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Code: IH14-CAN-htcc220010-NewEngland-10TK-Apr-Oct-139-A220210 

10 วนั แคนาดา นวิองิแลนด ์

(มอนทรอีอล – ควเิบก – เมน – แมสซาชูเซตส ์– บอสตนั) 

 

 

 

***โปรโมช ัน่...สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์**** 

 

เร ิม่ตน้…. 139,900 บาท 

(ไมร่วมคา่วซีา่อเมรกิา, แตร่วมวซีา่แคนาดา และทปิตา่งๆแลว้)  

มอนทรอีอล – ควเิบก (พกัคา้ง 2 คนื) – เชอรบ์รคู – อสุตสิ – บงักอร ์– บาร ์ฮารเ์บอร ์ 

 อทุยานแหง่ชาตอิาคาเดยี – พอรต์แลนด ์– เมน – บอสตนั  

(พรอ้มลิม้ลองเมนดูงั ...บอสตนัลอบสเตอร)์ 

 

ราคาทวัร ์139,900 บาท: 7-16 เม.ย. 65 / 28 เม.ย. -7 พ.ค. 65 / 19-28 พ.ค.65 / 16-25 ม.ิย.65/  

 14-23 ก.ค. 65/ 11-20 ส.ค.65/ 15-24 ก.ย.65/ 13-22 ต.ค.65/ 20-29 

ต.ค. 65 
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วนัแรก กรงุเทพ – อสิตนับลู 

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 หมายเหต ุ: ทา่นตอ้งแสดงวคัซนีพาสปอรต์การไดร้บัวคัซนี Covid 19 ครบ 2 เข็ม ในขณะเช็คอนิ 

พรอ้มผลการตรวจ RT-PCR Test มอีายุไมเ่กนิ 72 ช ัว่โมง (แนะน าใหท้ าการตรวจโควดิ 1 วนั

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง) 

23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิ

กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและอาหารเชา้ 

ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู – มอนทรอีอล 

 

05.10 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลูแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK035 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิอสิตันบลูซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย (กระเป๋าเชค็ทร ูไปยงัสนามบนิมอนทรอีอล) 

14.15 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู สู ่สนามบนิมอนทรอีอล โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ส สายการบนิ

มบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวัน บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

 

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

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนับนเครือ่งบนิ 

 

17.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตมิอนทรอีอล ประเทศแคนาดา 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนีพรอ้มลิม้ลองเมนูกุง้มงักร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Crowne Plaza Montreal Airport Hotel หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม มอนทรอีอล – ควเิบก (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นชมเมอืงมอนทรอีอล (Montreal) ซึง่เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในเขตการปกครองของรัฐควเิบก และเป็น

เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับ 2 ของประเทศแคนาดา มอนทรอีอลเคยเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดถงึในปี 1970 

หลังจากนัน้เมอืงโตรอนโตก็แซงหนา้ไป เมอืงมอนทรอีอลมเีอกลักษณ์เฉพาะตัวทีผ่สานกลิน่ไอของฝร่ังเศส 

และ ยโุรป แตใ่นขณะเดยีวกนัก็ใหค้วามรูส้กึของความเป็นประเทศในทวปีอเมรกิาเหนอือยา่งชดัเจน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%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%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81
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%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
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 น าทา่นชมความงามของ เขตเมอืงเกา่ (Old Town) และเมอืงใหม ่(New Town) ซึง่มอีาคารสงูทันสมัย ชม

บรรยากาศเมอืงในแบบฝร่ังเศส เนือ่งจากเมอืงนีป้ระชากรสว่นใหญส่ือ่สารโดยภาษาฝร่ังเศส เรยีกไดว้่าเป็น

ชมุชนฝร่ังเศสขนาดใหญน่อกประเทศฝร่ังเศสเลยก็วา่ได ้ 

 น าท่านเขา้ชมวหิารนอรธ์เทอดาม (Notre Dame Basilica of Montreal) ซึง่เป็นวหิารเกา่แกแ่ละยิง่ใหญ่

ทีส่ดุของเมอืงมอนทรอีอล ตัวอาคารดัง้เดมิสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่17 แตอ่าคารปัจจุบันนี้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1829 ในศลิปะแบบนโีอคลาสสกิและนโีอกอธกิ ภายในวหิารประดับดว้ยไมแ้กะสลัก และกระจกสสีวยงามยิง่ 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ Underground city ซึง่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่นมอนทรอีอล 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงควเิบก (Quebec) หรือภาษาฝร่ังเศสเรยีกว่า เกแบ็ก (Québec) เป็นเมอืงหลวง

ของ รัฐควเิบก เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาอยู่ทางตะวันออกของประเทศ และเป็นรัฐเดียวที่ไม่ใช ้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในระดับรัฐ แต่ใชภ้าษาฝร่ังเศสแทน เมอืงควเิบกใหญ่เป็นอันดับสองรอง

จาก มอนทรอีอลและเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากแห่งหนึง่ของแคนนาดา เต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หข์อง

ธรรมชาต ิประวัตศิาสตรเ์กา่แก่ และเป็นศูนยก์ลางวัฒนธรรมทีส่ าคัญ อกีทัง้เป็นเมอืงโรแมนตกิทีส่ดุเมอืง

หนึง่ ซึง่เราสามารถเทีย่วไดทุ้กฤดูและเทีย่วไดต้ลอดปีอกีดว้ย องคก์ารยูเนสโกยังจัดใหเ้มอืงควเิบกเป็น

มรดกโลกในปี 1985   

น าท่านเดนิเล่นชมทัศนียภาพทีด่ทีีสุ่ดในเมอืงควเิบก (Quebec City) ณ  Dufferin Terrace (ดัฟเฟรนิ 

เทอรเ์รซ) คอืทางเดนิรมิแมน่ ้าทีอ่ยูใ่ต ้Fairmont Château Frontenac โรงแรมสดุหรูทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงู 

ตกแต่งสไตลป์ราสาท เดนิชมเมอืงเกา่ควเิบก โดยมวีวิสวยๆ ของแมน่ ้าเซนตล์อวเ์รนซ ์(Saint Lawrence 

River) ขนาบขา้ง เมือ่เดนิไปตามทางจะพบสวนสาธารณะขนาดใหญ่ Park Canada’s Dufferin Terrace 

ผูค้นจะออกมาน่ังพัก ท ากจิกรรมกนั หรอืเดนิชมปืนใหญ ่ซากปรักหักพังของป้อมปราการทีเ่คยปกป้องเมอืง  

น าทา่นแวะชมรปูปัน้นักส ารวจ ซามแูอล เดอ ชอ็งแปล็ง ซึง่เป็นผูก้อ่ตัง้เมอืง  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Le Concorde Quebec Hotel หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีส่ ี ่ ควเิบก 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมจัตุรัสปลาส รอยาล เป็นพลาซา่ขนาดเล็กทีม่เีสน่หด์งึดูด เคยเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิของ

เมอืงและเป็นบรเิวณเริม่ก่อตัง้เมอืงควเิบก ตัง้อยู่ในเมอืงตอนล่างของเมอืงควเิบก นอกจากนี้ปลาส รอ

ยาล เป็นจัตรัุสเมอืงหนิกรวดอนัเลือ่งชือ่กัน้ดว้ยอาคารตา่งๆ ในชว่งศตวรรษที ่17 และ 18 ทีน่ีเ่ป็นถิน่ก าเนดิ

ของอเมรกินัฝร่ังเศส เนื่องจากชมุชนฝร่ังเศสแห่งแรกเริม่ขึน้ทีน่ี่ในปี 1608 เป็นแหล่งการคา้หลักของเมอืง

และเป็นศนูยก์ลางในการท าธรุกจิเป็นเวลามากกวา่ 200 ปี นอกจากนีย้งัเป็นสถานทีใ่ชป้ระหารอาชญากรใน

ยคุแรกเริม่ดว้ย จัตรัุสและบา้นเรอืนตา่งๆ ตกอยูใ่นสภาพทรดุโทรมในชว่งทศวรรษ 1880 และไดรั้บการฟ้ืนฟู

หรอืบรูณะระหวา่งปี 1960 และ 1980  

จากนัน้น าท่านเขา้ชมโบสถ์นอทร ์ดาม เด วกิตัวร์ (Church Notre-Dame-des-Victoires) เป็นโบสถ์ที่

เกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ ชมความงามของงานศลิป์และแทน่บชูาทีม่ลีักษณะคลา้ยป้อมปราการ อกีทัง้ใกล ้ๆ  กัน

ยงัเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑ ์จัดแสดงศลิปวัตถโุบราณอายกุวา่ 5,000 ปี และอืน่ๆ  

จากนัน้น าท่านเดนิเล่นบรเิวณท่าเรอืเกา่ (Old Port) ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงควเิบกได ้

ตามอธัยาศัย 

 



Page 5 of 14 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านชม ปอต ีช็องแปล็ง (Quartier Petit-Champlain) เป็นย่านเมอืงเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของยุโรป 

ยังคงกลิน่อายสไตล์ฝร่ังเศส เป็นตรอกอาคารหนิเก่า ขายของหลากหลายที่เราสามารถเดนิเลือกซือ้

ผลติภณัฑท์อ้งถิน่ และอาหารทีป่รงุสดใหม ่ 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัอาคารรัฐสภาแหง่ควเิบก (Parliament Hill of Québec)  

น าทา่นเดนิเลน่ชมสวนและอนุสรณ์ตา่งๆ เป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลประจ ารัฐควเิบก ตัง้อยูท่่ามกลางสวน อนุสรณ์ 

และทางเดนิอนังดงาม อาคารนีต้ัง้อยูบ่นยอดพาเลยีเมนทฮ์ลิลม์าเป็นเวลากวา่หนึง่ศตวรรษ  

น าท่านแวะถ่ายรูปน ้าพุ Fontaine de Tourny ตัง้อยูโ่ดดเด่น ทีม่หีุ่นสลักเล็กๆ ทางดา้นหนา้ของอาคาร

รัฐสภา 

 

 

 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Le Concorde Quebec Hotel หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีห่า้ ควเิบก – เชอรบ์รคู – อสุตสิ – บงักอร ์  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเชอรบ์รคู (Sherbrook) เมอืงทางตอนใตท้ีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามของรัฐควเิบก  น าทา่น

แวะถา่ยรปูกบัศาลาวา่การแหง่เมอืงเชอรบ์รคู (City hall) ซึง่ไดรั้บอทิธพิลศลิปะในแบบฝร่ังเศส  

  จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ Promenade de la Gorge ของแมน่ ้ามากอก (Magog) อสิระใหท้่านไดเ้ก็บ

ภาพและความสวยงามของเมอืงเชอรบ์รคูกอ่นน าทา่นเดนิทางสูรั่ฐเมนแหง่สหรัฐอเมรกิา 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอสุตสิ (Eustis) เมอืงแหง่ทะเลสาบอกีแหง่ของรัฐเมน  

  น าท่านชมววิภูเขาและทะเลสาบทีจ่ัดในศูนยอ์นุรักษ์พันธุพ์ชืแห่งบเิกโล (Bigelow Preserve) อกีหนึง่

ทัศนียภาพขุนเขาและทะเลสาบ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาตพิสิุทธิ ์ทีส่วยงาม อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพววิ 

ทวิทัศนต์ามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบงักอร ์(Bangor) อกีหนึง่เมอืงน่ารักแหง่รัฐเมน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Residence Inn by Marriott Bangor or Hilton Garden Inn Bangor หรอื

เทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก บงักอร ์– บารฮ์ารเ์บอร ์– พอรต์แลนด ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบารฮ์ารเ์บอร ์(Bar Harbor) เพือ่เขา้ชมอทุยานแหง่ชาตอิะคาเดยี (Acadia National 

Park) อทุยานแห่งชาตทิีอ่ยูใ่กล ้ๆ บารฮ์ารเ์บอร ์(Bar Harbor) เมอืงรสีอรท์แห่งการท่องเทีย่วของรัฐเมน 

โดยแต่เดมิอทุยานมชีือ่ว่า อทุยานแห่งชาตลิาฟาแยต (Lafayette National Park) อทุยานแห่งชาตทิีถู่ก

กอ่ตัง้ขึน้ในปี 1919 และเป็นอทุยานแรกทีต่ัง้อยูท่างตะวันออกของแมน่ ้ามสิซสิซปิปี (Mississippi River) 

น าท่านชมทัศนียภาพที่สวยของอุทยานแห่งชาติ อันประกอบไปดว้ย ทอ้งทะ เล ภูเขา และป่าไม ้

เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนส์วยงาม อทุยานแหง่ชาตอิะคาเดยี เป็นจดุหมายปลายทางดา้นการทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บ

ความนยิมจากนักท่องเทีย่วกว่า 3 ลา้นคนต่อปี โดยอทุยานนัน้มพีืน้ทีค่รอบคลุมกว่า 47,000 เอเคอร ์โดย 

30,300 เอเคอรนั์น้อยูบ่นเกาะเมาท ์ดเิซริท์ ไอสแ์ลนด ์(Mount Desert Island) เป็นเกาะทีใ่หญ่ทีส่ดุนอก



Page 7 of 14 

 

 

 

ชายฝ่ังของรัฐเมน อสิระใหท้่านเก็บภาพตามอัธยาศัย (ชว่งใบไมเ้ปลีย่นสคีอืชว่ง กันยายน – ตุลาคม เป็น

ชว่งทีอ่ทุยานแหง่นีม้สีสีนั สวยงามทีส่ดุ และ เป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วในการชมใบไมเ้ปลีย่นสแีห่งรัฐ

เมน) 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (พรอ้มลิม้ลองเมนูกุง้มงักร) 

บา่ย น าท่านกลับสูท่่าเรอืเก่าแห่งบารฮ์ารเ์บอร ์น าท่านชมความงดงามของท่าเรอืเกา่ ทีม่อีาคารสถาปัตยกรรม

โบราณ อสิระใหท้่านเดนิเล่นและชมเมอืงและเก็บภาพความน่ารักของเมอืง บารฮ์ารเ์บอร ์และ เก็บภาพ

ธรรมชาตอินัสวยงามไดต้ามอธัยาศัย  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพอรต์แลนด ์(Portland) ซึง่เรยีกไดว้า่เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุของรัฐเมน เป็นรัฐที่

ตัง้อยูท่างตะวันออกสดุของสหรัฐอเมรกิา และตัง้อยูใ่นเขตนวิองิแลนด ์ชือ่ของรัฐตัง้มาจากชือ่จังหวัดหนึง่

ในฝร่ังเศส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Double Tree by Hilton Portland Hotel or Holiday Inn Express Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด  พอรต์แลนด ์– บอสตนั – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชมบรเิวณท่าเรอืเกา่ (Old Port) ทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาตรข์องพอรต์แลนด ์เนื่องจาก

เป็นบรเิวณที ่กปัตันเดนิเรอืชาวอังกฤษ ครสิโตเฟอร ์ลาเวท ไดค้น้พบอา่วแคสโก (Casco Bay) ในปี ค.ศ. 

1623 และขึน้ฝ่ัง ณ ท่าเรอืพอรต์แลนด ์(Old port) ในปัจจุบัน น าท่านชมความสวยงามของท่าเรอืเกา่ ที่

ยงัคงสถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งในสมยัศตวรรษที ่17  

น าทา่นเทีย่วชมบรเิวณวอเตอรฟ์รอ้นท ์(Waterfront)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
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ไดเ้วลาน าทา่นเทีย่วชมความสวยงามของถนนคองเกรส สตรที (Congress Street) ซึง่เป็นถนนเกา่แกแ่ละ

ถนนหลักของเมอืง อาคารกอ่สรา้งทีส่วยงามทีย่ังคงตัง้เด่นตระการตาตลอดชว่งถนนนี้ จากนัน้น าท่านชม

จตรัุสสงครามกลางเมอืง (Civil war memorial) สญัลักษณ์ยอ้นร าลกึถงึความวุน่วายและสงครามกลางเมอืง

ทีเ่กดิขึน้ในเมอืงนี ้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูพ่อรต์แลนด ์อารท์ ดสิทรคิ (Portland Art district) ซึง่เป็นยา่นทีจั่ดแสดงศลิปะ

หลากแขนงของศลิปินทีต่อ้งการโชวผ์ลงานของตน  

น าท่านเดนิทางสูป้่อมปราการวลิเลีย่ม (Fort William) เป็นป้อมปราการทางทหารทีต่ัง้อยู่บนแหลมอลิ

ซาเบธ (Cape Elizabeth) น าท่านถ่ายรูปกับแมนชัน่กอดดาท (Goddard Mansion) ซึง่เป็นอาคารเกา่แก่

และศนูยบ์ญัชาการทางทหารภายในป้อมแหง่นี ้ 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับประภาคารเกา่แกแ่ห่งเมน (Lighthouse in Maine) ซึง่เป็นประภาคารเกา่แก ่ตัง้

ตระหงา่นบนแหลมอลซิาเบธ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของประภาคารและหมูอ่าคารโบราณรมิ

มหาสมทุรแอตแลนตกิเหนอื 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบอสตัน (Boston) เมอืงหลวงของรัฐแมสซาชเูซตส ์(Massachusetts) เป็นเมอืงแห่ง

การศกึษาทีม่มีหาวทิยาลัยเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากมาย เชน่ มหาวทิยาลัยบอสตัน วทิยาลัยการดนตรเีบริ์

กลยี ์และคณะแพทยข์องมหาวทิยาลัยฮารว์ารด์ บอสตันขึน้ชือ่ว่าเป็นเมอืงในอเมรกิาทีแ่ฝงไปดว้ยศลิปะ

และวัฒนธรรมแบบยโุรปเกา่ เมอืงใหญเ่มอืงนีจ้ัดวา่คอ่นขา้งสงบอกีทัง้ยงัมคีวามสวยงามของธรรมชาต ิ 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่  Wrentham Village Premium Outlet ซึง่เป็นเอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่กล ้

เมอืงบอสตัน มรีา้นคา้มากมาย อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของอยา่งจุใจ อาท ิBODY SHOP, HUGO BOSS, 

H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY 

HILFIGER เป็นตน้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Double Tree by Hilton Boston Bedford Glen or Hilton Boston Woburn 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

http://www.skyscanner.co.th/news/11292/b-stan/all/all
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วนัทีแ่ปด  บอสตนั 

 

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปกับหอฟาเนลฮอลล ์(Faneuil Hall) หอประชมุประวัตศิาสตรท์ีม่าของการเปลีย่นแปลงครัง้

ใหญข่องสหรัฐอเมรกิา สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1742 เพือ่ใชเ้ป็นแหลง่คา้ขายของประชาชนและเพือ่เป็นทีท่ าการ

ของสว่นราชการเมอืงต่างๆ ในชว่งเวลาสงครามการเมอืงราวศตวรรษที ่18-19 หอแห่งนี้ใชเ้ป็นทีร่วมก าลัง

พลและวางแผนของผูน้ ามวลชนในยคุนัน้ นับเป็นสถานทีป่ระวัตศิาสตรท์ัง้ของเมอืงบอสตันและของประเทศ 

ในปัจจบุนัก็ยงัเปิดท าการปกต ิเป็นทัง้ตลาดสนิคา้ รา้นอาหาร พพิธิภณัฑแ์ละทีว่า่การของเทศบาลเมอืง  

น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์(Museum of Science) พพิธิภณัฑข์นาดใหญท่ีนั่กทอ่งเทีย่วกวา่คอ่น

โลกต่างเล่าลือกันว่าเป็นพพิธิภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก เพราะมีการจัดแสดงเรื่องราวน่าสนใจหลากหลาย 

ไฮไลทค์อืโครงกระดกูไดโนเสารข์นาดใหญ ่มสีว่นของหอดาราศาสตรข์นาดใหญ ่จัดแสดงทัง้ประวัตศิาสตร ์

โบราณคดแีละวทิยาศาสตรท์กุแขนง รวมทัง้ยงัมโีดมผเีสือ้ขนาดใหญ่ทีส่ามารถเดนิเขา้ไปชมความงามของ

หมูผ่เีสือ้ไดอ้กีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความน่าประทับใจตามอธัยาศัย  

น าท่านชมสวนสาธารณะทีเ่กา่แก่ทีส่ดุ (Boston Public Garden) ตัง้อยูบ่นถนนชาลส ์(Charles Street) 

สวนแห่งนี้ตัง้อยู่บรเิวณจุดเริม่ตน้ของ “เสน้ทางเดนิแห่งอสิรภาพ” เรียกไดว้่าเป็นสวนสาธารณะแห่ง

ประวัตศิาสตร ์ 

จากนัน้น าท่านเที่ยวบนเสน้ทางแห่งอสิรภาพ (The Freedom Trail) เสน้ทางประวัตศิาสตร์แห่ง

สหรัฐอเมรกิา ถนนเกา่แกท่ีอ่ยูคู่เ่มอืงมากวา่ 250 ปี สองขา้งทางถนนสายนีเ้ต็มไปดว้ยสถานทีป่ระวัตศิาสตร์

ในชว่งยคุแหง่การเปลีย่นแปลงการปกครองของประเทศและอาคารโบราณทีส่ าคัญๆ เรยีกวา่เป็นไฮไลทห์ลัก

ของทัวรบ์อสตัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี พรอ้มเมนูกุง้มงักร 

บา่ย น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑไ์มด้อกไมป้ระดับอซิาเบลล่า สจ๊วต การด์เนอร ์(Isabella Stewart Gardner 

Museum) จัดแสดงไมด้อกไมป้ระดับสวยงามมากมายในอาคารเกา่แกต่ัง้แต่ศตวรรษที ่15 รวมไปถงึของ

สะสมมคีา่จ าพวกงานศลิปะ งานกระเบือ้ง ปนูปั้น เฟอรน์เิจอรแ์อนทคีชัน้ด ีหนังสอืหายาก งานฝีมอืและอกี

มากมายของมาดามการด์เนอร ์นักสะสมงานศลิปะและนักสังคมสงเคราะหส์ตรผีูม้ชี ือ่เสยีงในอดตี บรเิวณ

ดา้นนอกมสีวนกหุลาบสวยงามขนาดใหญ่ทีจ่ะบานในชว่งหนา้รอ้นทุกปี ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม

ของสวนไมด้อกไมป้ระดับแหง่นี ้ 

ไดเ้วลาน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ยา่น ถนนนวิบรูี ่(Newbury Street) เป็นถนนทีค่ลาคล ่าไปดว้ยสนิคา้ทัง้แบรนด์

เนม และ สนิคา้พืน้เมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

ไดเ้วลาน าท่านสูต่ลาดควนิซ ี(Quincy Market) ตลาดนี้มทีัง้ในสว่นของตลาดในร่ม เเละตลาดกลางเเจง้

เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะส าหรับการชอ้ปป้ิง เป็นแหลง่รา้นกาแฟ รา้นขนมมากมาย รวมทัง้ยังเป็นแหล่งงานฝีมอื

สนิคา้พื้นเมอืง งานศลิปะจากศลิปินทอ้งถิน่ และยังเป็นศูนยร์วมการแสดงแบบเปิดหมวก นับว่าเป็นจุด

ทอ่งเทีย่วและจดุนัดพบสงัสรรคท์ีม่ชีวีติชวีาของเมอืง 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

20.30 น. หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิบอสตัน เพือ่เชค็อนิ 

  หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงบอสตัน 

23.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิบอสตัน สูส่นามบนิอสิตันบลู โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ส เทีย่วบนิ  TK82 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.25 ชัว่โมง) 

 

วนัทีเ่กา้ บอสตนั – อสิตนับลู  

 

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

สายการบนิมบีรกิารอาหารค า่ และ อาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

16.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ เทีย่วบนิ TK68 

  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ.... 

 

10 วนั แคนาดา นวิองิแลนด ์

(มอนทรอีอล – ควเิบก – เมน – แมสซาชูเซตส ์– บอสตนั) 

ราคาทวัร ์139,900 บาท: 7-16 เม.ย. 65 / 28 เม.ย. -7 พ.ค. 65 / 19-28 พ.ค.65 / 16-25 ม.ิย.65/  

 14-23 ก.ค. 65/ 11-20 ส.ค.65/ 15-24 ก.ย.65/ 13-22 ต.ค.65/ 20-29 

ต.ค. 65 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  ราคาทัวร ์2565 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 139,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 25,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 129,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 49,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ที่

น่ัง confirm เทา่นัน้) 

110,000-150,000 

ไมเ่อาตัว๋ BKK – YUL//BOS –BKK (TK) หกัคา่ใชจ้า่ย  40,000 
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                                   น                    4,000  

คา่ธรรมเนยีมและคา่ด าเนนิการวซีา่อเมรกิ  (ไมร่วมในโปรแกรม) 8,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่17 มกราคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ  

 ในอเมรกิาไมม่บีรกิารหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง เนือ่งจากเตยีงในอเมรกิาจะเป็นเตยีง Queen Size Bed 2 เตยีง (TWN) 

ไมส่ามารถวางเตยีงเสรมิได ้กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก.  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก. 

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วอเมรกิา – แคนาดา (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ใบ) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบ,ุ คา่วซีา่แคนาดา 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มรวมคา่ทปิ เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิารแ์ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีม่ไิดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้ก าหนดใหม้ผีลตรวจแสดง ณ จุดเชค็อนิ 

 คา่ทีพั่กกกัตัว 1 วนั พรอ้มตรวจ RT-PCR Test เมือ่กลบัถงึเมอืงไทย 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่วซีา่อเมรกิา (ลกูคา้จะตอ้งยืน่วซีา่ และ สมัภาษณ์ดว้ยตัวเองเทา่นัน้) 

 ส าหรับการยื่นวีซ่าอเมริกา ลูกคา้สามารถด าเนินการยื่นวีซ่าดว้ยตนเองทัง้หมดได ้โดยเขา้ไปท าการสมัครไดท้าง เว็บ    

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใชข้อ้มูลของทางบริษัท รบกวนตดิต่อ) หากลูกคา้ใหท้างบรษิทั

ด าเนนิการในสว่นของวซี่าอเมรกิาท ัง้หมด เสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ด าเนนิการเพิม่ทา่นละ 8,000 บาท (ในกรณีนี้

ทางบรษิทัจะแจง้นดัหมายใหล้กูคา้มาท าการสมัภาษณอ์กีท)ี 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัไดร้บัการยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน หรอื

ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

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

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไม่ไดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)   (เมษายน-ธันวาคม ปี

ใหม ่60 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั หักคา่มัดจ า 51,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี   (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วนั หักคา่มัดจ า 51,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์    (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่1-19วนั) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ ใหญเ่กดิความลา่ชา้

หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


