
 

 

 
10 วนั อเมริกา-แคนาดา  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

***โปรโมช่ัน...สายการบิน เอมเิรสต์ แอร์ไลน์ส **** 

มถุินายน – ตุลาคม 2557  

เร่ิมต้น…. 119,900 บาท  
วอชิงตนั ดี.ซี. – พกัแอทแลนตสิ - ฟิลลาเดลเฟีย - คอร์นน่ิง –น ้าตกไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา) 
ขึน้หอคอยสกายลอน ทาวเวอร์ พร้อมดินเนอร์มือ้พเิศษ – นิวยอร์ค – ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ 
ขึน้ตกึเอ็มไพร์สเตท – พกัห้องริมน ้าตกไนแองการ่า – เที่ยวโตรอนโต - ขึน้หอคอย CN Tower  

(พกัแคนาดารวม 2 คนื) 

บินเข้าวอชิงตันดซีี (อเมริกา) – บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา) 
 

ราคาทวัร์ 119,900 บาท :  20-29 มิ.ย./ 11-20 ก.ค./ 8-17 ส.ค./ 19-28 ก.ย. 
 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค. 



 

 

10 วนั อเมริกา-แคนาดา 

 
 ชมนํ้ าตกไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา),  สมัผสันํ้ าตกไนแองการ่าแบบใกลชิ้ดกบั Journey behind the  fall  
 อาหารคํ่าม้ือพิเศษ บนหอคอยสกายลอน ทาวเวอร์ (Skylon Tower) ริมนํ้ าตกไนแองการ่า 
 พกั... วอชิงตนัดี.ซี, นิวยอร์ค 2 คืน, แอตแลนติส,  ไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา) หอ้งวิวนํ้ าตก และ โตรอนโต  
 เท่ียวแคนาดาฝ่ังตะวนัออก พร้อมพกัคา้งคืนท่ี โตรอนโต (รวมค่าวีซ่าแคนาดา).... พกัแคนาดารวม 2 คืน 
 ข้ึนตึกแอมไพร์สเตท ทาวเวอร์, ข้ึนหอคอย CN Tower 

 

แผนท่ีท่องเท่ียวเส้นทาง อเมริกา – แคนาดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพ – ดูไบ – วอชิงตนั ดี ซี 
 

18.30 น.  คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก ์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอินสายการบิน เอมิเรสต์  แถว T (Row T) ประตูทางเขา้ท่ี 9-
10 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

21.20 น. ออกเดินทางสู่มหานครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์ โดยสายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ส เท่ียวบิน 
EK373 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสาย
การบินฯ บริการ อาหารคํ่า ระหว่างเท่ียวบินสู่มหานครดูไบ  

 
วนัที่สอง  ดูไบ – วอชิงตนั ดี ซี – ท าเนียบขาว – สถาบันสมธิโซเนียน – พพิธิภัณฑ์ยานอวกาศ    
 



 

 

00.30 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ  แวะเปล่ียนเคร่ืองเท่ียวบิน  EK231 อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินดูไบ ตามอธัยาศยั 

02.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ (DXB) สู่ท่าอากาศยานนานาชาติ วอชิงตนั ดลัเลส  (IAD) สมัผสัประสบการณ์
บินขา้มเสน้แบ่งเขตเวลาสากล (ใชเ้วลาบินประมาณ 14 ชัว่โมง 30 นาที) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมบีริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 

 
 

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ วอชิงตนั ดลัเลส   
  นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร    
  นาํท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศสู่ กรุงวอชิงตนั ดีซี   เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นเมืองหน่ึงท่ีได้

ออกแบบผงัเมืองไดอ้ยา่งสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นท่ีตั้งท่ีทาํการของหน่วยงา นรัฐบาลท่ีสาํคญัๆ  นาํท่านชม 
กรุงวอชิงตนั ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ติดกบัรัฐเวอร์จิเนีย และรัฐแมริแลนด์  โดยวอชิงตนั ดี .ซี. อยูใ่น
เขตฝ่ังซา้ยของแม่นํ้ าพอตอแมก (Potomac River) กรุงวอชิงตนั ดี .ซี. สร้างในสมยั ประธานาธิบดี จอร์จ 
วอชิงตนั ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงแห่งน้ีสร้าง ข้ึนแทน ฟิลาเดเฟีย  ซ่ึงเคยเป็นเมือง
หลวงของสหรัฐอเมริกาในสมยัก่อน เมืองน้ีมีอนุสาวรียว์อชิงตนั ท่ีมีลกัษณะเป็นแท่งโอเบลิสกสู์ง 555 ฟุต (169 
เมตร) สร้างเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตนั    

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
   

บ่าย  นาํท่านผา่นชม อนุสาวรียว์อชิงตนั และแท่งโอเบลิกส์ จากนั้นนาํท่าน แวะถ่ายรูปกบั  ทาํเนียบขาว  (The White 
House) ท่ีพาํนกัของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จากนั้นนาํท่านชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของโดมสีขาวซ่ึง
สร้างเ ป็นท่ีรําลึกถึงประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สนั  (อนุสรณ์สถานธอมสั เจฟเฟอร์สนั ) และ ชมอนุสาวรีย์
ประธานาธิบดีคนท่ี 16 ของสหรัฐอเมริกาคือ  ประธานาธิบดีลินคอร์น  (อนุสรณ์สถานอบัราฮมัลินคอลน์ ) 
จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั  ตึกรัฐสภา  ซ่ึงเป็นท่ีประชุมสมาชิกวุฒิสภา และสภาผูแ้ทน ราษฎร  นาํท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัอาคาร สถาบนัสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค .ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วน
หน่ึงร่วมกบัเงินกองทุน จากพินยักรรมของ James Smithson นกัวิทยาศาสตร์ขององักฤษ  สถาบนัสมิธโซเน่ียน 
ยงัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกและไดร้วบรว มพิพิธภณัฑ ์ 13 แห่งไวด้ว้ยกนั นาํท่านชมพิพิธภณัฑท่ี์
น่าสนใจ เช่น National museum of Natural History ซ่ึงแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ชมหอ้ง
แสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นชา้งแอฟริกาโบราณท่ีตวัใหญ่ท่ีสุดในโลก และ เพชร  (Hope Diamond) ขนาด 45.5 
กะรัต  ท่ีเคยเป็นสมบติัของพระเจา้หลุยส์ท่ี  16 ของฝร่ังเศส จากนั้นนาํท่าน ชม พิพิธภณัฑเ์คร่ืองบินและยาน
อวกาศ   (National Air and Space Museum) พิพิธภณัฑอ์ากาศยานและยานอวกาศ ท่ีมีผูเ้ขา้ชมสูงท่ีสุดในโลก 
แสดงประวติัศาสตร์การบินมาตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย เคร่ืองร่อน เคร่ืองบิน จรวด ยานอวกาศ ซ่ึง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88_%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88_%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 

 

เป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยกัษ ์(IMAX) ท่ีฉายภาพยนตร์เก่ียวกบัการบิน อวกาศ นอกจากน้ียงัมี
ทอ้งฟ้าจาํลอง หินจากดวงจนัทร์ และเคร่ืองบินลาํแรกของโลกจากตระกลู Wright 

 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hilton McLean Tyson Corner **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 
วนัที่สาม ฟิลาเดลเฟีย  - แอตแลนตกิ ซิตี ้ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย  (ระยะทาง 220 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) หรือท่ี เรียก
กนัว่า Philly หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของ สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองท่ีพลเมืองหนาแน่นท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองท่ีมีพ้ืนท่ี
เมืองจากประชากรเป็นอนัดบั 5 และมีผูบ้ริโภคส่ือมากเป็นอนัดบั 4 จากการสาํรวจของนีเซน มีเดีย รีเสิร์ช และ
เป็นเมืองท่ีมีพลเมืองหนาแน่นเป็นอนัดบัท่ี 49 ของโลก นอกจากน้ีฟิลาเดลเฟียยงัเป็นท่ีตั้งของสถานศึกษาชั้นนาํ
อยา่ง มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนีย และ Drexel University 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมระฆงัแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell เป็นส่ิงท่ีประกาศกาํเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือวนัท่ี 8 
กรกฎาคม พ.ศ 2319 ระฆงัเก่าแก่ท่ีงามสง่าใบน้ีมีขอบกวา้งขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 12 ฟุต และหนกักว่าหน่ึงตนั 
บนระฆงัมีอกัษรจารึกไวว้่า “ขอใหเ้สรีภาพจงมีแด่คนทุกคนท่ีอาศยัอยูบ่นผนืแผน่ดินน้ี ” พร้อมนาํชม
นิทรรศการความเป็นมาใ นการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริก า นาํท่าน ถ่ายรูปกบั หอแห่งเสรีภาพ หรือ 
Independence Hall สร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบนัใชเ้ก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่
โดยใชช่ื้อว่า “สหรัฐอเมริกา” (United State of America) ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติค ซิต้ี ดินแดน
แห่งคาสิโน (ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองแห่งแสง สี และ คาสิโน ท่ี ข้ึน
ช่ือท่ีสุดดา้นฝ่ังตะวนัออก (เรียกไดว้่า ลาสเวกสั ตะวนัออก )  ดว้ยทิวทศัน์อนังดงาม  เลียบฝ่ังมหาสมุทร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Drexel_University&action=edit&redlink=1


 

 

แอตแลนติก  ทาํใหน้กัท่องเท่ียวทัว่โลก ต่างใฝ่ฝันท่ีจะมาเส่ียงโชค ณ เมืองน้ี อิสระใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการ
เส่ียงโชคในคาสิโนหรือ เท่ียวชมเลือกซ้ือสินคา้ ณ ถนนบอร์ดวอค (Boardwalk) ซ่ึงเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมือง
แอตแลนติค ซิต้ี สร้างข้ึนในปี 1870 ในอดีตมีความกวา้งเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบนัมีความกวา้งถึง 40 ฟุต และมี
ความยาวถึง 4.5 ไมล ์ซ่ึงตลอดสายเต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านคา้ซ่ึงมีช่ือเสียงระดบัโลกก็
ตั้งอยู ่ณ ถนนเสน้น้ี  หรือท่านจะเลือกชอ้ปป้ิงสินค้ า ณ เอาทเ์ลตแห่งใหญ่ ตั้งอยูใ่กลโ้รงแรม  ทาเก็ต เอาทเ์ลต  
(Target Outlet) ซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย เช่น Coach, Puma, Nike, CK, Adidas และ อ่ืนๆ 

 

 คํ่า รับประทานอาหารในโรงแรม แบบบุฟเฟ่ต ์
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Caesars Palace Atlantic city**** หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่ส่ี ช้อปป้ิงเอาท์เลท  Woodbury Outlets - นิวยอร์ค  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านสู่  วดูเบอร์ ร่ี เอาทเ์ลท  (Woodbury Outlets) (ระยะทาง 264 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) ซ่ึง
เรียกไดว้่าเป็นเอาทเ์ลทท่ีดีท่ีสุดในอเมริกา ตั้งอยู่บนเน้ือท่ี ขนาดใหญ่  ประกอบดว้ยร้านคา้แบรนดเ์นมกว่า 250 
ร้านคา้ นาํเสนอสินคา้ในราคาท่ีชวนใหเ้ลือกสรรคม์ากมายหลากหลายแบรนด ์ อาทิเช่น Burberry, Gucci, Dior, 
Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio Armani, TOD, Belenciaga, 
Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย  
 

เท่ียง เพื่อใหท่้านไดม้ีแวลาในการชอ้ปป้ิงแบบเต็มท่ี ทางทวัร์จดัเงินค่าอาหารกลางวนัใหท่้านละ 20 USD  
 

บ่าย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ร้านคา้ทุกร้านลดราคา 30 – 70%) ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็นเอาทเ์ลท ท่ีใหญ่ท่ีสุด 
และ ถกูท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา เราแนะนาํใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีน่ี เน่ืองจากราคาและสินคา้มีใหเ้ลือกมากมาย 
นอกจากส่วนล ดของทางร้านคา้แต่ละร้าน ยงัมีคูปองส่วนลดเพ่ิม ท่ีแจกใหล้กูคา้ทุกท่าน เรียกไดว้่า สวรรค์
สาํหรับนกัชอ้ปป้ิง จริงๆ 

16.30 น. นาํท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก (ระยะทาง 84 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) สาํหรับวนัน้ีใหท่้านได้
พกัผอ่นเตรียมตวั และ จดัส่ิงของก่อนเท่ียวแบบเต็มวนัในเกาะแมนฮตัตนั ในวนัรุ่งข้ึน 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Doubletree by Hilton Fort Lee**** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคนืที่ 1) 



 

 

 

วนัที่ห้า เทพเีสรีภาพ – ขึน้ตกึเอม็ไพร์สเตท– เซ็นทรัลพาร์ค– ไทม์สแควร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านล่องเรือสู่เกาะลิเบอร์ต้ี เพ่ือชมทิวทศัน์ของฝ่ังเมืองแมนฮตัตนั ชมเทพีเสรีภาพ สญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพท่ี

ประชาชนของประเทศฝร่ังเศสมอบให้ กบัประชาชนนครนิวยอร์ค  ท่านจะไดเ้ห็นทิวทศัน์ของแมนฮตัตนัของ
มหานครนิวยอร์ค และนิวเจอร์ซ่ีไดจ้ากจุดน้ี ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดเ้ห็น ตึกระฟ้า ทัว่ทั้งเกาะแมนฮตัตนั 
รวมถึง สะพานบรูคลิน  ซ่ึงเป็นสะพานแห่งแรกของนิวยอร์ค ท่ีสร้างขา้มแม่นํ้ าอีสตริ์ฟเวอร์ เพ่ือเช่ื อมเกาะแมน
ฮตัตนั ซ่ึงเป็นใจกลางของนครนิวยอร์ค กบั ยา่นบรูคลิน ท่ีอยูต่รงขา้มเป็นสะพานท่ีใชอิ้ฐและหินผสมผสานกนั 
ก่อเป็นเสาหลกัข้ึน  2 ฟาก แลว้ก็ใชเ้สน้ลวดเหลก็ขึงเพื่ อยดึโยงสะพาน ซ่ึงมีทั้งปูนและไม ้ ความยาว
ทั้งส้ิน 6,016 ฟุต และกวา้ง 85ฟุต จนเป็นผลสาํเร็จ สามารถใชง้านไดอ้ยา่งคงทนมาจนถึงปัจจุบนั เรือจะนาํท่าน
ผา่นและสามารถมองเห็นตึก World Trade Center หรือท่ีชาวอเมริกนั เรียกว่า บริเวณ Ground Zero ซ่ึงช่ือน้ีเป็น
ช่ือท่ีถกูเรียกแทนพ้ืนท่ีบริเวณตึก World Trade Center เดิมคาํเรียกว่า Ground Zero นั้นเป็นคาํศพัทน้ี์ถกูนาํมาใช ้
เมื่อคราวท่ีญ่ีปุ่น โดนระเบิดนิวเคลียร์ท่ี Hiroshima, Nagasaki คร้ันต่อมา ศพัทค์าํน้ีจึงใชเ้รียกแทนความหายนะท่ี
มีสาเหตุมาจากระเบิด หรือความเสียหายคร้ังยิง่ใหญ่ ดว้ยสาเหตุน้ี พ้ืนท่ีบริเวณ ตึก World Trade Center จึงถกู
เรียกว่า Ground Zero ซ่ึงกลายเป็นพ้ืนท่ีประวติัศาสตร์ของประเทศอเมริกา ซ่ึงท่านสามารถ มองเห็นตึกดงักล่าว
ไดใ้นระยะไม่ไกล 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารญ่ีปุ่น 
 

บ่าย นาํท่าน ข้ึนตึกเอม็ไพร์สเตท  (Empire State Building) ตึกน้ี เป็นท่ีทาํการของบริษทัใหญ่ๆ กว่า 600 บริษทั ตึก
แห่งน้ีใชอิ้ฐในการก่อสร้าง 10 ลา้นกอ้น สูง  375 เมตร และลึกลงไปใตดิ้น จากระดบัถนน แบ่งเป็น 102 ชั้น บน
ยอดสุดมีโดมสูงข้ึนไปอีก 60 เมตร จากชั้นล่างถึงชั้นท่ี 86 มีโครงเหลก็เสริมอยา่งดี ชนิดไม่ข้ึนสนิม คิดเป็น
นํ้ าหนกั 730 ตนั มีหนา้ต่างทั้งหมด 6,500 บาน จุคนได ้ 80,000 กว่าคน รับประกนั 6,000 ปี ใชลิ้ฟทข้ึ์นลง 65 
เคร่ือง เร่ิมสร้างเม่ือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ.1929) สร้างเสร็จเมื่อ 1 พฤษภาคม พ .ศ. 2480 (ค.ศ. 1937) นาํทุก
ท่านข้ึนชมวิวจากชั้น 86 ของตึก ซ่ึงสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของ เกาะ แมนฮตัตนั ใจกลางกรุงนิวยอร์ค ชมวิว



 

 

กรุงแมนฮตัตันแบบ 360 องศา อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปและเดินเล่นบนชั้น 86 ไดต้ามอธัยาศยั  จากนั้นนาํท่าน
ผา่นชม สวนสาธารณะ เซ็นทรัล พาร์ค (Central park) ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในแมนฮตัตนั 
(เป็นเขตปกครองตนเอง ) แห่งมหานครนิวยอร์ค ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกประม าณปีละ 25 ลา้นคน     
เป็นสวนสาธารณะท่ีมีคนมาท่องเท่ียวมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา และยิง่ไปกว่านั้น สวนสาธารณะแห่งน้ียงัเป็น
สถานท่ีถ่ายทาํหนงัหลายๆ เร่ือง และรายการต่างๆ อีกมากมาย จึงทาํใหเ้ซ็นทรัลพาร์ค โด่งดงัไปทัว่โลก             
นาํท่านผา่นชม ร็อคก้ีเฟลเลอร์เซ็ นเตอร์ (Rockefeller Center) ถนน สายท่ีหา้ (Fifth Avenue) ท่ีสร้างข้ึน          
จากตระกลูท่ีรํ่ ารวย ติดอนัดบัหน่ึงในสิบของอเมริกา ซ่ึงคบัคัง่ไปดว้ยศนูยก์ารคา้ และโรงมหรสพชั้นนาํ จากนั้น
นาํท่านสู่ยา่นไทมส์แควร์ (Times Square) หน่ึงในสถานท่ีท่ีเป็นหวัใจของนิวยอร์ค ไทมส์แควร์ ไดก้ลายสถานะ
เป็นสถานท่ีท่ีสาํคญัของโลกและไดก้ลายเป็ นสญัลกัษณ์ของ นครนิวยอร์ก  ซ่ึงเป็นผลมาจากท่ีไทมส์แควร์เป็น
สถานท่ีท่ีดูทนัสมยั ล ํ้ายคุ เพราะมีจอโฆษณาขนาดใหญ่มากมายติดอยูต่ามบริเวณโดยรอบ นอกจากน้ีไทมส์
แควร์ ยงัเป็นจุดปลายสุดทางฝ่ังตะวนัออกของ ลินคอลน์ ไฮเวย ์หรือ ทางหลวงลินคอลน์ อนัเป็นทางหลวงสาย
แรกท่ีตดัผา่นสหรัฐอเมริกา  

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Doubletree by Hilton Fort Lee**** หรือเทียบเท่า (คนืที่ 2) 
 

วนัที่หก เมอืงคอร์นนิ่ง – น า้ตกไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา) – ดินเนอร์พเิศษ บนหอคอย Skylon 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่  เมืองคอร์นน่ิง  (ระยะทาง 400 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ) พร้อมชมทศันียภาพ
บรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกนั ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนใตข้องนครนิวยอร์ค ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ .1890  ซ่ึงตั้งอยู่
บนฝ่ังแม่นํ้ าเชมุง เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการทาํเคร่ืองแกว้ 
  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

บ่าย นาํท่านชมการจดัแสดงเคร่ืองแกว้ ณ โรงงานเคร่ืองแกว้ทีบีไอเมืองคอร์นน่ิง ท่ีมีช่ือเสียงในดา้นเคร่ืองแกว้ของ
อเมริกา อิสระใหท่้านเลือกซ้ือเคร่ืองแกว้ท่ีรังสรรคอ์อกแบบมาหลากหลายชนิดและหลากหลายดีไซน์ เป็นของ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2


 

 

ท่ีระลึกตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝ่ังแคนาดา  ท่ีถือว่าเป็นส่ิงมหศัจรรย์
ทางธรรมชาติส่ิงหน่ึงของโลก และเป็นสถานท่ีด่ืมนํ้ าผึ้งพระจนัทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาว
อเมริกนั  นาํทุกท่านเดินทางสู่ นํ้ าตกไนแองการ่า อนัยิง่ใหญ่และช่ืนชมความงดงามของนํ้ าตกท่ีสรรคส์ร้างข้ึน
โดยธรรมชาติ และถือว่าเป็นนํ้ าตกท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกท่ีคุณท่านตอ้งมาสมัผสั  (ในวนัน้ีท่านจะตอ้ง
ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศแคนาดา ดงันั้นทุกท่านตอ้งเตรียมพาสปอร์ตไวก้บัตนเอง และหา้มนาํ
ผลไม ้ถัว่ และอาหารทุกชนิดเขา้ประเทศแคนาดาอยา่งเด็ดขาด หากท่านมีของดงักล่าว ตอ้งทาํการท้ิงก่อนถึง
ด่านตรวจ) จากนั้นนาํท่านข้ึนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เพ่ือชมวิวท่ีสวยสดงดงามของนํ้ าตก และพิเศษ
ใหท่้านไดรั้บประทานอาหารคํ่าบนหอสกายลอน หลงัอาหารคํ่า ท่านสามารถข้ึนสู่จุดชมวิว ชั้นบนของหอคอย
สกายลอนเพ่ือถ่ายรูปมุมสุงของนํ้ าตกไนแองการ่า 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า บนหอสกายลอน (อาหารคํ่าม้ือพิเศษ) Skylon Tower 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Sheraton on the Falls (Fall view)**** หรือเทียบเท่า 
พิเศษ....หอ้งพกัวิวนํ้ าตก ใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศนํ้ าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ด และช่ืนชม แสง สี ยามคํ่าคืน 

 

 
 

วนัที่เจด็  Journey behind the falls – โตรอนโต  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่าน สมัผสัประสบการณ์คร้ังยิง่ใหญ่  ในการชมนํ้ าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ดจริงๆ กบัโปรแกรมการ
ท่องเท่ียว Journey behind the fall ท่ีท่านสามารถเดินสู่นํ้ าตก และชมความยิง่ใหญ่ของนํ้ าตกไนแองการ่าแบบมือ
เอ้ือม อิสระใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั และ เดินเล่นรอบบริเวณนํ้ าตกไนแองการ่า 
(หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ Maid of Mist จะเปิดใหบ้ริการหลงัวนัท่ี 25 เมษายน ของทุกปี แต่อยา่งไรก็ตาม
ข้ึนกบัสภาพอากาศแต่ละปีดว้ย หากกรุ๊ปเดินทางและทางเรือเปิดใหบ้ริการ ทางทวัร์จะทาํการเปล่ียนโปรแกรม 
Journey behind the fall เป็นล่องเรือ Maid of Mist ใหล้กูคา้) 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 



 

 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ นครโตรอนโต เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1 ชัว่โมง 30 นาที) นครท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ หนาแน่นท่ีสุดของ
ประเทศ และใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงของแคนาดา และยงัเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ในฝ่ังตะวนัตก  ไดเ้วลา นาํท่านสู่
หา้งสแควร์วนัชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ (Square One Shopping Center) ซ่ึงเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ในโตรอนโต 
มีร้านคา้กว่า 360 ร้านคา้ ภายในยงัมีหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่อยา่ง  Wal-Mart, Sears, The Bay อิสระใหท่้าน
เลือกซ้ือของอยา่งจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, 
ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นตน้  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Sheraton Center Toronto Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัที่แปด  โตรอนโต – อาคารรัฐสภา – มหาวทิยาลยัโตรอนโต– ขึน้หอคอย CN Tower 
 

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่าน ข้ึนหอคอยซีเอน็  (CN Tower) ซ่ึงมีความสูงถึง  520 เมตร เป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่านจะไดช้ม

ทศันียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตไดอ้ยา่งจุใจ จากนั้นนาํท่านเท่ียวชมเมืองโตรอนโต เป็นเมืองท่ีทนัสมยัอีก
เมืองของประเทศแคนาดา เมืองน้ีมีประชากร 2.5 ลา้นคนอาศยัอยู่  และเป็นหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจของโลกท่ี
สาํคญั รวมทั้งยงัเป็นศนูยร์วมของผูค้นจากหลากหลายเช้ือชาติ อาทิ เช่น ชาวโปรตุเกส , ชาวอิตาลี , ชาวละติน
อเมริกา และชาวเอเชีย  ซ่ึงเมืองโตรอนโต ยงัมีชุมชนชาวจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในอเมริกาเหนือ    เมืองโตรอนโต  
ประกอบไปดว้ย 6 เขต ไดแ้ก่  Downtown, North York, East York, York, Scarborough และ Etobicoke นาํท่าน
ชม มหาวิทยาลยัโตรอนโต ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางทางการศึกษาของรัฐออนตาริโอ จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปคู่กบั อาคาร
รัฐสภา ของจงัหวดัออนตาริโอซ่ึงมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งองักฤษเจา้อาณานิคมใน
สมยัก่อนตั้งอยูด่า้นหนา้ 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ต๋ิมซาํ) 
 
 



 

 

นาํท่านชม เมืองโตรอนโต พร้อมชมและถ่ายรูปสถานท่ีต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สกายโดม, ปราสาทคาซาโลม่า , 
สวนควีนพาร์ค, ศาลาว่าการเมืองโตรอนโต, ท่าเรือโตรอนโต และใหท่้ านอิสระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ มากมาย 
ณ ตลาดท่ีอยูใ่จกลางเมืองเก่า ณ ยา่น EATON CENTER  

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโตรอนโต 
21.40 น. ออกเดินทางจากสนามบิน โตรอนโต  (Toronto) สู่สนามบิน ดูไบ (Dubai) โดยสายการบิน เอมิเรสต์  แอร์ไลน์ส 

เท่ียวบินท่ี EK242 (ใชเ้วลาบินประมาณ 12 ชัว่โมง 55 นาที) 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
 
 

วนัที่เก้า  ดูไบ - กรุงเทพมหานคร 
18.35 น. เดินทางถึงนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์ 
23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ส เท่ียวบินท่ี EK374 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) 
 
 

  วนัที่สิบ กรุงเทพมหานคร 
08.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 วนั อเมริกา-แคนาดา  

ราคาทวัร์ 119,900 บาท :  20-29 มิ.ย./ 11-20 ก.ค./ 8-17 ส.ค./ 19-28 ก.ย./  
10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค. 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  มิ.ย.- ต.ค. 2557 
ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 119,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 15,500 
เด็กอาย ุ2-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 99,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเมื่อท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

110,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2557) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ  
 ในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มบีริการห้องพั กแบบ 3 เตยีง เนื่องจากเตยีงในอเมริกาจะเป็นเตยีง Queen Size Bed 2 เตยีง 

(TWN) ไม่สามารถวางเตยีงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวอเมริกา – แคนาดา (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นํ้าหนกั ไม่เกิน 30 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุ, ค่าวีซ่าแคนาดา 
 นํ้าด่ืมบริการบนรถ 1 ขวดต่อท่านต่อวนั   
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม, พนกังานขบัรถ, ไกดไ์ทย 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 



 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ ์ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าอเมริกา (ลกูคา้จะตอ้งยืน่วีซ่า และ สมัภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านั้น) 

สาํหรับการยืน่วีซ่าประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งดาํเนินการยืน่ขอดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเขา้ไปทาํการสมคัรเพ่ือขอยืน่วีซ่าไดท่ี้ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดม้ีการยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วนั หกัค่ามดัจาํ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 26-44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั หกัค่ามดัจาํ 10,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-25 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์    (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณทีี่มผีู้เดินทาง  ต า่กว่า 15 ท่าน  โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถกูปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หาก
ท่านถกูปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู

 
 

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


 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ



 

 

บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 
 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  

( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ ํ่ากว่ามาตราฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท่้าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบิน
เท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้ าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหาย
ตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

เอกสารยื่นวีซ่าแคนาดา 
(ใชเ้วลายืน่ประมาณ 10 วนัทาํการ) (ทางบริษทัทวัร์ดาํเนินการยืน่ใหแ้ละรวมค่าวีซ่าแลว้) 

1. แบบฟอร์มคาํร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเก่ียวกบัครอบครัว (กรุณากรอกใหค้รบถว้น) 
(กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยท่ีทางบริษทัฯ ทวัร์ใหก้รอกขอ้มลู เพื่อทาํวีซ่าออนไลน์) 

2. หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีเหลืออายกุารใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป และมีหนา้สาํหรับติดวีซ่า อยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย 

3. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 น้ิว จาํนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สาํเนาใบมรณะบตัร  
9. สูติบตัร (กรณีเด็กตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
10. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ
อาํเภอเท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและ
ใหร้ะบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและ
ใหร้ะบุว่า บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  
  

11. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

12. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 

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


 

 

1. หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุมเ่กิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 

2. สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ํ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การ
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 20 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพย์เล่มเดยีวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ตอ่เน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 

3. บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ต ํ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ท่าน  
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของ บญัชี รับรองคา่ใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น , ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน  เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 12.1 และ 12.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 


