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Code: IU01-USA+CAN-13CX-Jun-Oct-234-236-A220519 

 

อเมรกิาตะวนัออก - แคนาดา 13 วนั (CX...2022) 

นวิยอรค์ – วอชงิตนั ดซี ี– บอสตนั  

 มอลทรอีลั – ออตตาวา – ไนแองการา – โตรอนโต ้ 

 

ขอน ำทำ่นสูอ่เมรกิำตะวันออก น ำทำ่นสูม่หำนครนวิยอรค์ ศนูยร์วมเศรษฐกจิของอเมรกิำฝ่ังตะวันออก, วอชงิตัน ดซี ีเมอืง

หลวงของสหรัฐอเมรกิำ, บอสตัน เมอืงหลวงของมลรัฐแมสซำชเูซตส,์ มอนทรอีอล เมอืงใหญท่ีส่ดุในเขตปกครองของรัฐ

ควเิบก, ออตตำวำ เมอืงหลวงของประเทศแคนำดำ, ชมควำมยิง่ใหญข่องน ้ำตกไนแองกำรำ่ฝ่ังแคนำดำ ตอนกลำงวันและ

ยำมค ่ำเปิดสปอรต์ไลทส์วยมำก ชมนครโตรอนโตเ้มอืงทีส่วยแบบฝร่ังเศสผสมเอเชยี  

หมายเหต ุ  -   พักโรงแรมฝ่ังแคนำดำแพงกวำ่ฝ่ังอเมรกิำมำกๆ แตไ่ดเ้ห็นน ้ำตกดำ้นหนำ้แบบชดั ๆ และเป็น  

 FALLSVIEW ชมน ้ำตกไดจ้ำกหอ้งนอน *เป็นโปรแกรมแบบสบำย ๆ ไมร่บีมำก 

   -   ไมม่สีำยกำรบนิทีบ่นิตรงสูอ่เมรกิำหรอืแคนำดำ 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง  

 

16.00 น. พรอ้มคณะทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิ(ทำงเขำ้ประต ู4) เคำนเ์ตอร ์G สำยกำรบนิคำเธย่ ์แปซฟิิค เจำ้หนำ้ทีข่อง

บรษัิท คอยอ ำนวยควำมสะดวก 

19.00 น. ออกเดนิทำงสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 704 

23.00 น. ถงึสนำมบนิเช็ก แล๊ป ก๊อก (CHEK LAP KOK) ฮอ่งกง เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 3 ชม. ก ำลังด ีไมร่บี ไมร่อ

นำน  

 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง - นวิยอรค์ (อเมรกิา) - วอชงิตนั ดซี ี  

 

02.00 น. ออกเดนิทำงสูน่วิยอรค์ โดยเทีย่วบนิที ่CX 844 

****************** บนิผำ่นเสน้แบง่เวลำสำกล **************** 

06.00 น. ถงึสนำมบนิ JFK นวิยอรค์ (เม.ย.-ต.ค. เวลำทอ้งถิน่ชำ้กว่ำไทย 11 ชม.) หลังผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้

เมอืงและศุลกำกรแลว้ ออกเดนิทำงสู่กรุงวอชงิตนั ดซีี (WASHINGTON DC.) เมอืงหลวงของ

สหรัฐอเมรกิำ และเป็นเมอืงหนึง่ทีไ่ดอ้อกแบบผังเมอืงไดอ้ยำ่งสวยงำม และเป็นระเบยีบมำกทีส่ดุแหง่หนึง่

ของโลก ทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ทีท่ ำกำรของรัฐบำลอเมรกิำ และท ำเนยีบประธำนำธบิด ี

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น ำท่ำนเขำ้ทีพ่ักโรงแรม SHERATON PENTAGON CITY หรอืระดับเดยีวกัน 2 คนื พักผ่อนหลังเดนิ

ทำงไกล 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   

 

วนัทีส่าม วอชงิตนั ดซี ี  

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นชมกรงุวอชงิตนัดซี ี 

เริม่ตน้จำกท ำเนียบขำว (WHITE HOUSE) ที่

พ ำ นั ก ข อ ง ป ร ะ ธ ำ น ำ ธิ บ ด ี 

ชมตกึรัฐสภำ (CAPITAL HILL) ซึง่เป็นทีป่ระชุม

สมำชกิวฒุสิภำ และสภำผูแ้ทนรำษฎร หอ้งสมดุทีใ่หญ่

ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก ซึง่มหีนังสอืกว่ำ      20 ลำ้น

เล่ม ชมอนุสำวรีย์วอชงิตัน อนุสำวรีย์ประธำนำธบิดี

โทมัส เจฟเฟอร์สัน ผูร้่ำงค ำประกำศอสิรภำพและผูค้ดิเงนิสกุลดอลล่ำร์อเมรกิัน และอนุสำวรีย์

ประธำนำธบิดลีนิคอน ผูป้ระกำศเลกิทำสในอเมรกิำ ศำลสงู กระทรวง ทบวง กรมต่ำงๆ  

น ำทำ่นขำ้มแมน่ ้ำโปโตแมค ผำ่นชมอำคำรแพนตำกอนกองบัญชำกองทัพอเมรกิำ จำกนัน้อสิระ

ใหท้ำ่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืง และชอ้ปป้ิงสนิคำ้ทีม่อลลช์ัน้น ำ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น ำท่ำนชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรแ์ละมนุษยชาตใินสถาบนัสมธิโซเนยีน (SMITHSONIAN 

INSTITUTION)  

ชมวิวัฒนำกำรของมนุษย์ตั ้งแต่สมัยยุคหิน 

น อ ก จ ำ ก นี้ ยั ง มี เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ แ ล ะ 

อญัมณีล ้ำค่ำนำนำชนดิ ชมเพชรสนี ้ำเงนิเม็ดใหญ่ทีส่ดุ

ในโลก  

น ำทำ่นชมพพิธิภณัฑก์ารบนิและอวกาศ ชม

ควำมพยำยำมของมนุษยท์ีจ่ะบนิไดเ้หมอืนนก ชมอำกำศยำนสมัยแรกจนถงึยำนอวกำศในปัจจุบัน ชม

กอ้นหนิจำกดวงจันทรแ์ละอกีมำกมำย สถำบันสมธิโซเนียนเป็นพพิธิภัณฑด์ำ้นวทิยำศำสตรท์ีด่ทีีส่ดุใน

โลก 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 

วนัทีส่ ี ่  วอชงิตนั ดซี ี- นวิยอรค์     

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
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 ออกเดนิทำงกลับนวิยอรค์ อดีตเมืองหลวงเก่ำที่เป็นนครแห่งควำมมั่งคั่ง และทันสมัยทำงดำ้น

สถำปัตยกรรม และเทคโนโลย ีถนนวอลสตรที (WALL STREET) ทีม่คีวำมส ำคัญต่อธุรกจิกำรเงนิและ

ตลำดหุน้ของโลก 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น ำท่ ำ นชมพิพิธภ ัณฑ์ศ ิลปะแห่งชาติ (THE 

METROPOLITAN MUSEUM OF ART)  

ซึง่ถูกบันทกึไวว้่ำเป็นพพิธิภัณฑท์ี่ใหญ่ที่สุด

ในโลก ภำยในรวบรวมศลิปวัตถลุ ้ำค่ำกว่ำค่อนโลกมำ

แสดงไว ้โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในสว่นทีแ่สดงศลิปะของ

อียปิต์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ถึงกับออกปำกชมว่ำ 

“ยิง่ใหญก่วำ่ไปดทูีอ่ยีปิตเ์สยีอกี”  

 น ำทำ่นชมเซ็นทรลัปารค์ (CENTRAL PARK)  

สวนสำธำรณะที่ดีที่สุดของโลก เพรำะเพียบพรอ้ม

ดว้ย สิง่อ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย และเป็นสวนสำธำรณะ 

ทีเ่ป็นฉำกถำ่ยท ำภำพยนตรม์ำกทีส่ดุของโลก  

แลว้น ำท่ำนสูถ่นน ฟิฟท ์อเวนวิ (FIFTH AVENUE) ยำ่นชอ้ป

ป้ิง ทีด่ังทีส่ดุของนวิยอรค์ อสิระเดนิเล่นชมเมอืงและชอ้ปป้ิง

ตำมอธัยำศัย 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร / น ำท่ำนเขำ้ทีพ่ักโรงแรม 

HILTON หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื  

 

วนัทีห่า้  นวิยอรค์  

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นชมมหานครนวิยอรค์  

อดตีเมอืงหลวงเกำ่ทีเ่ป็นนครแหง่ควำมมัง่คั่งและทันสมยัทำงดำ้นสถำปัตยกรรมและเทคโนโลย ี

ถ น น ว อ ล สต รี ท  ที่ มี ค ว ำ ม ส ำ คั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ ก ำ ร เ งิ น แ ล ะ ต ล ำ ด หุ ้น ข อ ง โ ล ก  

ผ่ำนชมร็อคกีเ้ฟลเลอร์ เซนเตอร ์ ซึง่เป็นตระกูลที่

ร ่ำรวยตดิอนัดับหนึง่ในสบิของอเมรกิำ ถนนสำยทีห่ำ้ 

(FIFTH AVENUE) ซึง่คับคั่งไปดว้ยศูนยก์ำรคำ้ และ

โรงมหรสพชัน้น ำ  

น ำท่ำนขึน้สู่ ช ัน้ 102 ของตกึ ONE WORLD 

TRADE CENTER (THE ONE)  
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ตกึใหม่ทีส่รำ้งขึน้มำทดแทนตกึแฝดทีเ่คยถูกเครือ่งบนิชนถล่มลงมำในเหตุกำรณ์ 911 ขึน้ชม

ควำมงำมของรอบเกำะแมนแฮตตัน ทดสอบเทคโนโลยชีัน้สูงในกำรสรำ้งอำคำรขนำดสูงของอเมรกิำ 

จำกนัน้ชมจดุทีเ่คยเป็นทีต่ัง้ของตกึแฝดซึง่อยูต่ดิกนักบัตกึนี ้

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น ำทำ่นลอ่งเรอืไปยงัเกาะลเิบอรต์ ี ้(LIBERTY ISLAND)  

เพือ่ชมทวิทัศน์ของผังเมอืงแมนแฮตตัน ชม

เทพแีหง่เสรภีำพทีป่ระชำชน ของประเทศฝร่ังเศสมอบ

ใหก้ับประชำชนนครนวิยอรค์ (ค.ศ. 1876) ท่ำนจะได ้

เห็นทิวทัศน์ของเขตบรูคลินของมหำนครนิวยอร์ค, 

เกำะแมนแฮตตัน และนวิเจอรซ์ยีไ์ดจ้ำกจดุนี ้          

ชมพิพิธภัณฑ์และทรำบประวัติศำสตร์ควำม

เป็นมำกำรสรำ้งเทพเีสรภีำพทีเ่ป็นของขวัญจำกประเทศฝร่ังเศส เนื่องในโอกำสฉลองครบรอบ 100 ปี 

ของกำรประกำศอสิรภำพ  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 

วนัทีห่ก นวิยอรค์ - บอสตนั  

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

ออกเดนิทำงสูเ่มอืงบอสตนั (BOSTON) เมอืงหลวงของมลรัฐแมสซำชเูซตส ์(MASSACHUSETTS) ที่

มคีวำมเกำ่แกย่อ้นหลังไปถงึยคุแรกเริม่ของอำณำนคิม  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น ำทำ่นชมเมอืงบอสตัน  

น ำชมเสน้ทำงสำย FREEDOM TRAIL 

เสน้ทำงสำยประวัตศำสตรข์องกำรเริม่ตน้เพื่อน ำไปสู่

กำรปฏวิัตแิละประกำศเอกรำชจำกสหรำชอำณำจักร 

ประกอบไปดว้ยอำคำรทัง้หมด 16 หลัง เรยีงรำยกันไป

ตำมเสน้ทำงอฐิสแีดง  

ชม MASSACHUSETTS STATE HOUSE หรอื

รัฐสภำ สรำ้งเสร็จเมือ่ปี  ค.ศ. 1798 มยีอดโดมสทีองสวยงำม  

ผำ่นชม PARK STREET CHURCH สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1809 และ TREMONT STREET ในอดตี

เป็นเหมอืนสัญลักษณ์อกีอยำ่งหนึง่ของเมอืงบอสตัน ผ่ำนชม KING’S CHAPEL เดมิโครงสรำ้งเป็นไม ้

สรำ้งในปี ค.ศ. 1688 ตอ่มำใชห้นิสรำ้งครอบทับอกีท ี 
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แลว้ชม OLD STATE HOUSE ตกึอำยเุกำ่แกเ่กอืบ 300 ปี เป็นหนึง่ในสถำนทีร่ำชกำรทีเ่กำ่แก่

ทีส่ดุ ดำ้นหนำ้ของตกึเป็นจดุทีเ่กดิเหตุกำรณ์ BOSTON MASSACRE (ทหำรอังกฤษยิง่ชำวอเมรกิันในปี 

ค.ศ. 1770)  

ชม FANEUIL HALL เป็นตกึทีใ่ชส้ถำนทีป่ระชมุ ตัง้แต่สมัย   คนอเมรกิันมำปรำศรัยกันเกีย่วกับ

กำรมเีอกรำช ดำ้นล่ำงเป็นตลำดขำยของทีร่ะลกึใกล ้ๆ  กันเป็น QUINCY MARKET ตลำดขำยของ

มำกมำย  

แลว้น ำท่ำนขำ้มสู่ย่ำน NORTH END ซึง่เป็นย่ำนเก่ำแก่ของบอสตัน และเป็นถิน่ของคน

อติำเลีย่น แลว้ขำ้มแมน่ ้ำ CHARLES  

ชมเรือรบ USS CONSTITUTION สรำ้งตัง้แต่ปี ค.ศ.1797 ที่บอสตัน โดยรำชนำวีของ

สหรัฐอเมรกิำตัง้ชือ่โดยประธำนำธบิดจีอรจ์ วอชงิตัน มชีือ่เสยีงในกำรตอ่สูก้บัรำชนำวอีงักฤษในสงครำม

ปี ค.ศ. 1812 มเีรอืรบทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในโลกจอดแสดงอยู ่ดำ้นในมพีพิธิภณัฑเ์กีย่วกบัประวัตขิองเรอืรบ  

น ำทำ่นสู ่BUNKER HILL MONUMENT อนุสรณ์สถำนกำรตอ่สูท้ี ่BUNKER HILL  

น ำทำ่นผำ่นจตัรุสัภมูพิล (KING BHUMIBOL 

ADULYADEJ SQUARE) ทีต่ัง้ขึน้เพือ่เป็นกำรเฉลมิ

พระเกยีรตพิระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวรัชกำลที ่9 ที่

ทรงมพีระบรม-รำชสมภพ  

ณ โรงพยำบำล เมำท ์ออเบริน์ (MOUNT AUBURN 

HOSPITAL)  

เมอืงบอสตัน เมือ่วันที ่5 ธันวำคม  ค.ศ. 1927  

จำกนัน้น ำทำ่นสูจ่ดุชมววิ 

บนเนนิเขำ BEACON HILL ซึง่เป็นยำ่นพักอำศัยของเหลำ่

คนรวยทีย่งัคงอนุรักษ์อำคำรในยคุอำณำนคิมเอำไวไ้ดอ้ยำ่ง

สวยงำม จนเป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมำถำ่ยรปูมำกทีส่ดุ วำ่

กนัวำ่บนถนน MT. VERNON เป็นถนนทีส่วยงำมและมี

นักทอ่งเทีย่วนยิมมำถำ่ยรปูมำกทีส่ดุเป็นอนัดับสองของ

ประเทศ  

แลว้เดนิเลน่ถนนนวิบรูี ่(NEWBURY STREET) 

แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงยำ่นใจกลำงเมอืงบอสตัน อสิระเดนิ

เลน่ชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัย  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม ....................................หรอืระดับเดยีวกนั    
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วนัทีเ่จ็ด บอสตนั – มอนทรอีอล (แคนาดา)  

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

ออกเดนิทำงสูเ่มอืงมอนทรอีอล (MONTREAL)  

เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเขตปกครองของรัฐควเิบก และเป็นเมอืงใหญ่อันดับสอง

ของแคนำดำ มอนทรีออลเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุคทศวรรษ 1970 

หลังจำกนัน้เมอืงโตรอนโตก้็แซงหนำ้ไป เดมิเมอืงนี้มชี ือ่ว่ำ วลิ-มำร ี(VILLE-

MARIE) ภำษำทำงกำรของมอนทรีออลคือภำษำฝร่ังเศส และ 

มอนทรอีอลยังเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดอันดับสองที่มปีระชำกรพูดภำษำฝร่ังเศส

มำกทีสุ่ดในโลก รองจำกปำรีส ภำษำฝร่ังเศสแบบควเิบกเป็นภำษำทำงกำร

ของเมือง ซึง่อำจจะแตกต่ำงจำกภำษำฝร่ังเศสที่พูดในฝร่ังเศสบำ้ง แต่

ประชำกรกวำ่ครึง่ของทีน่ีส่ำมำรถพดูคลอ่งไดท้ัง้สองภำษำ น่ันคอืภำษำองักฤษและภำษำฝร่ังเศส  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น ำทำ่นชมเมอืงมอนทรอีอล ทีต่ัวเมอืงตัง้อยูร่อบๆ เนนิเขำทีป่กคลุมดว้ยป่ำไมส้วยงำมทีม่ชี ือ่ว่ำ “เมำท์

รอยัล” (MONT REAL / MONT ROYAL) ซึง่ชือ่นี้ก็เป็นทีม่ำของชือ่เมอืงน่ันเอง ชมเขตเมอืงเกำ่ทีม่ี

อำคำรหนำ้ตำคลำ้ยเมอืงในยโุรป  

น ำท่ำนขึน้ชมววิบนเมำทร์อยัล จำกจุดชมววินี้

จะเห็นเมอืงมอนทรีออลทัง้เมอืงและแม่น ้ำเซนต์ ลอ

เรนซท์ีไ่หลผ่ำนเมอืง ระหว่ำงทำงลงจำกเขำก็จะเห็น

สนำมกฬีำโอลมิปิกอยูล่บิๆ ทีม่อนทรอีอลเป็นเจำ้ภำพ

กฬีำโอลมิปิกฤดรูอ้นในปี พ.ศ. 2519  

น ำชมโบสถน์อรท์เทอรด์ามแห่งมอนทรี

ออล (NOTRE-DAME BASILICA MONTREAL) โบสถ์

เก่ำแก่และยิง่ใหญ่ที่สุดของเมอืงมอนทรีออล อำคำรดัง้เดมิสรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่17 แต่อำคำรหลัง

ปัจจุบันสรำ้งขึน้มำใหม่ในปี ค.ศ. 1829 ในศลิปะแบบนีโอคลำสสกิ และนีโอโกธคิ ไฮไลทข์องโบสถ์

แหง่นีอ้ยูท่ีก่ำรตกแตง่ภำยในดว้ยสฟ้ีำสดใสและ   สทีองอรำ่มตำ เพดำนโคง้ขนำดใหญแ่ละกระจกสสีวย

หรูหรำ เป็นหนึง่ในโบสถท์ีส่วยงำมทีส่ดุแห่งหนึง่ของแคนำดำ และยังเคยใชจั้ดพธิกีำรส ำคัญ เชน่ พธิี

ตอ้นรับพระสนัตะปำปำและพธิแีตง่งำนของ CELINE DION นักรอ้งชือ่ดังอกีดว้ย  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม ...................................หรอืระดับเดยีวกนั 
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วนัทีแ่ปด มอนทรอีอล - สวนสตัว ์- ออตตาวา (แคนาดา)  

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทำงสูเ่มอืงออตตำวำ (OTTAWA) ระหว่ำงทำงแวะชม

สวนสตัว ์PARC OMEGA  

ตัง้อยู่ระหว่ำงเมืองมอนทรีอัลและออตตำวำ ในรัฐ

ควเิบก ประเทศแคนำดำ เป็นสวนสตัวเ์ปิดทีต่ัง้อยูก่ลำงหุบเขำ

ธรรมชำต ิทะเลสำบ ทุ่งหญำ้ มสีัตว์ป่ำและสัตว์ทอ้งถิน่ของ

เมอืงหนำวนำนำชนดิ อำท ิกวำง หมำป่ำ หม ีสนัุขจิง้จอก แร็ก

คูน นก และสัตว์อืน่ ๆ ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับสัตว์เหล่ำนี ้

บนัทกึภำพควำมน่ำรัก พรอ้มใหอ้ำหำรสตัวจ์ำกมอืของทำ่นเองไดอ้ยำ่งใกลช้ดิ 

จำกนัน้น ำทำ่นสู ่FAIRMONT LE CHATEAU MONTEBELLO โรงแรมเกำ่แกแ่ละรสีอรท์ในรัฐควเิบก 

รอบลอ้มไปดว้ยธรรมชำตป่ิำไมแ้ม่น ้ำ ตัวอำคำรสรำ้งดว้ยไมข้นำดใหญ่ทีสุ่ดในโลก ทีน่ี่จงึเป็นสถำนที่

เหมำะกบักำรพักผอ่นอยำ่งยิง่  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวันภำยโรงแรม FAIRMONT LE CHATEAU MONTEBELLO  

บำ่ย ออกเดนิทำงตอ่สูเ่มอืงออตตาวา (OTTAWA)  

เมืองหลวงของประเทศแคนำดำ เมืองที่ไดรั้บกำร

ยอมรับว่ำมคีวำมสวยงำมและยังเป็นจุดศูนยร์วมของสถำนที่

ทำงประวัติศำสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสำธำรณะใหเ้ที่ยวชม

มำกมำย ออตตำวำตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้ำออตตำวำ (OTTAWA 

RIVER) อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสีข่องแคนำดำ  

น ำทำ่นชมเมอืงหลวงของแคนำดำ  

แวะถ่ำยรูปกับอาคารรฐัสภา (PARLIAMENT HILL) อำคำรรัฐสภำทีส่รำ้งขึน้อยำ่งยิง่ใหญ ่

โดยอำคำรรัฐสภำเป็นอำคำรที่เป็นตัวอย่ำงที่ดีของอำคำรที่สรำ้งขึน้ในสไตล์ฟ้ืนฟูโกธคิ (GOTHIC 

REVIVAL STYLE) สรำ้งขึน้ในชว่งระหวำ่งวันที ่24 กรกฎำคม ค.ศ. 1916 และเสร็จในวันที ่1 กรกฎำคม 

ค.ศ. 1927 ตัวอำคำรตัง้อยู่บรเิวณใจกลำงเมอืง ซึง่จำกตรงบรเิวณนี้จะสำมำรถมองเห็นววิทวิทัศน์อัน

งดงำมของแมน่ ้ำออตตำวำไดอ้ยำ่งชดัเจน  

แลว้แวะถ่ำยรูปกับอาคารหอศิล ป์

แหง่ชาตแิคนาดา (NATIONAL GALLERY 

OF CANADA) เป็นอำคำรกระจกและอำคำร

หินแกรนิตที่ไดรั้บกำรออกแบบโดย MOSHE 

SAFDIE ถกูจัดตัง้ขึน้เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ. 1880 

และเปิดอย่ำงเป็นทำงในปี ค.ศ. 1988 ภำยในมี

กำรจัดแสดงคอลเลคชัน่ภำพวำด รปูปัน้ และรปูถำ่ยเป็นจ ำนวนมำก  
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม ...................................หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีเ่กา้ ออตตาวา - ลอ่งเรอื 1,000 เกาะ - ไนแองการา่ 

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำทำ่นลอ่งเรอื 1,000 เกาะ อนัเลือ่งชือ่ของคงิสต์ัน 

(THOUSAND ISLAND)  

ชมควำมงำมของแมน่ ้ำเซนตล์อเรนซท์ีม่คีวำมยำว

ถงึ 1,344 กโิลเมตร ไหลออกจำกทะเลสำบออนทำรโิอ

จนกระทั่งออกสูม่หำสมทุรแอตแลนตกิ ชมควำมสวยงำม

ของบำ้นพักตำกอำกำศทีต่ัง้อยูบ่นเกำะสว่นตวัมำกมำย

เรยีงรำยกนันับรอ้ยๆ หลัง เกำะบำงเกำะกเ็ป็นเกำะรำ้ง บำง

เกำะยงัมคีนอำศัยอยูจ่รงิๆ บำงเกำะเป็นของอเมรกิำ บำงเกำะเป็นของแคนำดำ ซึง่มมีำกมำยกวำ่ 1,800 

เกำะ จงึเรยีกกนังำ่ยวำ่ THOUSAND ISLAND  

เรอืจะลอ่งผำ่นสะพำน THOUSAND ISLAND BRIDGE  ทีเ่ชือ่มพรมแดนระหวำ่งสหรัฐกบั

แคนำดำ สะพำนนีท้อดขำ้มไปอกีหลำยเกำะเชือ่มระหวำ่งรัฐออนทำรโิอและรัฐนวิยอรค์ของอเมรกิำ  

หมายเหต ุ **เรอืจะมปีลำยเมษำยนถงึตน้เดอืนตลุำคม หำกไปชว่งอืน่จะน ำชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วอยำ่งอืน่ทดแทน 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย ออกเดนิทำงสูไ่นแองการา่ (NIAGARA FALLS)  

เมอืงน ้ำตกไนแองกำรำ่ หนึง่ในน ้ำตกทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุ 

ในโลก ตัง้อยูร่ะหวำ่งชำยแดนรัฐนวิยอรค์ของ อเมรกิำ และ

รัฐออนทำรโิอของแคนำดำ ซึง่น ้ำตกแหง่นีป้ระกอบไปดว้ย 

3 น ้ำตกดว้ยกนั คอื น ้ำตกเกอืกมำ้ (HORSESHOE FALLS) 

อยูฝ่ั่งแคนำดำ, น ้ำตกอเมรกิำ (AMERICAN FALLS) และ

น ้ำตก BRIDAL VEIL อยูท่ำงฝ่ังสหรัฐอเมรกิำ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม SHERATON ON THE FALLS หรอืระดับเดยีวกนั (หอ้งววิน ้ำตก) 

 

วนัทีส่บิ  ไนแองการา่ - ลอ่งเรอื HORNBLOWER – โตรอนโต ้

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำทำ่นลอ่งเรอื HORNBLOWER สมัผัสใกลช้ดิกบัสำยน ้ำตกทีไ่หลพุง่ลงสูเ่บือ้งลำ่งอยำ่งใกลช้ดิ  
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น ำทำ่นลอ่งผำ่นน ้ำตกอเมรกินัฟอลสก์อ่นเขำ้สู่

แอง่ของน ้ำตกเกอืกมำ้ทีม่เีสยีงน ้ำตกดังกกึกอ้ง น ำทำ่น

เขำ้ไปทำ่มกลำงละอองน ้ำอนัพลุง่พลำ่นของน ้ำตกเกอืก

มำ้ (กอ่นขึน้เรอื  

ทำ่นจะไดรั้บแจกเสือ้กนัฝนพลำสตกิชว่ยกนัน ้ำ) 

โดยเรอื HORNBLOWER นีแ้ตเ่ดมิเริม่กจิกำรในฐำนะ

เรอืเฟอรร์ีข่ำ้มฟำกระหวำ่งอเมรกิำกบัแคนำดำในปี ค.ศ.

1846 จำกนัน้ เมือ่สะพำนสำยรุง้ (RAINBOW BRIDGE) 

สะพำนแขวนแหง่แรกทีข่ำ้มชอ่งเขำแมน่ ้ำไนแองกำรำ่ไดเ้ปิดใชง้ำนในปี ค.ศ. 1878 เรอืกไ็ดรั้บกำร

ดัดแปลงใหเ้ป็นเรอืทอ่งเทีย่วจะปัจจบุนั  

หมายเหต ุ ทัวรล์่องเรอืนี้จะเปิดบรกิำรปลำยเดอืนเมษำยนจนถงึเดอืนตุลำคมของทุกปี และปิดในวันทีอ่ำกำศไม่ดี

หรอืสภำพอำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย หำกไมไ่ดล้่องเรอื น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ทเบิล้ร็อค (TABLE ROCK) จุดที่

อยูใ่กลน้ ้ำตกมำกทีส่ดุ จำกบรเิวณนี้ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปน ้ำตกไนแองกำร่ำไดห้ลำกหลำยมมุและไดย้นิ

เสยีงน ้ำตกกกึกอ้ง พรอ้มละอองน ้ำปกคลมุไปทั่วบรเิวณ 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน สดุพเิศษบน หอคอย 

SKYLON TOWER ทีค่วำมสงู 236 เมตร  

ถอืเป็นแลนดม์ำรค์เดน่ของน ้ำตกไนแองกำรำ่  

ววิแบบพำโนรำมำจำกบนชัน้บนสดุจะมอบ

ประสบกำรณ์สดุพเิศษใหท้ำ่น พรอ้มรับประทำนอำหำร

ค ่ำทีภ่ตัตำคำรหมนุรอบ 360 องศำ (REVOLVING 

DINING ROOM) โดยภตัตำคำรจะหมนุครบ 360 

องศำทกุ ๆ 1 ชัว่โมง  

บำ่ย น ำทำ่นแวะถำ่ยรปูกบันาฬกิาดอกไมแ้หง่ไนแองการา่ (NIAGARA FLORAL CLOCK) ซึง่ไดรั้บกำร

ประดับตกแตง่จำกดอกไมห้ลำกหลำยชนดิเปลีย่นไปตำมฤดกูำล  

แลว้เดนิทำงสูเ่มอืงโตรอนโต ้(TORONTO)  

เมอืงขนำดใหญ่ทีส่ดุในแคนำดำ รวมถงึเป็นเมอืงหลวงของรัฐออนทำรโิออกีดว้ย โตรอนโตจ้ัด

ไดว้่ำเป็นเมอืงทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเชือ้ชำต ิวัฒนธรรมมำกทีส่ดุแห่งหนึง่ โดยมไีชน่ำทำวน์ถงึ 3 

แหง่ในโตรอนโต ้ม ีLITTLE ITALY, GREEK TOWN ทีอ่ยูด่ว้ยกนัอยำ่งกลมกลนื  

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ TORONTO PREMIUM 

OUTLET ที่ตั ้งอยู่ที่ เ มืองมิสซิสเซำกำ 

(MISSISSAUGA)  

ใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้ชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนด์

เนมสำรพัดยี่หอ้ ในรำคำพเิศษกว่ำซื้อรำ้นคำ้ใน

เมอืง ไมว่่ำจะเป็นเสือ้ผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ อปุกรณ์
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เครือ่งครัว รำ้นอำหำร ฯลฯ มหีลำกหลำยแบรนดใ์หเ้ลอืกสรรค์ เชน่ ADIDAS, GAP, ARMANI, POLO, 

BANANA REPUBLIC, BOSS, BURBERRY, COACH, DKNY, GUCCI, KATE SPADE, NIKE, OAKLEY, 

PRADA, SAMSONITE เป็นตน้  

ค ่ำ รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร  

 น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม DELTA HOTEL BY MARRIOTT TORONTO หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื 

 

วนัทีส่บิเอ็ด โตรอนโต ้ 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นขึน้ชมววิบนหอคอยซเีอ็น (CN TOWER)  

หอคอยทีต่ัง้อยู่ใจกลำงเมอืงโตรอนโต ้เป็น

หอคอยสือ่สำรและสังเกตกำรณ์ สูง 553 เมตร เริม่

ก่อสรำ้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1973 และมคีวำมสูงมำกกว่ำ

หอคอยออสตำนกโินในมอสโควตัง้แต่ปี ค.ศ. 1975 

ทัง้ทีย่งักอ่สรำ้งไมเ่สร็จ  

หอคอยซีเ อ็ น ได รั้ บกำ รบั นทึก ว่ ำ เ ป็ น

สิง่กอ่สรำ้งทีม่คีวำมสงูทีส่ดุในโลกเป็นเวลำถงึ 31 ปี จนถงึวันที ่12 กันยำยน ค.ศ. 2007 จงึถูกแทนที่

ดว้ยอำคำรเบริจ์คำลฟิำในดไูบ  

ชือ่หอคอยซเีอ็นยอ่มำจำก CANADIAN NATIONAL RAILWAY เป็นกจิกำรรถไฟทีเ่ป็นเจำ้ของ

โครงกำรกอ่สรำ้งในระยะแรก แตปั่จจบุนันยิมอำ้งองิวำ่ซเีอ็น หมำยควำมถงึ “หอคอยแห่งชำตแิคนำดำ” 

น ำทำ่นขึน้ลฟิตไ์ปหยดุทีจ่ดุแรกบนชัน้ 113 ใชเ้วลำเพยีง 58 วนิำท ี 

ใหท้ำ่นไดส้มัผัสประสบกำรณ์ในกำรยนืบนพืน้กระจกใสและมองลงมำจำกควำมสงู 342 เมตร ดู

ถนนสำยตำ่งๆ ของเมอืงดำ้นลำ่ง หรอืชมววิโตรอนโตท้ี ่OUTDOOR SKY TERRACE   

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น ำทำ่นชมยำ่นนาธานสแควร ์(NATHAN PHILLIPS SQUARE)  

ทีต่ัง้ของศำลำวำ่กำรเมอืง (CITY HALL) ทัง้ตกึเกำ่และตกึใหม ่บรเิวณนีต้ลอดทัง้ปีก็จะมกีำรจัด

งำนอเีวน้ทต์ำ่ง ๆ ทีพ่เิศษคอืในชว่งหนำ้หนำว ลำนดำ้นหนำ้ก็จะถกูท ำใหเ้ป็นลำนสเก็ตน ้ำแข็ง  

จำกนัน้แวะถำ่ยรปูบรเิวณ HARBOURFRONT CENTRE  

สถำนทีจ่ัดงำนรืน่เรงิและงำนมหรสพต่ำงๆ ตัง้แต่คอนเสริต์ กำรแสดงเตน้ เทศกำล ตลอดจน

นทิรรศกำร ไมว่ำ่งำนอะไรก็มักจะมำจัดทีน่ี่ ท ำใหบ้รเิวณนี้คกึคัก

ตลอดทัง้ปี ผ่ำนบันทกึภำพอำคำรรัฐสภำ ซึง่มพีระบรมรูปของ

พระนำงวคิตอเรยี พระรำชนิแีหง่องักฤษตัง้อยูด่ำ้นหนำ้  

 ผ่ำนชมยา่นไชนา่ทาวน ์(CHINA TOWN) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

แคนำดำ  
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ทีน่ี่ใหบ้รรยำกำศคกึคักเหมอืนอยูเ่มอืงจนี มรีำ้นอำหำร รำ้นซปุเปอรม์ำรเ์ก็ตทีข่ำยของเอเชยี 

โดยเฉพำะจำกจนี เป็นเสมอืนครัวขนำดใหญข่องชำวเอเชยีแถบนี้เลยทเีดยีว ทีน่ี่ท่ำนจะไดพ้บกับตลำด

ขำยผักผลไมข้องแต่ละพืน้ที ่ตลอดจนรำ้นคำ้สมุนไพรทีน่ ำเสนอชำทุกประเภท รำ้นบะหมี ่รำ้นอำหำร

สำรพัดชนดิ อสิระใหท้ำ่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืง และมเีวลำใหท้ำ่นเลอืกซือ้ของกอ่นกลับ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

** มบีรกิำรเปิดหอ้งพักทีโ่รงแรมใหท้ำ่นใชอ้ำบน ้ำแบบสบำยๆ กอ่นไปสนำมบนิ  

แลว้น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิเพยีรส์นั โตรอนโต ้

 

วนัทีส่บิสอง โตรอนโต ้- ฮอ่งกง  

 

01.40 น.  ออกเดนิทำงสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 829 

***************** บนิผำ่นเสน้แบง่เวลำสำกล *************** 

 

วนัทีส่บิสาม ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

 

05.00 น.  ถงึสนำมบนิเชก็ แล๊ป กอ๊ก (CHEK LAP KOK) ฮอ่งกง พักรอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

08.00 น.  ออกเดนิทำงกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CX 705 

10.00 น.  ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสำรขำเขำ้) 

 

******************************************************************************  

อเมรกิำตะวันออก - แคนำดำ 13 วัน (CX...2022)...03/05/65 

 

ก าหนดการเดนิทาง   7-19 ม.ิย., 21 ม.ิย. - 3 ก.ค., 5-17, 12-24, 19-31 ก.ค. 

   17-29 ก.ย., 8-20, 13-25 ต.ค., 22 ต.ค. - 3 พ.ย. 

อตัราคา่บรกิาร     

รายการ ม.ิย. - ก.ค. ก.ย. - ต.ค. 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่ทำ่นละ 236,000 234,000 

เด็ก (อำย ุ2-12 ปี) พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น มเีตยีงเสรมิ 

ทำ่นละ      

193,000 192,000 

เด็ก (อำย ุ2-12 ปี) พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 

ทำ่นละ 

181,000 180,000 

พักหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 51,000 50,000 

* ท่ำนทีจ่ะไม่ใชต้ั๋วกรุ๊ป กรุณำแจง้ก่อนเดนิทำง อย่ำงนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้อำจมคี่ำใชจ้่ำย / ตั๋วกรุ๊ปเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สำมำรถ

เลือ่นไดท้กุกรณี  

** ทำ่นทีม่วีซีำ่นักเรยีนยังไมห่มดอำย ุไมส่ำมำรถใชเ้ดนิทำงทอ่งเทีย่วได ้
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*** เด็กต ำ่กวำ่ 15 ปี หำกไมไ่ดเ้ดนิทำงไปกบับดิำ-มำรดำ ตอ้งมหีนังสอืยนิยอมและมอบอ ำนำจกำรดแูลกับญำตทิีไ่ป พรอ้มเอกสำร

ของเด็กทกุอยำ่ง เชน่ ใบเกดิ เอกสำรกำรเรยีน 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

-  คำ่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันำจรไป-กลบั ตำมรำยกำร   

-  คำ่ทีพั่กโรงแรมตำมรำยกำร 

-  คา่อาหารตามรายการ (เมนูเดอลกัซ)์    

-  คำ่พำหนะรับสง่ตลอดรำยกำร 

-  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมรำยกำร     

-  คำ่มัคคเุทศกช์ ำนำญงำนจำกบรษัิท  

-  คำ่ขนกระเป๋ำเดนิทำง ทา่นละ 1 ใบๆ ละ ไมเ่กนิ 23 กก. / ช ัน้ธุรกจิ ได ้2 ใบๆ ละไมเ่กนิ 32 กก.  

-  คำ่ภำษีสนำมบนิ        

-  คำ่วซีำ่แคนำดำ      

-  คา่ทปิคนขบัรถ        

-  คำ่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บำท, คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000 บาท  

** ปกตแิลว้ทวัรท์ ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทียุ่โรป ซึง่คุม้ครองแตอุ่บตัเิหตุ เป็นประกนักลุม่แบบเหมาเป็นหมืน่หวั  

และเบีย้ประกนัประมาณคนละ 50 - 60 บาท แตข่องเรามซีือ้ประกนั ALLIANZ เพิม่ใหลู้กคา้ทุกทา่นอกี 1 ฉบบั 

เจ็บป่วยจากการเดนิทางหรอืจากอุบตัเิหต ุถา้เขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลจะคุม้ครองไดม้ากกวา่ทวัรท์ ัว่ไป ยกเวน้

โรคประจ าตวัหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉยัวา่เป็นมากอ่นเดนิทาง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

-  คำ่เครือ่งดืม่ทกุชนดิ ตลอดจนคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัอืน่ ๆ อำทเิชน่ คำ่โทรศพัทท์ำงไกล เป็นตน้ 

-  คา่สมัภาระทีม่นี า้หนกัเกนิ 

-  คำ่วซีำ่ ประเทศสหรัฐอเมรกิำ  

-  คำ่ทปิหัวหนำ้ทวัรจ์ำกบรษัิท  

-  คำ่ใชจ้ำ่ยอนัเกดิจำกกำรท ำหนังสอืเดนิทำงหำยทกุกรณี 

-  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ เกีย่วกบัขัน้ตอนกำรรับรองกำรตรวจโควดิในกำรเดนิทำง และกำรเขำ้ชมแตล่ะสถำนที ่

หมายเหต ุ  

-  ทำ่นตอ้งยืน่วซีำ่อเมรกิำดว้ยตนเอง กอ่นน ำเอกสำรอืน่มำมอบใหบ้รษัิทเพือ่ยืน่วซีำ่แคนำดำ 

-  ส าหรบัทา่นทีม่วีซีา่อเมรกิาแลว้ แตอ่ยูใ่นหนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทา่นตอ้งน าหนงัสอืเดนิทางท ัง้ 2 เลม่ไปทีก่รมการ

กงสลุทีห่ลกัสีร่บัรองวา่เป็นคนๆ เดยีวกนัจงึจะสามารถใชเ้ดนิทางได ้

-  สถำนทตูอเมรกิำ ถนนวทิย ุเปิดรับยืน่วซีำ่ จันทร-์ศกุร ์เวลำ 07.00-09.00 น. เทำ่นัน้ โทรศพัท ์0-2205-4000 

การจองและช าระเงนิ  

-  กรุณำช ำระมัดจ ำทำ่นละ 41,000 บำท ภำยใน 3 วนั จำกวนัจองหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด และช ำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทำง 

10 วนัหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด 

  ** กรุณำจัดเตรยีมเอกสำรและหนังสอืเดนิทำง กอ่นกำรเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 30 วนั  

การยกเลกิ  

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 60 วนั คดิคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท     

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 41-59 วนั หักคำ่มัดจ ำ 21,000.-บำท   

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30-40 วนั ไมค่นืมัดจ ำ (41,000.-บำท)   

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วนั หักคำ่ใชจ้ำ่ย 60% ของรำคำทัวร ์  

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 1-14 วนั หักคำ่ใชจ้ำ่ย 85-100% ของรำคำทัวร ์  

-  ผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเขำ้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกเอกสำรปลอมหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่หักคำ่ใชจ้ำ่ย 100% 

** นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ ๆ ไป แตใ่นความเป็นจรงิ บรษิทัเราจะคนืเงนิทา่นใหม้ากทีสุ่ดเพราะเราตอ้งการก าไรจากการท า

ธรุกจิ ไมใ่ชจ่ากความเดอืดรอ้นของลกูคา้  

หมายเหตุ   

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 12 ทำ่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำงทรำบลว่งหนำ้

กอ่นอยำ่งนอ้ย 15 วนั และยนิดทีีจ่ะจัดหำคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนใหห้ำกทำ่นตอ้งกำร  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย อำท ิกำรยกเลกิหรือกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ กำรนัดหยุดงำน  

กำรประทว้งจลำจล ภัยธรรมชำตทิกุชนดิ อำท ิแผน่ดนิไหว, ฝนตกหนัก, น ้ำทว่ม, ภเูขำไฟระเบดิ ฯลฯ  
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- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ ำเป็นสดุวสิัย อำท ิกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ,  

กำรนัดหยุดงำน, กำรประทว้งจลำจล, ปัญหำอันเกดิจำกกำรเมอืง, ภัยธรรมชำต,ิ อบุัตเิหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะ

รักษำผลประโยชนข์องทำ่นไวใ้หไ้ดม้ำกทีส่ดุ 

-  เนื่องจำกกำรท่องเทีย่วนี้เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื  

ในกรณีทีท่ำ่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นกำรใชบ้รกิำรทีท่ำงทวัรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทำง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไมค่นืเงนิคำ่ทวัร ์หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเขำ้ออกทกุประเทศ 

-  บรษัิทฯ ไมข่ำยทวัรแ์กล่กูเทพ หรอืกมุำรทอง กมุำร ีหรอือย่ำงอืน่ทีม่ลีักษณะใกลเ้คยีงกัน และไม่อนุญำตใหท้ำ่นน ำสิง่เหลำ่นี้

มำตัง้บนรถหรอืทีโ่ตะ๊อำหำร เพรำะอำจกอ่ควำมล ำบำกใจ หรอืควำมหวำดกลวัแกท่ำ่นอืน่ 

-  รำคำอำจมกีำรปรับขึน้ หำกมกีำรปรับรำคำของสำยกำรบนิตำมรำคำน ้ำมันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสำรยนืยันจำกสำยกำรบนิ 

-  สถำนทตูเก็บคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ ประมำณ 4,000-4,500 บำท โดยปรยิำย (ไมค่นืทกุกรณี หำกมกีำรยืน่วซีำ่แลว้)  

-  การทีว่ซีา่จะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากสถานทูตไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิท์างการทูต

คุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท าความเขา้ใจ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขำยแก่ท่ำนทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพรำะอำจเกดิอันตรำย / เพื่อควำมปลอดภัย / เวน้มใีบรับรอง

แพทย)์ 

-  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรขำยหรือไม่ขำยแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ (กรุณำแจง้บริษัทฯ ก่อนจองทัวร์ 

เพือ่หำขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกรำบขออภัยทำ่น เพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทำงทำ่นอืน่ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขำยหรือไม่ขำยแก่ท่ำนทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณำแจง้บรษัิทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพือ่หำขอ้สรุปร่วมกัน 

สถำนทีเ่ทีย่วบำงแหง่มเีวลำไมม่ำกนัก หำกทำ่นจัดกรุ๊ปเฉพำะครอบครัว ทำ่นจะเทีย่วแบบสบำย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทำ่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสนี ้ำเงนิ) เพือ่ทอ่งเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หำกทำ่นถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพรำะโดยปกตเิรำใชห้นังสอืเดนิทำงบคุคลธรรมดำ เลม่สเีลอืดหม ู

-  ทำ่นทีจ่ะออกตั๋วภำยในประเทศ เชน่ เชยีงรำยเชยีงใหม่ หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอค ำยนืยันวำ่ทัวร์นัน้ๆ 

ยนืยันกำรเดนิทำง หำกทำ่นออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บกำรยนืยันแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยนัน้ได ้

กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจำกต่ำงจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ำเดนิทำง ตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้งตรงกับหนังสอืเดนิทำง

เทำ่นัน้ แตข่อเรยีนแนะน ำวำ่ทำ่นควรเช็คกระเป๋ำมำสวุรรณภูมแิลว้เช็คไปยุโรปอกีครัง้จะดกีวำ่ เพรำะจำกสถติลิกูคำ้ทีก่ระเป๋ำ

หลงไมไ่ปกบัเจำ้ของจะเป็นลกูคำ้ทีเ่ชค็มำจำกตำ่งจังหวดัมำกทีส่ดุ 

-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทุกกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หำกโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขำ้พักเต็มเนื่องมำจำกมีงำนแสดงสนิคำ้ หรือมกีำรจัดประชุมสัมมนำใหญ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรน ำทำ่นเขำ้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีำตรฐำนระดบัเดยีวกนั 

-  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย
ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน
กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม

เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น

ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่
ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล
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เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 
7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ

กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 
9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้

รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร
นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่
สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 
อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง
บญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


