
ใบอนญุาตฯ 11/09867

เน็กซทั์วร.์คอม โดย
บรษิทั เน็กซ ์บุค๊กงิ จํากดั
เลขท ี240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร ์ชนั 16 ถนนรัชดาภเิษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

Tel : 081-873-6566 (ทกุวัน) 
Line ID : @nexttour
E-mail : info@nexttour.com 
Website : https://www.nexttour.com

NT507
ทวัรอ์เมรกิา แคนาดา น ้าํตกไนแองการ่า 11 วัน 7 คนื (MU)
ทัวรอ์เมรกิา แคนาดา , 11 วัน 7 คนื ,

Sheraton On The Falls Hotel  , Holiday Inn Chantilly  , CROWNE PLAZA  , RADISSON HARRISBURG  ,
Toronto Don Valley Hotel

เทพเีสรภีาพ - ขนึตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์- WOODBURY OUTLET
นวิยอรก์ - ไทม ์สแควร ์- ฟิลาเดลเฟีย - วอชงิตนั ด.ีซ.ี - ทาํเนยีบขาว - อนุสาวรยีว์อชงิตนั
อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ - หา้งสแควรว์นั - อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั - สถาบนัสมธิโซเนยีน

พพิธิภณัฑเ์ครอืงบนิและยานอวกาศ - น้าํตกไนแองการา่ - มหาวทิยาลยัโตรอนโต
HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD - หอคอย CN Tower

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

23.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไชนา่อสีเทริน์ (MU) ประต ู8 แถว Q
พบเจา้หนา้ท ีคอยอํานวยความสะดวก

วนัท ี2



กรุงเทพฯ - เซยีงไฮ ้- นวิยอรก์

02.30 น.
ออกเดนิทางสู ่มหานครเซยีงไฮ ้โดย สายการบนิ ไชนา่อสีเทริน์ เทยีวบนิท ีMU548
***คณะเดนิทางตังแตวั่นท ี13 พ.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 01.55 น.***

07.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิผูต่ง เมอืงเซยีงไฮ ้ประเทศจนี เพอืรอเปลยีนเครือง
***คณะเดนิทางตังแตวั่นท ี13 พ.ย. 62 เดนิทางถงึ เวลา 07.20 น.***

11.30 น.
ออกเดนิทางสู ่มหานครนวิยอรก์ เทยีวบนิท ีMU587

14.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตจิอหน์ เอฟ เคนเนด ี(JFK) มหานครนวิยอรก์ (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 11 ชวัโมง)
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร
***คณะเดนิทางตังแตวั่นท ี13 พ.ย. 62 เดนิทางถงึนวิยอรก์ เวลา 13.25 น.***

นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครนวิยอรก์ (New York)

นําทา่นเทยีวชม เมอืงมหานครนวิยอรก์ (New York) ทมีชีอืเลน่วา่ Big Apple เมอืงใหญ่ทสีดุในสหรัฐอเมรกิา และทเีจรญิทสีดุในโลก
เป็นมหานครเอกของโลก จัดไดว้า่เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ วัฒนธรรม บันเทงิ ทสํีาคัญทสีดุของโลก เป็นเมอืงทมีตีกึระฟ้า ตกึสงูมาก
ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นทตัีงของสํานักงานใหญ่องคก์ารสหประชาชาติ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

ทพีกั
CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
นวิยอรก์ - เทพเีสรภีาพ - ขนึตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

พาทา่นลงเรอืเฟอรร์ ีเพอืชม อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) ชมความสงา่งามของเทพเีสรีภาพ
สญัลักษณ์แหง่ความภาคภมูใิจของชาวอเมรกิัน ทแีสดงใหเ้ห็นวา่เป็นดนิแดนททีกุคนมสีทิธ ิและเสรีภาพเทา่เทยีมกัน
ซงึเทพเีสรีภาพนีประเทศฝรังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนืองในโอกาสทอีเมรกิากอ่ตังประเทศครบรอบ 100 ปี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญปีุ่ น

บา่ย
จากนันนําทา่นขนึชมทวิทัศนม์หานครนวิยอรก์ บนตกึระฟ้าแหง่ใหม่ของนครนวิยอรก์ ตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์(One World Trade
Center) ทถีูกจัดอันดับใหเ้ป็นตกึทสีงูเป็นอันดับท ี3 ของโลก สรา้งแทนทตีกึแฝดเวลิด์เทรดเซ็นเตอรท์เีกดิเหตกุารณ์ 9/11 ในปี 2001

จากนันอสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชอ้ปปิงบน ถนน 5th Avenue ถนนชอืดังทสีดุใจกลางกรุงนวิยอรก์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ทพีกั
CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
นวิยอรก์ - WOODBURY OUTLET - นวิยอรก์ - ไทม ์สแควร์



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงวูด๊บูร ี(Woodbury) เพอืใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ท ีWoodbury Common Premium Outlets
ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัยท ี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

เทยีง
***อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั***

บา่ย
ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางกลับสู ่นวิยอรก์ 

ใหท้า่นไดอ้สิระเดนิเลน่ย่าน ไทม ์สแควร ์(Time Square) ย่านการคา้ในกลางมหานคร ทปีระชนัป้ายโฆษณานับรอ้ยป้ายและย่านโรงละครเพลง
ณ ถนนบรอดเวย ์(Broadway Avenues) ตน้กําเนดิของละครบรอดเวยศ์ลิปะการแสดงททัีวโลกยอมรับ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ฟิลาเดลเฟีย - วอชงิตนั ด.ีซ.ี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) เป็นเมอืงทรีเิรมิการประกาศอสิรภาพในสมัยกอ่ตังประเทศสหรัฐอเมรกิา
โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ.1776 คําประกาศเขยีนโดยโธมัส เจฟเฟอรส์นั เรมิจากจดุกําเนดิเสรีภาพ อสิรภาพท ีอนิดเีพน เดน้ซ ์ฮอลล์
(Independence Hall) และระฆังแหง่อสิรภาพ (Liberty Bell) ทไีดลั้นเมอืวันประกาศ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมรกิา
ตังอยู่ระหวา่งมลรัฐเวอรจ์เินียกับแมรีแลนด ์สรา้งในสมัยประธานาธบิด ีจอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา
ถูกสรา้งขนึเพอืทดแทนฟิลาเดเฟียทเีคยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดนิแดนโพน้ทะเลของอังกฤษ นําทา่นชมสถานทสํีาคัญตา่ง  ๆ

ถ่ายรูปคูก่ับ ทําเนยีบขาว (White House) สถานททํีางานของประธานาธบิดสีหรัฐ 

อนุสาวรยีว์อชงิตนั (Washington Monument) แทง่หนิโอเบลสิกท์สีรา้งเพอืเป็นเกยีรตแิก ่จอรจ์ วอชงิตัน
ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา ผูนํ้าอสิรภาพมาสูส่หรัฐอเมรกิา 

อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) อาคารหนิอ่อนทสีรา้งตามศลิปะแบบกรีก เพอืเป็นเกยีรตแิด ่อับราฮัม ลนิคอลน์
ประธานาธบิดคีนท ี16 ของสหรัฐอเมรกิา 

อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั (Jafferson Memorial) อาคารศลิปะนีโอคลาสสคิ อุทศิใหก้ับ โธมัส เจฟเฟอรส์นั
ประธานาธบิดคีนทสีามของสหรัฐอเมรกิา เจา้ของหลักการเรืองการประกาศอสิรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตกึรัฐสภา
ศนูยก์ลางทางกฎหมายและการเมอืงของอเมรกิามากวา่ 200 ปี สถานททํีางานของสมาชกิสภา Congress ของสหรัฐอเมรกิา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ทพีกั



HOLIDAY INN CHANTILLY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
วอชงิตนั ด.ีซ.ี - สถาบนัสมธิโซเนยีน - แฮรสิเบริก์ - HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม สถาบนัสมธิโซเนยีน (The Smithsonian Institute) เป็นสถาบันวจัิย สถาบันการศกึษา
และพพิธิภัณฑห์น่วยงานสว่นใหญ่ของสถาบันตังอยู่ทกีรุงวอชงิตัน ด.ีซ.ี มพีพิธิภัณฑอ์กีกวา่ 19 แหง่ สวนสตัว ์ศนูยว์จัิย มวัีตถุสงิของตา่งๆ
ในความดแูลของพพิธิภัณฑม์ากกวา่ 136 ลา้นชนิ กอ่ตังในปี ค.ศ.1846 โดยเงนิทนุรัฐบาลร่วมกับเงนิกองทนุจากพนัิยกรรมของ James
Smithson นักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ

เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์ครอืงบนิและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พพิธิภัณฑอ์ากาศยานและยานอวกาศ
ทมีผีูเ้ขา้ชมสงูทสีดุในโลก แสดงประวัตศิาสตรก์ารบนิมาตังแตต่น้จนถงึปัจจบัุน ประกอบดว้ย เครืองร่อน เครืองบนิ จรวดและยานอวกาศ
ซงึเป็นของจรงิตังแสดงอยู่ มโีรงภาพยนตรจ์อยักษ์ (Imax) ทฉีายภาพยนตรเ์กยีวกับการบนิ อวกาศ นอกจากนียังมทีอ้งฟ้าจําลอง
หนิจากดวงจันทร ์และเครืองบนิลําแรกของโลกโดกย 2 พนีอ้งตระกลู Wright 

นําชมพพิธิภัณฑท์น่ีาสนใจ เชน่ เขา้ชม National museum of Natural History ซงึสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธไ์ม ้สตัว ์ฟอสซลิ
แร่ธาต ิหนิ อุกกาบาต และวัตถุทเีกยีวขอ้งกับประวัตศิาสตรด์า้นการววัิฒนาการของมนุษย ์ยังมหีอ้งแสดงกระดกูไดโนเสาร์
หุน่ชา้งแอฟรกิาโบราณทตัีวใหญ่ทสีดุในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ทเีคยเป็นสมบัตขิองพระเจา้หลยุสท์ ี16 ของฝรังเศส

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) เมอืงหลวงของรัฐเพนซลิเวเนีย (Pennsylvania) รมิฝังแม่น ้าํซวัควฮิานน่า

นําทา่นเขา้ชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช็อคโกแลตทเีป็นเหมอืนกับ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์คอมเพล็กซ ์(Entertainment
Complex) มทัีงสว่นพพิธิภัณฑช็์อคโกแลต กระบวนการผลติ ภาพยนตร ์3 มติิ
มเีวลาใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืช็อคโกแลตนานาชนดิเพอืเป็นของฝากของทรีะลกึ
**ในกรณีทวัีนเดนิทางตรงกับวันหยุดครสิมาสต ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนโปรแกรมทัวรต์ามความเหมาะสม
เพอืประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทาง**

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
RADISSON HARRISBURG หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
แฮรสิเบริก์ - แคนาดา - น้าํตกไนแองการา่ - อาหารค่าํบน Skylon Tower

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิสู ่น้าํตกยกัษไ์นแองการา่ โดยน ้าํตกไนแอการ่า ถา้ฝังอเมรกิาจะตัง อยู่ในบรเิวณของ เมอืงบฟัฟาโร ่(Buffalo)
ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมอืงทมีคีวามสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมรกิา
และเป็นเมอืงตดิพรมแดนระหวา่งอเมรกิาและแคนาดา โดยมแีม่น ้าํไนแอการ่าขวางกัน ซงึเป็นจดุกําเนดิของน ้าํตกยักษ์ไนแอการ่า

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
นําทา่น ขา้มพรมแดนอเมรกิา - แคนาดา เพอืเขา้สู ่อทุยานแหง่ชาตนิ้าํตกไนแองการา่ฝงัแคนาดา (Niagara Falls, Canada Side) เป็น
1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาติ
พบกับความยงิใหญ่ของน ้าํตกทมีปีรมิาณน ้าํมากมายมหาศาลกอ่ใหเ้กดิเสยีงสนันหวันไหวและละอองไอน ้าํททํีาใหเ้กดิสายรุ่งเมอืกระทบกับแสงแดดในวันททีอ้งฟ้าแจม่ใส



***หมายเหต ุ: บรเิวณดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศแคนนาดา จะมกีารตรวจพาสปอรต์และวซีา่เขา้ประเทศแคนนาดาอกีครัง
และทางประเทศแคนนาดา ไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารทกุชนดิ รวมถงึผลไม ้ถัว ขนมตา่ง  ๆเขา้ประเทศอย่างเด็ดขาด***

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพอืชมววิอันสวยงามของนําตกไนแอการ่าจากมุมสงู

ทพีกั
SHERATON ON THE FALLS หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
ลอ่งเรอืไนแองการา่ - เมอืงโตรอนโต (แคนาดา) - CN TOWER

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่น ลอ่งเรอืชมน้าํตกไนแองการา่ (Niagara Falls) ตังอยู่บนแม่น ้าํไนแอการ่าทางตะวันออกของทวปีอเมรกิาเหนือ
บนพรมแดนระหวา่งประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมรกิา น ้าํตกไนแอการ่าประกอบดว้ยน ้าํตกสามแหง่ คอื น ้าํตกเกอืกมา้ (Horseshoe Falls) สงู 158
ฟตุ, น ้าํตกอเมรกิาสงู 167 ฟตุ, และน ้าํตกขนาดเล็กกวา่ทอียู่ตดิกัน คอืน ้าํตก Bridal Veil.
มจีดุชมววิทสีวยงามและเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญของทัง 2 ประเทศ
(หมายเหต ุ: การลอ่งเรือน ้าํตกไนแอการ่า Hornblower Niagara Cruises เปิดใหบ้รกิาร วันท ี18 พฤษภาคม- 30 พฤศจกิายน 2562
และอาจมกีารเปลยีนแปลงขนึอยู่กับสภาพอากาศและกําหนดการ หากไม่สามารถลอ่งเรือได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธนํิาทา่นลงสู ่“JOURNEY
BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน ้าํตก เพอืชมความงามของน ้าํตกไนแอการ่าอย่างใกลช้ดิเป็นการทดแทน)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุในประเทศแคนาดา และเป็นเมอืงทใีหญ่อันดับท ี4 ในทวปีอเมรกิาเหนือ
และโตรอนโตเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มปีระชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน และเป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ
วัฒนธรรม มสีถานททีอ่งเทยีวทน่ีาสนใจ เชน่ หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พพิธิภัณฑ ์Royal Ontario

จากนันนําทา่นขนึ หอคอยซเีอ็น (CN Tower)  ทมีคีวามสงูถงึ 520 เมตรเป็นหอคอยทสีงูทสีดุในโลก
ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพของเมอืงโตรอนโตอย่างทัวถงึ รวมทังทะเลสาบออนตารโิอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands)
ซงึยังเป็นทสีนามบนิ ของ Billy Bishop Toronto City Airport ททีา่นสามารถมองเห็นไดจ้ากบนหอคอยนี

นําทา่นชม มหาวทิยาลยัโตรอนโต (University of Toronto)  ศนูยก์ลางการศกึษาของโตรอนโต

จากนันนําทา่นถ่ายรูปคูก่ับ อาคารรฐัสภา ของรัฐออนตารโิอ ซงึมพีระบรมรูปของพระนางวคิตอเรีย
พระราชนีิแหง่อังกฤษเจา้อาณานคิมในสมัยกอ่นตังอยู่ดา้นหนา้, ศาลาวา่การเมอืง (Toronto City Hall), สวนควนีพารค์ (Queen’s Park) เป็นตน้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
TORONTO DON VALLEY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
โตรอนโต - ช็อปปิง - สนามบนิ - เซยีงไฮ้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หา้งสแควรว์นั (Square One Shopping Centre) ซงึเป็นหา้งขนาดใหญ่ตังอยู่ใจกลางเมอืง
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัยกอ่นกลับ มรีา้นคา้มากกวา่ 300 รา้น อาท ิเชน่ Aldo, American Eagle, Armani, Ben Sherman, Browns,
Bentley, Champ, Cleo, Coach, Diesel, Forever 21, Foot Locker, Gap, Gucci, Guess, Geox, H&M, Hugo Boss, Jack & Jones, Lacoste,
Massimo Dutti, Muji, Nike Root, Sephora, Showcase, Swarovski, Topshop, Topman, The Body Shop, Pandora, Uniqlo, Victoria’s
Secret, Walmart, Zara ฯลฯ



เทยีง
***อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั***

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโตรอนโต

16.25 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีMU208
***คณะออกเดนิทางตังแตวั่นท ี13 พ.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 15.25 น.***

.
***เครอืงบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***

วนัท ี10
เซยีงไฮ ้- กรุงเทพฯ

18.55 น.
ถงึ สนามบนิผูต่ง เมอืงเซยีงไฮ ้เพอืรอการเปลยีนเครือง
***คณะออกเดนิทางตังแตวั่นท ี23 ต.ค. 62 เดนิทางถงึนครเซยีงไฮ ้เวลา 19.20 น.***

21.35 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ดว้ยเทยีวบนิท ีMU547
***คณะออกเดนิทางตังแตวั่นท ี23 ต.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 20.40 น.***

วนัท ี11
กรุงเทพมหานคร

01.05 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ
***คณะออกเดนิทางตังแตวั่นท ี23 ต.ค. 62 เดนิทางถงึกรุงเทพฯ เวลา 00.55 น.***

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์เมรกิา แคนาดา
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี19 สงิหาคม 2562 เวลา 12:14 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์เมรกิา แคนาดา

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี
• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 23
ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่วซีา่ประเทศอเมรกิา (คา่ธรรมเนยีมวซีา่จาํนวน 7,600 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ)

• คา่วซีา่ประเทศแคนนาดา (คา่ธรรมเนยีมวซีา่จาํนวน 6,000 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ)

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (33 ดอลลา่สหรฐั)

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• ชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง



• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา

• ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่นับจากวันยนืประมาณ 5 วันทําการ การยนืวซีา่ท่านจะตอ้งมาแสดงตนทสีถานทูต ในระหวา่งยนืวซีา่เขา้สถานทูตแลว้
ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

• ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี เพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืยๆ

1.หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่
6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) ***ในกรณทีถีอืพาสปอรต์
สญัชาตไิทย แตพ่าํนักอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนักเรยีน นักศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทใหท้ราบทันที
เพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในประเทศไทยได ้
ขอ้กาํหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***



2.รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นวิ หรอื 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พนืหลงัขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบั
ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ)
3.หลกัฐานการทํางาน
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403)
- เป็นพนักงาน หนังสอืรบัรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุตาํแหนง่, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทอีอกเอกสาร
ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยู ่(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทอีอกเอกสาร ชอื-
สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถา่ยรา้น สญัญาเช่าท  ีโฉนดทดีนิ เป็นตนั
4.หลกัฐานการเงนิ
4.1 กรณผีูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง ใช  ้สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสาํเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน
รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช  ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 15 วันกอ่นวันยนืวซีา่ และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน
- ในกรณทีมีกีารเคลอืนไหวบัญช  ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช  ้Bank Statement แทนสาํเนาสมดุเงนิฝาก
- สถานทูตไมร่บัพจิารณาบัญชตีดิลบ บัญชฝีากประจํา บัญชกีระแสรายวัน
- บัญชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบัตร ตราสารหน ีกองทุน และสลากออมสนิ 
4.2 กรณเีปลยีนบัญชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้่านถา่ยสาํเนาสมดุบัญชมีาทังสองเลม่ (ทังเลม่เกา่ - เลม่ใหม)่
4.3 กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง ถา่ยสาํเนาสมดุบัญช  ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบุคคลทอีอกคา่ใชจ้่ายให ้
(พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพนัธ ์เช่น สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส)
5.กรณเีด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย
- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย
- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา
- กรณเีดก็ทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว
6.เอกสารสว่นตวั
- สาํเนาทะเบยีนบา้น
- บัตรประชาชน
- สตูบิัตร (กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี)
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี
- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 
7.ทา่นไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสําเนาถกูตอ้ง

***เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ***

เงอืนไขเพมิเตมิ

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด
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