
Page 1 of 18 

 

 

 

Code: IH14-USA+CAN-10CX-Apr-Oct2023-145-A230313 

 

 10 วนั อเมรกิา-แคนาดา  

 

 

 

บนิเขา้นวิยอรก์ (อเมรกิา) – บนิออกจากโตรอนโต (แคนาดา) 

เมษายน - ตลุาคม 2566 

เร ิม่ตน้…. 145,000 บาท 

(ไมร่วมคา่วซีา่อเมรกิา แตร่วมวซีา่แคนาดาและรวมทปิตา่งๆแลว้)  

 

นวิยอรก์ (พกัคา้ง 2 คนื) – ลอ่งเรอืชมเทพเีสรภีาพ – ขึน้ตกึวนั เวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์– ข ึน้ตกึเอ็มไพรส์เตต 

 ฟิลาเดลเฟีย– วอชงิตนั ด.ีซ.ี – แฮรร์สิเบริก์ – คอรน์นิง่ – น า้ตกไนแอการา (ฝั่งแคนาดา) - ข ึน้หอคอยสกา

ยลอน ทาวเวอร ์อาหารมือ้พเิศษ – พกัหอ้งววิน า้ตกไนแอการา – โตรอนโต  - ข ึน้ CN Tower (พกัแคนาดา

รวม 2 คนื) 

 

ราคาทวัร ์145,000 บาท : 28 เม.ย.- 7 พ.ค. 66 / 15-24 ต.ค. 66 / 22-31 ต.ค. 66 

ราคาทวัร ์150,000 บาท : 6-15 ส.ค. 66 / 10-19 ต.ค. 66  
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 ชมน ้ำตกไนแอกำรำ (ฝ่ังแคนำดำ),  สมัผัสน ้ำตกไนแอกำรำแบบใกลช้ดิกบักำรลอ่งเรอื Horn Blower ฝ่ัง

แคนำดำ 

 อำหำรมือ้พเิศษ บนหอคอยสกำยลอน ทำวเวอร ์(Skylon Tower) รมิน ้ำตกไนแอกำรำ 

 พัก... นวิยอรก์ 2 คนื, วอชงิตันด.ีซ.ี , แฮรร์สิเบริก์, ไนแอกำรำ (ฝ่ังแคนำดำ) หอ้งววิน ้ำตก และ โตรอนโต  

 เทีย่วแคนำดำฝ่ังตะวันออก พรอ้มพักคำ้งคนืที ่โตรอนโต (รวมคำ่วซีำ่แคนำดำ).... พักแคนำดำรวม 2 คนื 

 ขึน้ตกึวัน เวลิดเ์ทรด (ตกึใหมล่ำ่สดุ) และขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตต, ขึน้หอคอย CN Tower 

 

แผนทีท่อ่งเทีย่วเสน้ทำง อเมรกิำ – แคนำดำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพ – ฮอ่งกง 

 

16.00 น. คณะฯพรอ้มกันที่สนำมบนิสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ประตูหมำยเลข 7-8            

เคำนเ์ตอร ์M สำยกำรบนิคำเธย่ ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์  

19.00 น. ออกเดนิทำงสู่ฮ่องกง โดยสำยกำรบนิคำเธ่ย ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่ CX704 (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2.50 ชั่วโมง) สำยกำรบนิมบีรกิำรอำหำรเชำ้บนเครือ่งบนิ พรอ้มเพลดิเพลนิกับภำพยนตร์

หลำกหลำยกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง  

22.55 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิเชค็แลปกก๊ประเทศฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งสูส่นำมบนิ จอหน์ เอฟ เคนเนด ี(JFK) 

สหรัฐอเมรกิำ อสิระใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบนิตำมอธัยำศัย 
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วนัทีส่อง นวิยอรก์ (พกัคา้ง 2 คนื) – เทพเีสรภีาพ – ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตต – เซ็นทรลัพารค์ – ไทมส์แควร ์

 

02.00 น. ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิเช็คแลปก๊ก (HKG) สู ่สนำมบนิจอหน์เอฟ เคนเนด ี(JFK) โดยเทีย่วบนิ CX844        

(ใชเ้วลำบนิประมำณ 16 ชัว่โมง)  

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

สายการบนิมบีรกิารอาหารค า่ และ อาหารเชา้บนเครือ่งบนิ 

 

06.00 น. เดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตจิอหน์เอฟ เคนเนด ีรฐันวิยอรก์ ประเทศสหรัฐอเมรกิำ 

 น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง และ ศลุกำกร 

 

น ำท่ำนขึน้รถโคช้ปรับอำกำศสู่มหำนครนวิยอรก์ (ระยะทำง 38 กม. ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 50 นำท)ี 

ส ำหรับวันนีใ้หท้ำ่นไดเ้ทีย่วแบบเต็มวันในเกำะแมนฮตัตัน  

 

น ำทำ่นน่ังเรอืสูเ่กำะลเิบอรต์ี ้เพือ่ชมทวิทัศนข์องฝ่ังเมอืงแมนฮตัตัน  

 

น ำทำ่นชมเทพเีสรภีำพบนเกำะลเิบอรต์ี ้สญัลักษณ์แหง่สนัตภิำพทีป่ระชำชนของประเทศฝร่ังเศสมอบใหก้ับ

ประชำชนนครนวิยอรก์ ทำ่นจะไดเ้ห็นทวิทัศนข์องแมนฮตัตันของมหำนครนวิยอรก์ และนวิเจอรซ์ยีไ์ดจ้ำกจดุ

นี ้ 

 

ระหวำ่งกำรลอ่งเรอืทำ่นจะไดเ้ห็น ตกึระฟ้ำทั่วทัง้เกำะแมนฮตัตัน รวมถงึ สะพำนบรุกลนิ ซึง่เป็นสะพำนแห่ง

แรกของนวิยอรก์ ทีส่รำ้งขำ้มแมน่ ้ำอสีต ์รเิวอรเ์พือ่เชือ่มเกำะแมนฮตัตัน ซึง่เป็นใจกลำงของนครนวิยอรก์ กบั 

ยำ่น บรกุลนิ ทีอ่ยูต่รงขำ้มเป็นสะพำนทีใ่ชอ้ฐิและหนิผสมผสำนกัน กอ่เป็นเสำหลักขึน้ 2 ฟำก แลว้ก็ใชเ้สน้

ลวดเหล็กขงึเพื่อยดึโยงสะพำน ซึง่มทีัง้ปูนและไม ้ควำมยำวทัง้สิน้ 6,016 ฟุต และกวำ้ง 85ฟุต จนเป็น

ผลส ำเร็จ สำมำรถ ใชง้ำนไดอ้ยำ่งคงทนมำจนถงึปัจจบุนั  

 

เรอืจะน ำทำ่นผำ่นและสำมำรถมองเห็นตกึ World Trade Center หรอืทีช่ำวอเมรกิันเรยีกว่ำบรเิวณ Ground 

Zero ซึง่ชือ่นีเ้ป็นชือ่ทีถ่กูเรยีกแทนพืน้ทีบ่รเิวณตกึ World Trade Center เดมิค ำเรยีกว่ำ  Ground Zero นัน้

เป็นค ำศัพทท์ีถ่กูน ำมำใช ้เมือ่ครำวทีญ่ีปุ่่ น โดนระเบดินวิเคลยีรท์ี ่Hiroshima, Nagasaki ครัน้ตอ่มำ ศัพทค์ ำ

นี้จงึใชเ้รยีกแทนควำมหำยนะทีม่สีำเหตุมำจำกระเบดิ หรอืควำมเสยีหำยครัง้ยิง่ใหญ่ ดว้ยสำเหตุนี้ พืน้ที่

บรเิวณตกึ World Trade Center จงึถกูเรยีกว่ำ Ground Zero ซึง่กลำยเป็นพืน้ทีป่ระวัตศิำสตรข์องประเทศ

อเมรกิำ ซึง่ทำ่นสำมำรถมองเห็นตกึดังกลำ่วไดใ้นระยะไมไ่กล 

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
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บำ่ย น ำทำ่น ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตต (Empire State Building)  

ตกึนี้ เป็นทีท่ ำกำรของบรษัิทใหญ่ๆ กว่ำ 600 บรษัิท ตกึแห่งนี้ใชอ้ฐิในกำรกอ่สรำ้ง 10 ลำ้นกอ้น สงู  375 

เมตร และลกึลงไปใตด้นิ จำกระดับถนน แบง่เป็น 102 ชัน้ บนยอดสดุมโีดมสงูขึน้ไปอกี 60 เมตร จำกชัน้

ลำ่งถงึชัน้ที ่86 มโีครงเหล็กเสรมิอยำ่งด ีชนดิไมข่ึน้สนมิ คดิเป็นน ้ำหนัก 730 ตัน มหีนำ้ต่ำงทัง้หมด 6,500 

บำน จุคนได ้80,000 กว่ำคน รับประกัน 6,000 ปี ใชล้ฟิตข์ ึน้ลง 65 เครือ่ง เริม่สรำ้งเมือ่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 

2472 (ค.ศ.1929) สรำ้งเสร็จเมือ่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)      

 

น ำทกุทำ่นขึน้ชมววิจำกชัน้ 86 ของตกึ ซึง่สำมำรถมองเห็นทวิทัศนข์อง เกำะแมนฮตัตัน ใจกลำงกรงุ

นวิยอรก์ ชมววิกรงุแมนฮตัตนัแบบ 360 องศำ อสิระใหท้ำ่นไดถ้ำ่ยรปูและเดนิเลน่บนชัน้ 86 ไดต้ำมอธัยำศัย  

 

จำกนัน้     น ำทำ่นผำ่นชม  

สวนสำธำรณะ เซ็นทรัล พำรค์ (Central park) ซึง่เป็นสวนสำธำรณะทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุใน   แมนฮัตตัน 

(เป็นเขตปกครองตนเอง) แห่งมหำนครนวิยอรก์ ตอ้นรับนักท่องเทีย่วจำกทั่วโลกประมำณปีละ 25 ลำ้นคน 

เป็นสวนสำธำรณะทีม่คีนมำท่องเทีย่วมำกทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิำ และยิง่ไปกว่ำนัน้ สวนสำธำรณะแห่งนี้ยัง

เป็นสถำนทีถ่่ำยท ำหนังหลำยๆ เรือ่ง และรำยกำรต่ำงๆ อกีมำกมำย จงึท ำใหเ้ซ็นทรัลพำรค์ โด่งดังไปทั่ว

โลก 

ร็อคกีเ้ฟลเลอรเ์ซ็นเตอร ์(Rockefeller Center) ถนนสำยทีห่ำ้ (Fifth Avenue) ทีส่รำ้งขึน้          จำก

ตระกลูทีร่ ่ำรวย ตดิอนัดับหนึง่ในสบิของอเมรกิำ ซึง่คับคั่งไปดว้ยศนูยก์ำรคำ้ และโรงมหรสพชัน้น ำ  

 

จำกนัน้น ำทำ่นสูย่ำ่นไทมส์แควร ์(Times Square) หนึง่ในสถำนทีท่ีเ่ป็นหวัใจของนวิยอรก์ ไทมส์แควร ์ได ้

กลำยสถำนะเป็นสถำนทีท่ีส่ ำคญัของโลกและไดก้ลำยเป็นสญัลักษณ์ของนครนวิยอรก์ ซึง่เป็นผลมำจำกที่

ไทมส์แควร ์เป็นสถำนทีท่ีด่ทูันสมยั ล ้ำยคุ เพรำะมจีอโฆษณำขนำดใหญม่ำกมำยตดิอยูต่ำมบรเิวณโดยรอบ 

นอกจำกนี ้ไทมส์แควร ์ยงัเป็นจดุปลำยสดุทำงฝ่ังตะวันออกของ ลนิคอลน์ ไฮเวย ์หรอื ทำงหลวงลนิคอลน์ 

อนัเป็นทำงหลวงสำยแรกทีต่ัดผำ่นสหรัฐอเมรกิำ 

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
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี พรอ้มลิม้ลองเมนูกุง้มงักร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hilton Newark Hotel/ Crown Plaza Newark Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนื

ที ่1) 

 

วนัทีส่าม ขึน้ตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์– ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต  Woodbury Outlet 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 

น ำทำ่นขึน้ชมควำมสวยงำมของตกึใหมแ่หง่ยำ่นแมนฮดัตัน “ตกึ วัน เวลิดเ์ทรด เซน็เตอร”์  

ซึง่เป็นอำคำรที่สูงที่สุดในสหรัฐ ดว้ยควำมสูง 541 เมตร มีทัง้หมด 104 ชัน้ และใชง้บประมำณในกำร

กอ่สรำ้งรวม 3,900 ลำ้นดอลลำรส์หรัฐ (117,000 ลำ้นบำท) และอยูบ่นพืน้ทีเ่ดมิของอำคำรส ำนักงำนตกึ

แฝดเวลิดเ์ทรดเซน็เตอรท์ีถ่ล่มเมือ่จำกเหตุกำรณ์กอ่กำรรำ้ยในวันที ่11 กันยำยน 2001 อสิระใหท้่ำนไดช้ม

ววิจำกตกึสงูแหง่ใหมข่องนวิยอรก์  
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่  

 

บำ่ย น ำทำ่นสู ่วดูเบอรร์ี ่เอำทเ์ลต (Woodbury Outlets) (ระยะทำง 63 กม. ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 50 นำท)ี 

ซึง่เรยีกไดว้ำ่เป็นเอำทเ์ลตทีด่ทีีส่ดุในอเมรกิำ ตัง้อยูบ่นเนือ้ทีข่นำดใหญ ่ประกอบดว้ยรำ้นคำ้แบรนดเ์นมกว่ำ 

250 รำ้นคำ้ น ำเสนอสนิคำ้ในรำคำที่ชวนใหเ้ลอืกสรรมำกมำยหลำกหลำยแบรนด์ อำทเิช่น Burberry, 

Gucci, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio 

Armani, TOD, Belenciaga, Samsonite และอืน่ๆอกีมำกมำย อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย (รำ้นคำ้

ทุกรำ้นลดรำคำ 30 – 70%) ซึง่เรยีกไดว้่ำเป็นเอำทเ์ลต ทีใ่หญ่ทีสุ่ด และ ถูกทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิำ เรำ

แนะน ำใหท้่ำนเลือกซือ้สนิคำ้ที่นี่ เนื่องจำกรำคำและสนิคำ้มใีหเ้ลือกมำกมำย นอกจำกส่วนลดของทำง

รำ้นคำ้แต่ละรำ้นแลว้ ยังมคีูปองสว่นลดเพิม่ ทีแ่จกใหลู้กคำ้ ทุกท่ำน เรยีกไดว้่ำ สวรรคส์ ำหรับนักชอ้ปป้ิง

จรงิๆ 

 

ค ่ำ        รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hilton Newark Hotel/ Crown Plaza Newark Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนื

ที ่1) 
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วนัทีส่ ี ่ ฟิลาเดลเฟีย  – วอชงิตนั ด.ีซ.ี 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงฟิลำเดลเฟีย  (ระยะทำง 103 กม. ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชม.)  

หรอืที ่เรยีกกนัวำ่ Philly หรอื The City of Brotherly Love เป็นเมอืงหลวงแหง่แรก ของ สหรัฐอเมรกิำ เป็น

เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัฐเพนซลิเวเนีย และเป็นเมอืงทีพ่ลเมอืงหนำแน่นทีส่ดุเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมรกิำ 

และเป็นเมอืงทีม่พีื้นทีเ่มอืงจำกประชำกรเป็นอันดับ 5 และมผีูบ้รโิภคสือ่มำกเป็นอันดับ 4 จำกกำรส ำรวจ

ของนเีซน มเีดยี รเีสริช์ และเป็นเมอืงทีม่พีลเมอืงหนำแน่นเป็นอนัดับที ่49 ของโลก นอกจำกนีฟิ้ลำเดลเฟีย

ยงัเป็นทีต่ัง้ของสถำนศกึษำชัน้น ำอยำ่ง มหำวทิยำลัยเพนซลิเวเนยี และ Drexel University  

 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้ชมระฆงัแหง่เสรภีำพ หรอื Liberty Bell เป็นสิง่ทีป่ระกำศก ำเนดิของประเทศสหรัฐอเมรกิำ

เมือ่วันที ่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2319 ระฆงัเกำ่แก ่   ทีง่ำมสง่ำใบนี้มขีอบกวำ้งขนำดเสน้ผ่ำศูนยก์ลำง 12 ฟตุ 

และหนักกวำ่หนึง่ตัน บนระฆงัมอีกัษรจำรกึไวว้ำ่ “ขอใหเ้สรภีำพจงมแีดค่นทกุคนทีอ่ำศัยอยูบ่นผนืแผน่ดนินี”้ 

พรอ้มน ำชมนทิรรศกำรควำมเป็นมำในกำร ประกำศอสิรภำพของสหรัฐอเมรกิำ  

 

น ำท่ำนถ่ำยรูปกับหอแห่งเสรภีำพ หรอื Independence Hall สรำ้งขึน้เพือ่   ใชเ้ป็นศำลำว่ำกำรรัฐ ปัจจุบัน

ใชเ้ก็บรักษำเอกสำรอสิรภำพและตัง้ดนิแดนใหมโ่ดยใชช้ือ่วำ่ “สหรัฐอเมรกิำ”  

 

 

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 

 

บำ่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่กรงุวอชงิตัน ด.ีซ.ี (ระยะทำง 222 กม. ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.33 ชม.)  

เมอืงหลวงของประเทศสหรัฐอเมรกิำ ซึง่เป็นเมอืงหนึ่งที่ไดอ้อกแบบผังเมอืงไดอ้ย่ำงสวยงำมและเป็น

ระเบยีบ เป็นทีต่ัง้ทีท่ ำกำรของหน่วยงำนรัฐบำลทีส่ ำคัญๆ  

 

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
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น ำทำ่นชม กรงุวอชงิตัน ด.ีซ.ี  

เมอืงหลวงของสหรัฐอเมรกิำ ตดิกบัรัฐเวอรจ์เินยีและรัฐแมรแิลนด ์โดยวอชงิตัน ด.ีซ.ี อยูใ่นเขตฝ่ังซำ้ยของ

แม่น ้ำโพโทแมก (Potomac River) กรุงวอชงิตัน ดี.ซ.ี สรำ้งในสมัย ประธำนำธบิดี จอร์จ วอชงิตัน 

ประธำนำธบิดทีำ่นแรกของสหรัฐอเมรกิำ เมอืงหลวงแห่งนี้      สรำ้งขึน้แทน ฟิลำเดลเฟีย ซึง่เคยเป็นเมอืง

หลวงของสหรัฐอเมรกิำในสมัยกอ่น เมอืงนี้มอีนุสำวรยีว์อชงิตัน ทีม่ลีักษณะเป็นแท่งโอเบลสิกส์งู 555 ฟตุ 

(169 เมตร) สรำ้งเป็นเกยีรตแิก ่จอรจ์ วอชงิตัน 

 

 ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Sheraton Rockville Hotel / Courtyard by Marriott Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ท าเนยีบขาว – สถาบนัสมธิโซเนยีน – พพิธิภณัฑย์านอวกาศ – เมอืงแฮรร์สิเบริก์ 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 

  น ำทำ่นชม อนุสำวรยีว์อชงิตัน และแทง่โอเบลสิก ์ 

 

  จำกนัน้น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ ท ำเนียบขำว (The White House) ทีพ่ ำนักของประธำนำธบิดสีหรัฐอเมรกิำ 

จำกนัน้น ำทำ่นชมสถำปัตยกรรมอันสวยงำมของโดมสขีำวซึง่สรำ้งเป็นทีร่ ำลกึถงึประธำนำธบิดเีจฟเฟอรส์ัน 

(อนุสรณ์สถำนทอมัส เจฟเฟอร์สัน) และ ชมอนุสำวรีย์ประธำนำธบิดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกำ คือ 

ประธำนำธบิดลีนิคอลน์ (อนุสรณ์สถำนลนิคอลน์)  

 

  จำกนัน้น ำทำ่นแวะถำ่ยรปูกบั ตกึรัฐสภำ ซึง่เป็นทีป่ระชมุสมำชกิวฒุสิภำ และสภำผูแ้ทนรำษฎร  

 

  น ำทำ่นแวะถำ่ยรปูกบัอำคำรสถำบนัสมธิโซเนียน (The Smithsonian Institute) กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1846 โดย

ทุนรัฐบำลสว่นหนึง่ร่วมกับเงนิกองทุน จำกพนัิยกรรมของ James Smithson นักวทิยำศำสตรข์องอังกฤษ 

สถำบนัสมธิโซเนยีน ยงัเป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลกและไดร้วบรวมพพิธิภณัฑ ์13 แหง่ไวด้ว้ยกนั  

 

  น ำท่ำนชมพพิธิภัณฑท์ีน่่ำสนใจ เชน่ National museum of Natural History ซึง่แสดงนทิรรศกำรเกีย่วกับ

สิง่แวดลอ้มของมนุษย ์ชมหอ้งแสดงกระดูกไดโนเสำร ์หุ่นชำ้งแอฟรกิำโบรำณทีต่ัวใหญ่ทีสุ่ดในโลก และ

เพชรโฮป (Hope Diamond) ขนำด 45.5 กะรัต ทีเ่คยเป็นสมบตัขิองพระเจำ้หลยุส ์ที ่16 ของฝร่ังเศส  

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรจนี พรอ้มเมนูกุง้มงักร 

 

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%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
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
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บำ่ย น ำทำ่นชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งบนิและยำนอวกำศ  (National Air and Space Museum)  

  พพิธิภัณฑอ์ำกำศยำนและยำนอวกำศ ทีม่ผีูเ้ขำ้ชมสูงทีสุ่ดในโลก แสดงประวัตศิำสตรก์ำรบนิมำตัง้แต่ตน้

จนถงึปัจจบุนั ประกอบดว้ย เครือ่งรอ่น เครือ่งบนิ จรวด ยำนอวกำศ ซึง่เป็นของจรงิตัง้แสดง มโีรงภำพยนตร์

จอยักษ์ (IMAX) ทีฉ่ำยภำพยนตรเ์กีย่วกับกำรบนิ อวกำศ นอกจำกนี้ยังมทีอ้งฟ้ำจ ำลอง หนิจำกดวงจันทร ์

และเครือ่งบนิล ำแรกของโลกจำกตระกลู Wright  

 

  น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) (ระยะทำง 169 กม. ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.50 ชัว่โมง)  

  เมอืงหลวงของรัฐเพนซลิเวเนีย สหรัฐอเมรกิำ เมอืงแฮรร์สิเบริก์เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังตะวันออกของแมน่ ้ำ

ซสัควิแฮนนำ  

 

  น ำท่ำนชมโรงงำนจ ำลองผลติช็อกโกแลตชือ่ดังของประเทศอเมรกิำ นัน้คอื Hershey’s Chocolate World 

ซึง่ทำ่นจะไดช้มขัน้ตอนในกำรผลติชอ็กโกแลตแบบภำพยนตรก์ำรต์นูเคลือ่นไหว โดยใชต้ัวกำรต์นูจ ำลองใน

กำรแสดงประกอบกับเทคโนโลยทีีท่ันสมัย ซึง่เป็นกำรแสดงทีน่่ำรักและตืน่ตำตืน่ใจส ำหรับผูท้ีม่ำชม อสิระ

ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลตนำนำชนดิของ Hershey’s เพือ่เป็นของฝำก และของทีร่ะลกึตำมอธัยำศัย      

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Best Western Premier Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงคอรน์นิง่ – น า้ตกไนแอการา (ฝั่งแคนาดา) – ดนิเนอรพ์เิศษ บนหอคอย Skylon 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่  เมอืงคอรน์นิง่ (ระยะทำง 262 กม. ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.50 ชม.)  พรอ้มชม

ทัศนยีภำพบรรยำกำศเมอืงและชวีติแบบอเมรกินั ซึง่ตัง้อยูท่ำงตอนใตข้องนครนวิยอรก์ กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี  ค .ศ. 

1890 ซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้ำเชมงุ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทำงดำ้นกำรท ำเครือ่งแกว้  

 

น ำทำ่นชมกำรจัดแสดงเครือ่งแกว้ ณ โรงงำนเครือ่งแกว้ทบีไีอเมอืงคอรน์นิง่ ทีม่ชี ือ่เสยีงในดำ้นเครือ่งแกว้

ของอเมรกิำ อสิระใหท้ำ่นเลอืกซือ้เครือ่งแกว้        ทีรั่งสรรคอ์อกแบบมำหลำกหลำยชนดิและหลำกหลำย

ดไีซน ์เป็นของทีร่ะลกึตำมอธัยำศัย 

  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 

 

 

 

บำ่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่อทุยำนแหง่ชำตไินแอกำรำฝ่ังแคนำดำ ทีถ่อืวำ่เป็นสิง่มหัศจรรยท์ำงธรรมชำตสิ ิง่หนึง่ของ

โลกและเป็นสถำนทีด่ืม่น ้ำผึง้พระจันทรย์อดนยิมสงูสดุ 1 ใน 3 ของคูบ่ำ่วสำวชำวอเมรกินั  

 

น ำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ น ้ำตกไนแองกำร่ำ อันยิง่ใหญ่และชืน่ชมควำมงดงำมของน ้ำตกทีส่รรคส์รำ้งขึน้โดย

ธรรมชำต ิและ ถอืวำ่เป็นน ้ำตกทีส่วยงำมทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกทีค่ณุทำ่นตอ้งมำสมัผัส (ในวันนี้ท่ำนจะตอ้ง

ผำ่นดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศแคนำดำ ดังนัน้ทกุทำ่นตอ้งเตรยีมพำสปอรต์ไวก้บัตนเอง และหำ้มน ำ

ผลไม ้ถั่ว และอำหำรทกุชนดิเขำ้ประเทศแคนำดำอย่ำงเด็ดขำด หำกทำ่นมขีองดังกลำ่ว ตอ้งท ำกำรทิง้กอ่น

ถงึดำ่นตรวจ)  

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ บนหอคอยสกำยลอน (อำหำรมือ้พเิศษ) Skylon Tower 
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Marriott Gateway on The Falls Hotel (Fall view) หรอื 

 Hilton Niagara Fall Hotel (Fall View)**** หรอืเทยีบเทา่ 

พเิศษ....หอ้งพักววิน ้ำตก ใหท้ำ่นไดส้มัผัสบรรยำกำศน ้ำตกไนแองกำรำ่อยำ่งใกลช้ดิ และชืน่ชม แสง ส ียำมค ่ำคนื 

 

วนัทีเ่จ็ด  ลอ่งเรอืชมน า้ตกไนแอการา หรอื Journey Behind the Falls – หอคอยสกายลอน – โตรอนโต   

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 

น ำท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์ครัง้ยิง่ใหญ่ ในกำรชมน ้ำตกไนแอกำรำอย่ำงใกลช้ดิจรงิๆกับโปรแกรมกำร      

ล่องเรอื Horn Blower ในกำรชมน ้ำตก และชมควำมยิง่ใหญ่ของน ้ำตกไนแอกำรำแบบมอืเอือ้ม อสิระให ้

ท่ำนถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย และ เดนิเล่นรอบบรเิวณน ้ำตกไนแอกำรำ (หมำยเหตุ: โปรแกรมล่องเรอื Horn 

Blower Cruise จะเปิดใหบ้รกิำร1 เมษำยน ของทกุปี แตอ่ยำ่งไรก็ตำมขึน้กับสภำพอำกำศแต่ละปีดว้ย หำก

กรุ๊ปเดนิทำงและทำงเรอืปิดใหบ้รกิำร ทำงทัวรจ์ะท ำกำรเปลีย่นโปรแกรม Journey behind the falls ให ้

ลกูคำ้)  

 

น ำท่ำนขึน้หอคอยสกำยลอน (Skylon Tower) เพือ่ชมววิทีส่วยสดงดงำมของน ้ำตก และพเิศษใหท้่ำนได ้

รับประทำนอำหำรบนหอคอยสกำยลอน หลังอำหำรท่ำนสำมำรถขึน้สูจุ่ดชมววิชัน้บนของหอคอยสกำยลอน  

เพือ่ถำ่ยรปูมมุสงูของน ้ำตกไนแอกำรำ 

 

 

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ (Table Rock Fall View) 
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บำ่ย น ำท่ำนออกเดนิทำงสู ่นครโตรอนโต เมอืงหลวงของรัฐออนตำรโิอ (ระยะทำง 130 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1.30 ชม.)  

นครทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศแคนำดำ เป็นเมอืงทีม่ปีระชำกรอำศัยอยูห่นำแน่นทีส่ดุของประเทศ และใหญ่เป็น

อนัดับหนึง่ของแคนำดำ และยงัเป็นศนูยก์ลำงทำงกำรคำ้ในฝ่ังตะวันตก  

 

จำกนัน้น ำทำ่นเทีย่วชมเมอืง  โตรอนโต เป็นเมอืงทีท่ันสมยัอกีเมอืงของประเทศแคนำดำ เมอืงนี้มปีระชำกร 

2.5 ลำ้นคนอำศัยอยู ่และเป็นหนึง่ในเมอืงเศรษฐกจิของโลกทีส่ ำคัญ รวมทัง้ยังเป็นศูนยร์วมของผูค้นจำก

หลำกหลำยเชือ้ชำต ิอำท ิเชน่ ชำวโปรตเุกส, ชำวอติำล,ี ชำวลำตนิอเมรกิำ และชำวเอเชยี ซึง่เมอืงโตรอน

โตยังมีชุมชนชำวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมรกิำเหนือ   เมอืงโตรอนโต ประกอบไปดว้ย 6 เขต ไดแ้ก ่

Downtown, North York, East York, York, Scarborough และ Etobicoke  

 

น ำทำ่นชม มหำวทิยำลัยโตรอนโต ซึง่เป็นศนูยก์ลำงกำรศกึษำของรัฐออนแทรโีอจำกนัน้น ำทำ่นถำ่ยรูปคู่กับ 

อำคำรรัฐสภำ ของรัฐรัฐออนแทรโีอ 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hilton Markham Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด  โตรอนโต - ข ึน้หอคอย CN Tower – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต 

 

 เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

  

น ำท่ำนขึน้หอคอยซเีอ็น  (CN Tower) ซึง่มคีวำมสงูถงึ  520 เมตร  เป็นหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก ท่ำนจะได ้

ชมทัศนยีภำพโดยรอบของนครโตรอนโตไดอ้ยำ่งจใุจ  

 

จำกนัน้น ำท่ำนชม เมอืงโตรอนโต พรอ้มผ่ำนชมสถำนทีต่่ำงๆ มำกมำย อำทเิชน่ สกำยโดม, ปรำสำทคำ

ซำโลมำ่, สวนควนีพำรค์, ศำลำวำ่กำรเมอืงโตรอนโต 

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรจนี  

 

บำ่ย น ำทำ่นสูโ่ตรอนโตชอ้ปป้ิงเอำทเ์ลต (Toronto Shopping Outlet)  

 เอำทเ์ลตขนำดใหญ ่มรีำ้นคำ้กว่ำมำกมำย อสิระใหท้่ำนเลอืกซือ้ของอยำ่งจุใจ อำท ิBODY SHOP, HUGO 

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

TOMMY HILFIGER เป็นตน้ 
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**** อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงแบบจดัเต็ม**** 

21.00 น.  น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิเมอืงโตรอนโต 

 

วนัทีเ่กา้ โตรอนโต – ฮอ่งกง  

 

01.40 น. ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิโตรอนโต (Toronto) สู่สนำมบนิเช็คแลปก๊ก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)                   

โดยสำยกำรบนิคำเธย่ ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิ CX829 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 15.15 ชัว่โมง) 

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

สำยกำรบนิมบีรกิำรอำหำรค ำ่ และ อำหำรเชำ้ระหวำ่งเทีย่วบนิ 

วนัทีส่บิ ฮอ่งกง - กรงุเทพมหานคร 

 

05.00 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเชค็แลปกก๊ ประเทศฮอ่งกง (Hong Kong) 

09.30 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิคำเธย่ ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิ CX755  

  (ใชเ้วลำบนิประมำณ 2.45 ชัว่โมง) สำยกำรบนิมบีรกิำรอำหำรเชำ้ระหวำ่งเทีย่วบนิ 

11.30 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิำพ.... 

 

10 วนั อเมรกิา-แคนาดา  

ราคาทวัร ์145,000 บาท : 28 เม.ย.- 7 พ.ค. 66 / 15-24 ต.ค. 66 / 22-31 ต.ค. 66 

ราคาทวัร ์150,000 บาท : 6-15 ส.ค. 66 / 10-19 ต.ค. 66  

 

อตัรำคำ่บรกิำร  (บำท)  เม.ย. / พ.ค. / ต.ค.

2566 

ส.ค. / ต.ค. 

รำคำผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทำ่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 145,000 150,000 

พักเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 27,000 29,000 
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เด็กอำย ุ2 - 11 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 138,000 143,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ  

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทำ่นัน้) 

120,000-150,000 

ไมเ่อำตัว๋ BKK-JFK //YYZ –BKK หกัคำ่ใชจ้ำ่ย  35,000 35,000 

คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ด ำเนนิกำรวซีำ่อเมรกิา (ไมร่วมใน

โปรแกรม) 

8,000 8,000 

**รำคำอำจมกีำรปรับขึน้ – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตำมควำมเป็นจรงิที ่

สำยกำรบนิประกำศปรับ และทีม่เีอกสำรยนืยนัเทำ่นัน้ (คดิ ณ วันที ่4/2/2023) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ  

 ในอเมรกิาไมม่บีรกิารหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง เนือ่งจากเตยีงในอเมรกิาจะเป็นเตยีง Queen Size Bed 2 เตยีง 

(TWN) ไมส่ามารถวางเตยีงเสรมิได ้กรณีเดนิทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำใหท้่ำน เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะ

สะดวกกวำ่ 

 กรณีเดนิทำงเป็นตัว๋กรุ๊ป หำกออกตัว๋แลว้ ไมส่ำมำรถขอคนืเงนิได ้และไมส่ำมำรถเปลีย่นวันเดนิทำงได ้

 กระเป๋ำเดนิทำงเพือ่โหลด ทำ่นละ 2 ใบ น ้ำหนักไมเ่กนิ 23 กก.  

 กระเป๋ำถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้ำหนักไมเ่กนิ 7 กก. 

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วอเมรกิำ – แคนำดำ (ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร) อตัรำนีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสำยกำรบนิคำเธย่ ์แปซฟิิก (กระเป๋ำเดนิทำงน ้ำหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ใบ ได ้

2 ใบ) 

 คำ่ภำษีสนำมบนิ, ภำษีน ้ำมนั, ประกนัภยัทำงอำกำศ 

 คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บำท และ คำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บำท 

คำ่รักษำพยำบำลหลังกลบัจำกตำ่งประเทศภำยใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บำท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ำยเุกนิ 

85 ปี) 

 คำ่ทีพ่ักตลอดกำรเดนิทำง (พักหอ้งคู)่ 

 คำ่อำหำรทกุมือ้ตำมระบ,ุ คำ่พำหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวำ่งน ำเทีย่ว, คำ่เขำ้ชมสถำนที ่ตำมระบ ุ

 คำ่วซีำ่แคนำดำ 

 เจำ้หนำ้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง พรอ้มรวมคำ่ทปิ เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

อตัรำนีไ้มร่วมถงึ 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั เชน่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท-์แฟกซ ์คำ่เครือ่งดืม่มนิบิำรแ์ละคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีม่ไิดร้ะบ ุ

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
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 คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม แนะน ำใหท้ำ่นดแูลกระเป๋ำดว้ยตวัเอง เพือ่ป้องกนักำรสญูหำย 

 คำ่วซีำ่อเมรกิำ และคำ่วซีำ่แคนำดำ (ลกูคำ้จะตอ้งยืน่วซีำ่ และ สมัภำษณ์ดว้ยตัวเองเทำ่นัน้) 

 ส ำหรับกำรยืน่วซีำ่อเมรกิำ ลูกคำ้สำมำรถด ำเนนิกำรยืน่วซีำ่ดว้ยตนเองทัง้หมดได ้โดยเขำ้ไปท ำกำรสมัครไดท้ำง 

เว็บ    http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หำกใชข้อ้มลูของทำงบรษัิท รบกวนตดิตอ่) หากลกูคา้

ใหท้างบรษิทัด าเนนิการในสว่นของวซี่าอเมรกิาท ัง้หมด เสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ด าเนนิการเพิม่ทา่นละ 

8,000 บาท (ในกรณีนีท้างบรษิทัจะแจง้นดัหมายใหล้กูคา้มาท าการสมัภาษณ์อกีท)ี  

 

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

เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทำง 30 วันล่วงหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงหักค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 1,000 บำท+ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบนิ, วซีำ่และคำ่ด ำเนนิกำร (ถำ้ม)ี, คำ่โรงแรม, คำ่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีำยละเอยีดแสดงใหแ้กลู่กคำ้

ไดรั้บทรำบ (หมำยเหต:ุ ชว่ง Peak season สำยกำรบนิใหม้ดัจ ำลว่งหนำ้ 2-3 เดอืน กอ่นกำรเดนิทำง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทำง 15-29 วันกอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่ทวัร ์50% + คำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท + คำ่ใชจ้ำ่ยที่

เกดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทำง 0-14 วันกอ่นกำรเดนิทำง ยดึคำ่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทำงทีไ่มส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกกำรยืน่เอกสำรปลอม หักคำ่ใชจ้ำ่ย 100%  

***หำกมกีำรยกเลกิกำรจองทัวร ์หลังไดท้ ำกำรยืน่วซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรน ำเลม่พำสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีำ่ในทกุกรณี ไมว่ำ่คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรยืน่วซีำ่จะรวมหรอืแยกจำกรำยกำรทวัรก์ต็ำม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคำ้ด ำเนนิกำรเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมำเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคำ้ตอ้งด ำเนนิกำรมำพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรมำพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหำกกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ควำมลำ่ชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสำเหตใุดๆก็ตำม 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำง

ทรำบลว่งหนำ้ และจะคนืมดัจ ำใหท้ำ่นเต็มจ ำนวน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรหักค่ำใชจ้่ำยที่เกดิขึน้จรงิ หำกมกีำรยกเลกิทัวร์ซ ึง่ไม่ใช่ควำมผดิหรืออยู่เหนือกำร

ควบคมุของบรษัิทฯ เชน่ กำรประกำศปิดประเทศหรอืหำ้มเขำ้ประเทศของหน่วยงำนรำชกำรประเทศนัน้ๆ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงกำรพำเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท ำกำร โดยจะจัดหำสถำนที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล ำดับแรก หรอืคนืคำ่เขำ้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทำงแทน 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยั อำท ิกำรลำ่ชำ้ของสำยกำร

บนิ  กำรนัดหยดุงำน  กำรประทว้ง  ภยัธรรมชำต ิ กำรกอ่จรำจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค ำนงึและ

รักษำผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงไวใ้หไ้ดม้ำกทีส่ดุ 

 เนือ่งจำกกำรท่องเทีย่วนี้เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบรษัิทตัวแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไมส่ำมำรถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่ำ่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในกำรใชบ้รกิำรทีท่ำงทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ทำ่นไดท้ ำกำรตกลง หรอื แจง้กอ่น

เดนิทำง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ หำกท่ำนถูกปฎเิสธกำรตรวจคนเขำ้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่ำทัวรท์ีท่่ำน

ช ำระมำแลว้  หำกท่ำนถูกปฎเิสธกำรเขำ้เมอืง อันเนื่องจำกกำรกระท ำทีส่่อไปในทำงผดิกฎหมำย หรอืกำรหลบหนี

เขำ้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่ำนจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสนี ้ำเงนิ) เดนิทำงกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หำกท่ำนถูกปฎเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพรำะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทำง

บคุคลธรรมดำ เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลับ หำกทำ่นตอ้งกำรเลือ่นวันเดนิทำงกลับ ทำ่นจะตอ้ง

ช ำระ คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตำ่งทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บโดยสำยกำรบนิ เป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิกำรเดนิทำง ถำ้ทำงบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งรอ Refund 

ตำมระบบของสำยกำรบนิเทำ่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ทำ่นัน้) 

 ทำ่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หำดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยกอ่นเพือ่ขอ

ค ำยนืยนัวำ่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนักำรเดนิทำง แน่นอน หำกทำ่นออกตั๋วภำยในประเทศโดยไมไ่ดรั้บกำรยนืยนัจำกพนักงำน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศได ้

 เมือ่ทำ่นจองทัวรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่ำ่นมคีวำมประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทำ่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวำมแตกตำ่ง

กนั ซึง่อำจจะท ำใหท้ำ่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตำมทีต่อ้งกำร หรอื อำจไมส่ำมำรถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลำยแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ เครือ่งปรับอำกำศทีม่จีะ

ใหบ้รกิำรในชว่งฤดรูอ้นเทำ่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีำรจัดประชมุนำนำชำต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทำ่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

กำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุำงดน ำของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋ำใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนำด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่ำ้มน ำตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขำด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อำท ิครมี โลชัน่ น ้ำหอม ยำสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถกูท ำกำรตรวจอยำ่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญำตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส ำแดงตอ่เจำ้หนำ้ทีรั่กษำควำมปลอดภยัตำมมำตรกำรองคก์ำรกำรบนิพลเรอืนระหวำ่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หำกทำ่นซือ้สนิคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทำง เทีย่วบนิ จงึสำมำรถน ำขึน้เครือ่งได ้

และหำ้มมรีอ่งรอยกำรเปิดปำกถงุโดยเด็ดขำด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส ำหรับน ้ำหนักของสมัภำระทีท่ำงสำยกำรบนิอนุญำตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส ำหรับ

ผูโ้ดยสำรชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสำยกำรบนิ) กำรเรยีกเก็บคำ่ระวำงน ้ำหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสำยกำรบนิทีท่ำ่นไมอ่ำจปฎเิสธได ้หำก น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

 ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระทีท่ำงสำยกำรบนิอนุญำตใหน้ ำขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้ำหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส ำหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส ำหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่มำตรฐำน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภำระ ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใน

น ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋ำและสมัภำระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนำดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่ำทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพรำะหำกเกดิกำรสูญหำย 

บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถรับผดิชอบชดเชยค่ำเสยีหำยใหท้่ำนได ้ รวมถงึกรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกดิกำรสญูหำยระหว่ำงกำร

ท่องเที่ยว (ระหว่ำงทัวร์ ไม่ใช่ระหว่ำงบนิ) โดยปกตปิระกันภัยกำรเดนิทำงที่บรษัิททัวร์ไดจ้ัดท ำใหลู้กคำ้จะไม่

ครอบคลมุคำ่ชดเชยในกรณีกระเป๋ำใบใหญส่ญูหำย  

 กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกดิกำรสูญหำย บรษัิทฯ ไม่สำมำรถรับผดิชอบชดเชยค่ำเสยีหำยใหท้่ำนได ้

ดังนัน้ทำ่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทำ่น 

 

เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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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

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 

 


