นิ วยอร์ค - แอตแลนติค ซิต้ ี – ฟิ ลาเดลเฟี ย – วอชิงตัน ดีซี
แฮริสเบิรก์ - คอร์นนิ่ ง – บัฟฟาโล - ไนแองการา – โตรอนโต้ 11 วัน
ยู นิต้ ี 2000 ทัว ร์ ขอนําท่ านสู่อเมริกาตะวันออก นําท่านสู่มหานครนิ วยอร์ค ศู นย์รวมเศรษฐกิจของอเมริกาฝัง่
ตะวันออก, แอตแลนติคซิต้ ี เมืองคาสิโนแห่งอเมริกา, เทีย่ วเมืองฟิ ลลาเดลเฟี ย สถานทีป่ ระกาศอิสรภาพและการก่อตัง้ ประเทศ
อเมริกา, วอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา, คอร์นนิ่ง เมืองที่มชี ่ือเสียงด้านเครื่องแก้ว, ชมความยิ่งใหญ่ของนํา้ ตก
ไนแองการ่าฝัง่ แคนาดา ตอนกลางวันและยามคํา่ เปิ ดสปอร์ตไลท์สวยมาก ชมนครโตรอนโต้เมืองทีส่ วยแบบฝรัง่ เศสผสมเอเชีย
หมายเหตุ พักโรงแรมฝัง่ แคนาดาแพงกว่าฝัง่ อเมริกามากๆ แต่ได้เห็นนํา้ ตกด้านหน้าแบบชัดๆ และเป็ น FALLS VIEW ชม
นํา้ ตกได้จากห้องนอน *เป็ นโปรแกรมแบบสบายๆ ไม่รบี มาก (ทัว่ ๆ ไปทํากัน 10 วัน เร่งไปนิด)
วันแรก
08.00 น.
11.05 น.
15.00 น.
16.10 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นิ วยอร์ค
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 6) เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิค เจ้าทีข่ องบริษทั
คอยอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบินที่ CX 750
ถึงสนามบินแชป แล๊ป ก๊อก ฮ่องกง เพือ่ รอเปลีย่ นเครื่อง (1 ชม. 40 นาที)
ออกเดินทางสู่นิวยอร์ค โดยเทีย่ วบินที่ CX 840
****************** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ****************

20.10 น.

ถึงสนามบิน JFK นิ วยอร์ค (เม.ย.-ต.ค. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 11 ชม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุ ล กากรแล ว้ นํ า ท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่ ต ัว เมื อ งมหานครนิ ว ยอร์ ค นํ า ท่ า นเข้า ที่ พ ัก HILTON
MEADOWLANDS หรือ MARRIOTT หรือระดับเดียวกัน 2 คืน (ฝัง่ NEW JERSEY)

วันที่สอง
เช้า

นิ วยอร์ค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านล่องเรือไปยังเกาะลิเบอร์ต้ ี เพือ่ ชมทิวทัศน์ของผังเมืองแมนฮัตตัน ชมเทพีแห่ง
เสรีภาพที่ประชาชนของประเทศฝรัง่ เศสมอบให้กบั ประชาชนนครนิวยอร์ค (ค.ศ. 1876)
ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของเขตบรูคลินส์ของมหานครนิวยอร์ค, เกาะแมนฮัตตัน และนิวเจอ
ซีไ่ ด้จากจุดนี้ ชมพิพธิ ภัณฑ์และทราบประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาการสร้างเทพีเสรีภาพ ที่
เป็ น ของขวัญ จากประเทศฝรัง่ เศส เนื่ อ งในการฉลองครบรอบ 100 ปี ของประกาศ
อิสระภาพ นําท่านชมมหานครนิ วยอร์ค อดีตเมืองหลวงเก่าทีเ่ ป็ นนครแห่งความมังคั
่ ง่ และทันสมัยทางด้าน

อเมริกาตะวันออก-แคนาดา - 11 วัน CX หน้ า 2

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่ส่ี
เช้า
เทีย่ ง

สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี ถนนวอลสตรีท ทีม่ คี วามสําคัญต่อธุรกิจการเงิน
และตลาดหุน้ ของโลก ผ่านชมร็อคกี้เฟลเลอร์ เซนเตอร์ ซึง่ เป็ นตระกูลทีร่ าํ ่ รวย
ติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา ถนนสายทีห่ า้ (FIFTH AVENUE) ซึง่ คับคัง่
ไปด้วยศู นย์การค้า และโรงมหรสพชัน้ นํา นําท่านขึ้นสู่ช้นั 102 ของตึก
ONE WORLD TRADE CENTER (THE ONE) ตึกใหม่ทส
่ี ร้างขึ้นมา
ทดแทนตึกแฝดที่เคยถูกเครื่องบินชนถล่มลงมาในเหตุการณ์ 911 ขึ้นชมความ
งามของรอบเกาะแมนฮัตตัน ทดสอบเทคโนโลยีชนั้ สูงในการสร้างอาคารขนาด
สูงของอเมริกา จากนัน้ ชมจุดทีเ่ คยเป็ นทีต่ งั้ ของตึกแฝดซึง่ อยู่ตดิ กันกับตึกนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านชมเซ็นทรัลปาร์ค (CENTRAL PARK) สวนสาธารณะทีด่ ที ส่ี ุดของโลก เพราะเพียบพร้อมด้วยสิ่ง
อํานวยความสะดวกมากมาย และเป็ นสวนสาธารณะที่เป็ นฉากถ่ายทําภาพยนตร์มากที่สุดของโลก แลว้ นํา
ท่านสู่ถนน ฟิ ฟท์ อเวนิว (FIFTH AVENUE) ย่านช้อปปิ้ งที่ดงั ที่สุดของนิวยอร์ค อิสระเดินเล่นชมเมือง
และช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นิ วยอร์ค – แอตแลนติค ซิต้ ี
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ (THE METROPOLITAN
MUSEUM OF ART) ซึ่งถูกบันทึกไว้ว่าเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทใ่ี หญ่
ที่สุดในโลก ภายในรวบรวมศิลปะวัตถุลาํ้ ค่ากว่าค่อนโลกมาแสดง
ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีแ่ สดงศิลปะของอียปิ ต์ นักท่องเทีย่ ว
ส่วนใหญ่ถงึ กับออกปากชมว่า “ยิง่ ใหญ่กว่าไปดูทอ่ี ยี ปิ ต์เสียอีก”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่แอตแลนติค ซิต้ ี (ATLANTIC CITY) ในมลรัฐ
นิวเจอร์ซ่ี นําชมแอตแลนติค ซิต้ ี เมืองแห่งการพนันและแหล่งบันเทิง
ใหญ่สุดแห่งทีส่ องของสหรัฐรองจากลาสเวกัส เพือ่ ให้ท่านสนุกสนาน
และเสี่ยงโชคในบ่อนคาสิโนที่ใหญ่ ท่ีสุดของฝัง่ อเมริกาตะวันออก
หรือเดินเล่นบน BOARDWALK ริมมหาสมุทรแอตแลนติค
จากนัน้ นําเข้าที่พกั โรงแรม TROPICANA หรือระดับเดียวกัน
(ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ ง OUTLETS ใหญ่)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
แอตแลนติค ซิต้ ี – ฟิ ลาเดลเฟี ย – วอชิงตัน ดีซี
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยศัย จากนัน้ ออกเดินทางสู่ฟิลาเดลเฟี ย (PHILADELPHIA)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
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บ่าย

คํา่
วันที่หา้
เช้า

นําท่านชมเมืองที่ประชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตัง้ อยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็ นสถานที่
ก่อตัง้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ LIBERTY BELL สัญลักษณ์ของการตัง้ ประเทศ ชม
หอแห่งเสรีภาพ INDEPENDENCE HALL สร้างขึ้นเพือ่ ใช้
เป็ นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบนั ใช้เก็บรักษาเอกสารประกาศอิสรภาพ
และตัง้ ดินแดนใหม่โดยใช้ช่อื ว่า “สหรัฐอเมริกา” (UNITED
่ วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776
STATE OF AMERICA) เมือ
แล ว้ นําท่ า นเดิน ทางสู่ ก รุ ง วอชิ ง ตัน ดี ซี . (WASHINGTON
DC.) เมือ งหลวงของสหรัฐ อเมริก า และเป็ น เมือ งหนึ่ ง ที่ไ ด้อ อกแบบผัง เมือ งได้อ ย่ า งสวยงาม และเป็ น
ระเบียบมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก ทัง้ ยังเป็ นทีต่ งั้ ทีท่ าํ การของรัฐบาลอเมริกา และทําเนียบประธานาธิบดี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําเข้าที่พกั โรงแรม SHERATON PENTAGON CITY
KEY BRIDGE MARRIOTT หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

คํา่

วอชิงตัน ดีซี
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมกรุงวอชิงตันดีซี เริ่มต้นจากทําเนียบขาว (WHITE
่ าํ นักของประธานาธิบดี ชมตึกรัฐสภา (CAPITAL
HOUSE) ทีพ
HILL) ซึง่ เป็ นที่ประชุมสมาชิกวุฒส
ิ ภา และสภาผูแ้ ทนราษฎร
ห้องสมุดที่ใหญ่ท่สี ุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีหนังสือกว่า 20 ลา้ น
เล่ ม ชมอนุ ส าวรี ย ์ว อชิ ง ตัน อนุ ส าวรี ย ์ป ระธานาธิ บ ดีโ ทมัส
เจฟเฟอร์ส นั ผู ร้ ่ า งคํา ประกาศอิ ส รภาพและผู ค้ ิ ด เงิน สกุ ล
ดอลล่าร์อเมริกนั และอนุสาวรียป์ ระธานาธิบดีลนิ คอน ผูป้ ระกาศเลิกทาสในอเมริกา ศาลสูง กระทรวง ทบวง
กรมต่างๆ นําท่านข้ามแม่นาํ้ โปโตแมค ผ่านชมอาคารแพนตากอนกองบัญชากองทัพอเมริกา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นํ า ท่ า นชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ป ระวัติ ศ าสตร์แ ละมนุ ษยชาติ ใ นสถาบัน สมิ ธ โซเนี่ ยน (SMITHSONIAN
ั นาการของมนุ ษย์ตงั้ แต่สมัยยุคหิน
INSTITUTION) ชมวิวฒ
นอกจากนี้ยงั มีเครื่องประดับและอัญมณีลาํ้ ค่านานาชนิด ชมเพชร
สีนาํ้ เงินเม็ดใหญ่ท่สี ุดในโลก นําท่านชมพิพธิ ภัณฑ์การบินและ
อวกาศ ความพยายามของมนุษย์ทจ่ี ะบินได้เหมือนนก อากาศยาน
สมัยแรกจนถึงยานอวกาศในปัจจุบนั (ค.ศ. 1903-2003) ก้อนหิน
จากดวงจันทร์และอีกมากมาย สถาบันสมิธโซเนียนเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ดา้ นวิทยาศาสตร์ทด่ี ที ส่ี ุดในโลก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่หก
เช้า

วอชิงตัน ดีซี – แฮริสเบิรก์ – คอร์นนิ่ ง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เทีย่ ง
บ่าย
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

หมายเหตุ
วันที่แปด
เช้า

ออกเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิรก์ (HARRISBURG) เมืองหลวงริมฝัง่ แม่นาํ้ ซัวควิฮานน่า
นําท่านชมโรงงานผลิตช็อคโกแลต ชมเครื่องจักรเก่าแก่ทใ่ี ช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพือ่ เป็ นของฝากทีร่ ะลึก
ณ HERSHEY’S CHOCOLATE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านช้อปปิ้ งสินค้าเอ้าท์เล็ท TANGER OUTLET อิสระเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อและชมสินค้า
ตามอัธยาศัย จากนัน้ เดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ ง (CORNING) เมืองที่มชี ่ือเสียงทางด้านการทําเครื่องแก้ว
ตลอดเส้นทางเป็ นทุ่งชนบทและเกษตรกรรมทีท่ าํ กันมาตัง้ แต่สมัยยุคบุกเบิกเมือ่ กว่า 200 ปี มาแลว้ ปัจจุบนั ก็
ยังเป็ นทุ่งเกษตรทีส่ วยงาม
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม RADISSON หรือระดับเดียวกัน
คอร์นนิ่ ง – บัฟฟาโล – นํ้าตกไนแองการ่า (ฝัง่ แคนาดา)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมโรงงานเครื่องแก้วทีบีไอที่เมืองคอร์นนิ่ ง ที่มชี ่ือเสียงใน
ด้านเครื่องแก้วของอเมริกา ชมศู นย์เครื่องแก้วคอร์นนิ่งที่มชี ่ือเสียง
ก่ อตัง้ ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตัง้ อยู่บนฝัง่ แม่นาํ้ เซมุง เป็ นเมืองที่มี
ชื่อเสียงทางด้านการทําเครื่องแก้ว แล ้วออกเดินทางไปเมืองบัฟฟาโล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทาง
ออกเดินทางต่ อสู่เมือ งบัฟฟาโล ซึ่งอยู่ก่อนถึงนํา้ ตกไนแองการ่ า 40 นาที เพื่อช้อปปิ้ งสินค้าราคาถูก ที่
เอาท์เล็ทของเมือง (FASHION OUTLET) จากนัน้ นําท่านสู่น้ํ าตกไนแองการ่าฝรัง่ อเมริกา เพือ่ ชมความ
งามของนํา้ ตกไนแองการ่า ทีน่ บั ได้ว่าเป็ นความมหัศจรรย์ทธ่ี รรมชาติสร้างสรรค์ข้นึ เริ่มทีเ่ กาะโก๊ธซึง่ เป็ นเกาะ
ที่แยกกระแสนํา้ เป็ นนํา้ ตกสองสายคือ นํา้ ตกฮอสชูรส์ฝงั ่ แคนาดา และนํา้ ตกอเมริกนั ฟอลล์ฝงั ่ อเมริกา
นํ าท่านข้ามพรมแดนสูฝ่ งั ่ แคนาดา นํ าชมนํ้ าตกไนแองการ่าฝัง่ แคนาดาซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นนํา้ ตกทีส่ วยทีส่ ุดแห่ง
หนึ่งของโลก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม SHERATON FOXHEAD ON THE FALLS
หรือ MARIOTT GATEWAY ON THE FALLS หรือระดับเดียวกัน 1 คืน (ห้องแบบ FALLS VIEW
ชมนํา้ ตกจากห้องนอน รับประกัน 100%)
-การชมนํ้ าตกควรข้ามไปพักฝัง่ แคนาดา เพราะนํ้ าตกอยู่ฝงั ่ อเมริกาแต่หนั หน้าเข้าฝัง่ แคนาดา
-สงกรานต์ 2017 ตรงกับช่วง EASTER ห้องเต็มมากแต่เรามีหอ้ งแน่ นอน
ไนแองการา – โตรอนโต้
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ตื่ น สายๆ แบบสบายๆ พัก ผ่ อ นเดิน เล่ น หน้า นํา้ ตก จากนั้น นํา ท่ า น
ล่องเรือ HORNBLOWER – VOYAGE TO THE FALLS (ฝัง่
อเมริกาเรียก MAID OF THE MIST) ซึ่งท่านจะได้สมั ผัสกับตัว
นํา้ ตกอย่างใกลช้ ดิ ทีส่ ุด และชมทัศนียภาพอันสวยงาม (หากอากาศไม่ดี
เรือไม่เปิ ดบริการ จะนํ าท่านขึ้นหอคอย SKYLON ชมนํ้ าตกจากบนหอ
/ ปกติเรือจะเปิ ดบริการประมาณกลางเดือนเมษายน-ปลายตุลาคมทุกปี ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ)
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เก้า
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย
คํา่
วันที่สิบ
01.45 น.
วันที่สิบเอ็ด
05.00 น.
09.00 น.
10.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านชมสวนไนแองการ่ า และชมนาฬิกาดอกไม้ จากนัน้ เดินทางเลียบชายฝัง่ ทะเลสาบออนตาโนริโอ
(ONTARIO) หนึ่งในห้าของดินแดนแห่งทะเลสาบใหญ่ทงั้ ห้า ออกเดินทางสู ่โตรอนโต้ (TORONTO) เมือง
แสนสวยของแคนาดา แต่คลาคลํา่ ไปด้วยคนเอเชีย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน
โตรอนโต้ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําชมเมืองโตรอนโต้ นําท่านขึ้นชมวิวสวยบน ซี.เอ็น.ทาวเวอร์
(C.N.TOWER) เจ้าของสถิตส
ิ ง่ิ ก่อสร้างทีส่ ูงทีส่ ุดในโลกด้วยความ
สูงที่ 553 เมตร ที่ท่านจะเดินทางขึ้นโดยลิฟท์แก้วความเร็วสู ง
เพียง 58 วินาที กับความเร็วกว่า 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ท่านจะได้
สัมผัสกับบรรยากาศโดยรอบของตัว ถ้าอากาศสดใสอาจจะได้เห็น
ละอองนํา้ ที่กระเซ็นของนํา้ ตกไนแองการ่า จากนัน้ นําท่านเที่ยวชม
ตัวเมืองโตรอนโต้ แวะถ่ายรูปกับทีว่ า่ การเมืองและอาคารรัฐสภา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของก่อนกลับ จากนัน้ นําท่านกลับโรงแรมทีพ่ กั
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / เดินทางไปสนามบิน
** มีบริการเปิ ดห้องพักทีโ่ รงแรมให้ท่านใช้อาบนํา้ แบบสบายๆ ก่อนไปสนามบิน
โตรอนโต้ – ฮ่องกง
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบินที่ CX 829
***************** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***************
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินแชป แล๊ป ก๊อก ฮ่องกง พักรอเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ CX 713
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 อเมริกาตะวันออก – แคนาดา ...07/07/17

กําหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
.-บาท
เด็ก (อายุ 2-12 ปี ) พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ท่านละ
.-บาท
เด็ก (อายุ 2-12 ปี ) พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม ท่านละ
.-บาท
พักห้องเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
.-บาท
หมายเหตุ ตัวชั
๋ น้ ธุรกิจ มีราคาแตกต่างกันตาม CLASS ทีจ่ องได้ (ระบบของสายการบิน)
I CLASS เพิม
่ ท่านละ
.-บาท
C CLASS เพิม
่ ท่านละ
.-บาท
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***ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ย / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
๋ วไม่
สามารถเลื่อนได้ทกุ กรณี
**หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องสะดวกกว่า (เพราะโรงแรมไม่ค่อยมีหอ้ ง 3 เตียง)
**ท่านที่มีวซี ่านักเรียนยังไม่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทางท่องเที่ยวได้
**เด็กตํา่ กว่า 15 ปี หากไม่ได้เดินทางไปกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมและมอบอํานาจการดูแลกับญาติท่ไี ป พร้อม
เอกสารของเด็กทุกอย่าง เช่น ใบเกิด เอกสารการเรียน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ ตามรายการ
- ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ
- ค่าอาหารตามรายการ (เมนู เดอลักซ์)
- ค่าพาหนะรับส่งตลอดรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานจากบริษทั
- ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบๆ ละ ไม่เกิน 23 ก.ก. / ชัน้ ธุรกิจ ได้ 2 ใบๆ ละ 23 ก.ก.
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าวีซ่าแคนาดา
- ค่าทิปคนขับรถ
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท(ไม่คมุ ้ ครองโรค
ประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และ
เบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ อื ประกัน ALLIANZ เพิม่ ให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจาก
การเดินทางจากอุบตั ิเหตุหรือสาเหตุอ่นื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัว
หรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่าเครื่องดืม่ ทุกชนิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล เป็ นต้น
- ค่าวีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
หมายเหตุ
- ท่านต้องยืน่ วีซ่าอเมริกาด้วยตนเอง ก่อนนําเอกสารอืน่ มามอบให้บริษทั เพือ่ ยืน่ วีซ่าแคนาดา
- สําหรับท่านที่มีวซี ่าอเมริกาแล้ว แต่อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ท่านต้องนํ าหนังสือเดินทางทัง้ 2 เล่มไปที่
กรมการกงศุลที่หลักสีร่ บั รองว่าเป็ นคนๆ เดียวกันจึงจะสามารถใช้เดินทางได้
- บริษทั ฯ จะรับจองทัวร์เฉพาะท่านทีม่ วี ซี ่าอเมริกาแล ้ว
- สถานฑูตอเมริกา ถนนวิทยุ เปิ ดรับยืน่ วีซ่า จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-09.00 น. เท่านัน้ โทรศัพท์ 0-2205-4000
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
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- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่
จากความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนอย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ปัญหาการจราจร ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่เี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้
จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีทท่ี ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระมาแล ้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้
มาตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา ประมาณ 3,000 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่ น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่ม
ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย/เพือ่ ความปลอดภัย/เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่ หา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์) สถานที่เที่ยวบางแห่งมี
เวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ กว่า ไม่กงั วลและไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แล ้วโรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
- ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน

อเมริกาตะวันออก-แคนาดา - 11 วัน CX หน้ า 8

- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
- ท่านต้องการทําการยื่นวีซ่าอเมริกาด้วยตนเองก่อน โดยต้องซื้อธนาณัตสิ งั ่ จ่ายสถานฑูตอเมริกา 131 USD ก่อนยื่นทุกครัง้
- สถานฑูตอเมริกา ถนนวิทยุ เปิ ดรับยื่นวีซ่า รับ จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-09.00 น. เท่านั้น โทรศัพท์ 0-2205-4000
เอกสารทําวีซ่าแคนาดา (บริษทั ฯ ยื่นวีซ่าแทนท่าน)
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือ 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทาง และต้องมีหน้าว่างสําหรับการ
ประทับไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ ว จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังของรูปต้องเป็ นสีขาว หน้าใหญ่ หน้าขนาด 80 เปอร์เซ็นต์ เห็นหู
ทัง้ สองข้างเท่านั้น และรูปขนาดเล็กกว่า 2 นิ้ วใช้ไม่ได้) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน
3.1 กรณีเป็ นลูกจ้าง จะต้องยืน่ จดหมายจากทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวนั ทีเ่ ริ่มทํางานเมือ่ ใด ตําแหน่ง
อะไร เงินเดือนเท่าไรได้ลาหยุดพักจากวันทีเ่ ท่าไรถึงวันทีเ่ ท่าไร
3.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยน่ื หลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์
(ถ่ายสําเนา 1 ชุด) ทีม่ ชี ่อื ผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการอยู่
3.3 กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด เป็ นภาษาอังกฤษ
3.4 กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี ถ้าผูป้ กครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วยให้ท่านผูป้ กครองทําหนังสือยินยอมจาก
อําเภอหรือเขตท้องทีอ่ าศัย โดยระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
3.5 กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บดิ าและมารดาทําหนังสือยินยอมจากอําเภอหรือ
เขตท้องทีอ่ าศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
4. สําเนาทะเบียนบ้าน
5. สําเนาบัตรประชาชน
6. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
7. สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรือหย่า (กรณีทส่ี มรสแล ้ว หรือหย่าแล ้ว)
9. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว (พนักงานขายจะส่งแนบให้ดว้ ย)

