....หากมกีารเปลยีนคาํนําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้าํนําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาใบมรณะบัตร

• สตูบิัตร (กรณเีดก็ต่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ:์ (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงันี
• เดก็ เดนิทางกบับุคคลอนื บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านัน และใหร้ะบุวา่



ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชอื) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั

• เดก็ เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา
(ระบุชอืบดิา)

• เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา
(ระบุชอืมารดา)

•  หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ
• จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)

• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)

• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้

• กรณพีนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตาํแหนง่ ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน

• กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน

• กรณเีกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ

• กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษา นันวา่กาํลงัศกึษาอยู ่ระบุชันปีทศีกึษา

• หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง Bank guarantee และ สาํเนาบัญช  ีเลม่เดยีวกนั)
• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
20 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขนึไปจากเดอืนทจีะยนืวซีา่ มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรบัสมดุและสาํเนา 20 วันกอ่นยนืวซีา่)

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นนั **************
หมายเหต ุ: หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทมีกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนอืง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี
ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยสําเนาสมดุบญัชี
• บัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรพัย ์(Saving) มาดว้ยหากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดงันี
• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
20 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน

• หมายเหต ุหากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงัน ี
• หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชอืเจา้ของบัญช  ีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชอืผูถ้กูรบัรองในจดหมายดว้ย)

• กรณุาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั

• กรณนีายจา้งรบัรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง
• จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน

• หนังสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 12.1 และ 12.2

(สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ ีไมต่อ้งแนบมา)
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