นิ วยอร์ค – วอชิงตัน ดีซี – บอสตัน
มอลทรีอลั – ออตตาวา – ไนแองการา – โตรอนโต้
ยู นิต้ ี 2000 ทัวร์ ขอนําท่านสู่อเมริกาตะวันออก นําท่านสู่มหานครนิวยอร์ค ศู นย์รวมเศรษฐกิจของอเมริกาฝัง่
ตะวันออก, วอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา, บอสตัน เมืองหลวงของมลรัฐแมสซาชูเซตส์, มอนทรีออล เมืองใหญ่
ที่สุดในเขตปกครองของรัฐควิเบก, ออตตาวา เมืองหลวงของประเทศแคนาดา, ชมความยิ่งใหญ่ของนํา้ ตกไนแองการ่าฝัง่
แคนาดา ตอนกลางวันและยามคํา่ เปิ ดสปอร์ตไลท์สวยมาก ชมนครโตรอนโต้เมืองทีส่ วยแบบฝรัง่ เศสผสมเอเชีย
หมายเหตุ
-พักโรงแรมฝัง่ แคนาดาแพงกว่าฝัง่ อเมริกามากๆ แต่ ได้เห็นนํา้ ตกด้านหน้าแบบชัดๆ และเป็ น FALLS
ี มาก
VIEW ชมนํา้ ตกได้จากห้องนอน *เป็ นโปรแกรมแบบสบายๆ ไม่รบ
-ไม่มสี ายการบินทีบ่ นิ ตรงสู่อเมริกาหรือแคนาดา
วันแรก
05.30 น.
08.15 น.
12.10 น.
16.05 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นิ วยอร์ค (อเมริกา)
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 6) เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิค เจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั คอยอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบินที่ CX 700
ถึงสนามบินแชป แล๊ป ก๊อก ฮ่องกง เพือ่ รอเปลีย่ นเครื่อง
ออกเดินทางสู่นิวยอร์ค โดยเทีย่ วบินที่ CX 840
****************** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ****************

20.15 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

วันที่สอง
เช้า

นิ วยอร์ค – วอชิงตัน ดีซี
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดีซี (WASHINGTON DC.) เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา และเป็ นเมืองหนึ่งที่
ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงาม และเป็ นระเบียบมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก ทัง้ ยังเป็ นที่ตงั้ ทีท่ าํ การของ
รัฐบาลอเมริกา และทําเนียบประธานาธิบดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

96 Narathiwas Soi 8, Narathiwasrachanakarin Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (662)6764848 Fax.(662)6764644 e-mail.:sales@unity2000tour.com
96 นราธิวาส ซอย 8 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร.(662)6764848 แฟ็ กซ์ (662)6764644
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นําท่านชมกรุงวอชิงตันดีซี เริ่มต้นจากทําเนียบขาว (WHITE HOUSE) ทีพ่ าํ นักของประธานาธิบดี ชมตึก
รัฐสภา (CAPITAL HILL) ซึง่ เป็ นทีป่ ระชุมสมาชิกวุฒสิ ภา และสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ห้องสมุดที่ใหญ่ท่สี ุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีหนังสือกว่า
20 ลา้ นเล่ม ชมอนุ สาวรียว์ อชิงตัน อนุ สาวรียป์ ระธานาธิบดีโทมัส
เจฟเฟอร์สนั ผู ร้ ่ างคําประกาศอิสรภาพและผู ค้ ิดเงินสกุลดอลล่าร์
อเมริกนั และอนุสาวรียป์ ระธานาธิบดีลนิ คอน ผูป้ ระกาศเลิกทาสใน
อเมริกา ศาลสู ง กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ นําท่านข้ามแม่นาํ้ โปโตแมค ผ่านชมอาคารแพนตากอนกอง
บัญชากองทัพอเมริกา จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้ งสินค้าทีม่ อลล์ชนั้ นํา
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําเข้าที่พกั โรงแรม SHERATON PENTAGON CITY
KEY BRIDGE MARRIOTT หรือระดับเดียวกัน
วอชิงตัน ดีซี – นิ วยอร์ค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํา ท่ า นชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ป ระวัติ ศ าสตร์แ ละมนุ ษยชาติ ใ นสถาบัน สมิ ธ โซเนี ยน (SMITHSONIAN
INSTITUTION)
ชมวิวฒั นาการของมนุ ษย์ตงั้ แต่ สมัยยุคหิน
นอกจากนี้ยงั มีเครื่องประดับและอัญมณีลาํ้ ค่านานาชนิด ชมเพชรสี
นํา้ เงินเม็ดใหญ่ทส่ี ุดในโลก นําท่านชมพิพธิ ภัณฑ์การบินและอวกาศ
ความพยายามของมนุษย์ทจ่ี ะบินได้เหมือนนก อากาศยานสมัยแรก
จนถึงยานอวกาศในปัจจุบนั (ค.ศ. 1903-2003) ก้อนหินจากดวง
จันทร์และอีกมากมาย สถาบันสมิธโซเนียนเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ดา้ นวิทยาศาสตร์ทด่ี ที ส่ี ุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
ออกเดินทางกลับนิ วยอร์ค อดีตเมืองหลวงเก่าทีเ่ ป็ นนครแห่งความมังคั
่ ง่ และทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม
และเทคโนโลยี ถนนวอลสตรีท ทีม่ คี วามสําคัญต่อธุรกิจการเงินและตลาดหุน้ ของโลก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
นิ วยอร์ค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านล่องเรือไปยังเกาะลิเบอร์ต้ ี เพือ่ ชมทิวทัศน์ของผังเมืองแมนฮัตตัน ชมเทพีแห่งเสรีภาพทีป่ ระชาชนของ
ประเทศฝรัง่ เศสมอบให้กบั ประชาชนนครนิวยอร์ค (ค.ศ. 1876)
ท่ า นจะได้เห็นทิว ทัศ น์ข องเขตบรู คลินส์ข องมหานครนิว ยอร์ค ,
เกาะแมนฮัตตัน และนิวเจอซี่ได้จากจุดนี้ ชมพิพธิ ภัณฑ์และทราบ
ประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาการสร้างเทพีเสรีภาพทีเ่ ป็ นของขวัญจาก
ประเทศฝรัง่ เศส เนื่องในการฉลองครบรอบ 100 ปี ของประกาศ
อิสระภาพ นําท่านชมมหานครนิ วยอร์ค อดีตเมืองหลวงเก่าทีเ่ ป็ นนครแห่งความมังคั
่ ง่ และทันสมัยทางด้าน
สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี ถนนวอลสตรีท ทีม่ คี วามสําคัญต่อธุรกิจการเงินและตลาดหุน้ ของโลก ผ่าน
ชมร็อคกี้เฟลเลอร์ เซนเตอร์ ซึง่ เป็ นตระกูลทีร่ าํ ่ รวยติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา
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ถนนสายทีห่ า้ (FIFTH AVENUE) ซึง่ คับคัง่ ไปด้วยศูนย์การค้า และโรงมหรสพ
ชัน้ นํา นําท่านขึ้นสู่ชน้ั 102 ของตึก ONE WORLD TRADE CENTER (THE
ONE)
ตึกใหม่ท่สี ร้างขึ้นมาทดแทนตึกแฝดที่เคยถูกเครื่องบินชนถล่มลงมาใน
เหตุการณ์ 911 ขึ้นชมความงามของรอบเกาะแมนฮัตตัน ทดสอบเทคโนโลยีชนั้ สูงใน
การสร้างอาคารขนาดสู งของอเมริกา จากนัน้ ชมจุดที่เคยเป็ นที่ตงั้ ของตึกแฝดซึ่งอยู่
ติดกันกับตึกนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ (THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART) ซึง่ ถูกบันทึกไว้ว่า
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดในโลก ภายในรวบรวมศิลปะวัตถุลาํ้ ค่ ากว่าค่ อนโลกมาแสดงไว้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีแ่ สดงศิลปะของอียปิ ต์ นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ถงึ กับออกปากชมว่า
“ยิ่งใหญ่ กว่าไปดู ท่ีอียิปต์เสียอีก” นําท่านชมเซ็นทรัลปาร์ค (CENTRAL PARK)
สวนสาธารณะที่ดที ่สี ุดของโลก เพราะเพียบพร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย และ
เป็ นสวนสาธารณะที่เป็ นฉากถ่ายทําภาพยนตร์มากที่สุดของโลก แลว้ นําท่านสู่ถนน ฟิ ฟท์ อเวนิว (FIFTH
AVENUE) ย่านช้อปปิ้ งทีด่ งั ทีส่ ุดของนิวยอร์ค อิสระเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นิ วยอร์ค – บอสตัน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองบอสตัน (BOSTON) เมืองหลวงของมลรัฐแมสซาชูเซตส์ (MASSACHUSETTS) ที่มี
ความเก่าแก่ยอ้ นหลังไปถึงยุคแรกเริ่มของอาณานิคม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมเมืองบอสตัน นําชมเส้นทางสาย FREEDOM TRAIL เส้นทางสายประวัตศาสตร์ของการเริ่มต้น
เพือ่ นําไปสู่การปฏิวตั แิ ละประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักร ประกอบไปด้วยอาคาร
ทัง้ หมด 16 หลัง เรียงรายกันไปตามเส้นทางอิฐสีแดง ชม MASSACHUSETTS
STATE HOUSE หรือรัฐสภา สร้างเสร็จเมือ
่ ปี ค.ศ. 1798 มียอดโดมสีทองสวยงาม
ผ่านชม PARK STREET CHURCH สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1809 และ TREMONT ใน
อดีตเป็ นเหมือนสัญลักษณ์อกี อย่างหนึ่งของเมืองบอสตัน ผ่านชม KING’S CHAPEL
เดิมโครงสร้างเป็ นไม้ สร้างในปี ค.ศ. 1688 ต่อมาใช้หนิ สร้างครอบทับอีกที แลว้ ชม
OLD STATE HOUSE ตึกอายุเก่าแก่เกือบ 300 ปี เป็ นหนึ่ง ในสถานทีร่ าชการทีเ่ ก่าแก่ทส
่ี ุด ด้านหน้าของ
ตึกเป็ นจุดทีเ่ กิดเหตุการณ์ BOSTON MASSACRE (ทหารอังกฤษ
ยิ่งชาวอเมริกนั ในปี ค.ศ. 1770) ชม FANEUIL HALL เป็ นตึกที่
ใช้สถานที่ประชุม ตัง้ แต่สมัยคนอเมริกนั มาปราศรัยกันเกี่ยวกับการ
มี เ อกราช ด้า นล่ า งเป็ นตลาดขายของที่ ร ะลึ ก ใกล ๆ้ กัน เป็ น
QUINCY MARKET ตลาดขายของมากมาย
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แล ้วนําท่านข้ามสู่ย่าน NORTH END ซึง่ เป็ นย่านเก่าแก่ของบอสตัน และเป็ นถิน่ ของคนอิตาเลีย่ น แลว้ ข้าม
แม่นาํ้ CHARLES ชมเรือรบ USS CONSTITUTION สร้างตัง้ แต่
ปี ค.ศ.1797 ที่บอสตัน โดยราชนาวีข องสหรัฐอเมริกาตัง้ ชื่อโดย
ประธานาธิบ ดีจ อร์จ วอชิง ตัน มีช่ือ เสีย งในการต่ อ สู ก้ บั ราชนาวี
อังกฤษในสงครามปี ค.ศ. 1812 มีเรือรบที่เก่ าแก่ ท่สี ุดในโลกจอด
แสดงอยู่ ด้านในมีพพิ ธิ ภัณฑ์เกี่ยวกับประวัตขิ องเรือรบ แลว้ นําท่าน
สู่ BUNKER HILL MOUNMENT อนุสรณ์สถานการต่อสูท้ ่ี BUNKER HILL นําท่านผ่านจัตรุ สั ภูมิพล
(KING BHUMIBOL ADULYADEJ SQUARE) ทีต
่ งั้ ขึ้นเพือ่ เป็ นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้า อยู่ ห วั รัช กาลที่ 9 ที่ท รงมีพ ระบรมราชสมภพ ณ โรงพยาบาล เมาท์ ออร์เ บิร ์น (MOUNT
AUBURN HOSPITAL) เมืองบอสตัน เมือ
่ วันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1927 จากนัน้ นําท่านสู่จดุ ชมวิวบนเนิน
เขา BEACON HILL ซึง่ เป็ นย่านพักอาศัยของเหล่าคนรวยทีย่ งั คงอนุรกั ษ์อาคารในยุคอาณานิคมเอาไว้ได้
อย่ างสวยงาม จนเป็ นจุดที่นกั ท่ องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปมาก
ทีส่ ุด ว่ากันว่าบนถนน MT. VERNON เป็ นถนนที่สวยงาม
และมีนกั ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุดเป็ นอันดับสองของ
ประเทศ แลว้ เดินเล่นถนนนิ วบูร่ี (NEWBURY STREET)
แหล่งช้อปปิ้ งที่มชี ่ือเสียงย่านใจกลางเมืองบอสตัน อิสระเดิน
เล่นช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ....................................หรือระดับเดียวกัน
บอสตัน – มอนทรีออล (แคนาดา)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองมอนทรีออล (MONTREAL) เมืองที่
ใหญที่สุดในเขตปกครองของรัฐควิเบก และเป็ นเมืองใหญ่
อันดับสองของแคนาดา มอนทรีออลเคยเป็ นเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
ในยุคทศวรรษ 1970 หลังจากนัน้ เมืองโตรอนโต้ก็แซงหน้าไป
เดิมเมืองนี้มชี ่อื ว่า วิล-มารี (VILLE-MARIE) ภาษาทางการ
ของมอนทรีออลคือภาษาฝรัง่ เศส และมอนทรีออลยังเป็ นเมืองใหญ่ท่สี ุดอันดับสองที่มปี ระชากรพูดภาษา
ฝรัง่ เศสมากที่สุดในโลก รองจากปารีส ภาษาฝรัง่ เศสแบบควิเบกเป็ นภาษาทางการของเมือง ซึ่งอาจจะ
แตกต่างจากภาษาฝรัง่ เศสทีพ่ ูดในฝรัง่ เศสบ้าง แต่ประชากรกว่าครึ่งของทีน่ ่ีสามารถพูดคล่องได้ทง้ั สองภาษา
นัน่ คือภาษาอังกฤษและภาษาฝรัง่ เศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเมืองมอนทรีออล ที่ตวั เมืองตัง้ อยู่รอบๆ เนินเขาที่ปกคลุมด้วยป่ าไม้สวยงามที่มชี ่ือว่า “เมาท์รอยัล”
(MONT REAL / MONT ROYAL) ซึง่ ชื่อนี้ก็เป็ นทีม
่ าของชื่อเมืองนัน่ เอง ชมเขตเมืองเก่าทีม่ อี าคาร
หน้าตาคล ้ายเมืองในยุโรป นําท่านขึ้นชมวิวบนเมาท์รอยัล จากจุดชมวิวนี้จะเห็นเมืองมอนทรีออลทัง้ เมืองและ
แม่นาํ้ เซนต์ ลอเรนซ์ทไ่ี หลผ่านเมือง ระหว่างทางลงจากเขาก็จะเห็นสนามกีฬาโอลิมปิ กอยู่ลบิ ๆ
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คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

ทีม่ อนทรีออลเป็ นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิ กฤดูรอ้ นในปี พ.ศ. 2519 นําชมโบสถ์นอร์ทเทรอดามแห่งมอนทรีออล
(NOTRE-DAME BASILICA MONTREAL) โบสถ์เก่าแก่และ
ยิ่งใหญ่ทส่ี ุดของเมืองมอนทรีออล อาคารดัง้ เดิมสร้างขึ้นในศตวรรษ
ที่ 17 แต่ อาคารหลัง ปัจ จุบนั สร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1829 ใน
ศิลปะแบบนีโอคลาสสิก และนีโอโกธิค ไฮไลท์ของโบสถ์แห่งนี้อยู่ท่ี
การตกแต่ งภายในด้ว ยสีฟ้าสดใสและสีทองอร่ ามตา เพดานโค้ง
ขนาดใหญ่และกระจกสีสวยหรูหรา เป็ นหนึ่งในโบสถ์ท่สี วยงามที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา และยังเคยใช้จดั
พิธกี ารสําคัญ เช่น พิธตี อ้ นรับพระสันตะปาปาและพิธแี ต่งงานของ CELINE DION นักร้องชื่อดังอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ...................................หรือระดับเดียวกัน
มอนทรีออล – สวนสัตว์ – ออตตาวา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่สวนสัตว์ PARC OMEGA ตัง้ อยู่ระหว่างเมืองมอนทรีอลั และออตตาวา ในรัฐควิเบก ประเทศ
แคนาดา เป็ นสวนสัต ว์เ ปิ ดที่ ต ั้ง อยู่ ก ลางหุ บ เขาธรรมชาติ
ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า มีสตั ว์ป่าและสัตว์ทอ้ งถิ่นของเมืองหนาวนานา
ชนิด อาทิ กวาง หมาป่ า หมี สุนขั จิ้งจอก เต่า แร็กคูน นก และ
สัตว์อ่นื ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสัตว์เหล่านี้ บันทึกภาพความ
น่ ารัก พร้อมให้อาหารสัตว์จากมือของท่านเองได้อย่ างใกล ช้ ิด
LE
CHATEAU
จากนัน้ นํา ท่ า นสู่ FAIRMONT
MONTEBELLO โรงแรมเก่าแก่ และรีสอร์ทในรัฐควิเบก รอบลอ้ มไปด้วยธรรมชาติป่าไม้แม่นาํ ้ ตัวอาคาร
สร้างด้วยไม้ขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก ทีน่ ่จี งึ เป็ นสถานทีเ่ หมาะกับการพักผ่อนอย่างยิง่
รับประทานอาหารกลางวันภายโรงแรม FAIRMONT LE CHATEAU MONTEBELLO
ออกเดินทางสู่เมืองออตตาวา (OTTAWA) เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองที่ได้รบั การยอมรับว่ามี
ความสวยงามและยังเป็ นจุดศูนย์รวมของสถานที่ทางประวัตศิ าสตร์ พิพธิ ภัณฑ์
สวนสาธารณะให้เ ที่ย วชมมากมาย ออตตาวาตัง้ อยู่ บ นฝัง่ แม่ นํา้ ออตตาวา
(OTTAWA RIVER) อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสีข
่ องแคนาดา นําท่าน
ชมเมืองหลวงของแคนาดา แวะถ่ายรู ปกับ อาคารรัฐสภา (PARLIAMENT
HILL) อาคารรัฐสภาทีส
่ ร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยอาคารรัฐสภาเป็ นอาคารทีเ่ ป็ น
ตัวอย่างที่ดขี องอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟ้ ื นฟูโกธิค (GOTHIC REVIVAL STYLE) สร้างขึ้นในช่วง
ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916 และเสร็จในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตัง้ อยู่บริเวณใจ
กลางเมือง ซึ่งจากตรงบริเวณนี้จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อนั งดงามของแม่นาํ้ ออตตาวาได้อย่างชัดเจน
แลว้ แวะถ่ายรูปกับอาคารหอศิลป์ แห่งชาติแคนาดา (NATIONAL GALLERY OF CANADA) เป็ น
อาคารกระจกและอาคารหินแกรนิตทีไ่ ด้รบั การออกแบบโดย MOSHE SAFDIE ถูกจัดตัง้ ขึ้นเป็ นครัง้ แรกใน
ปี ค.ศ. 1880 และเปิ ดอย่างเป็ นทางในปี ค.ศ. 1988 ภายในมีการจัดแสดงคอลเลคชัน่ ภาพวาด รูปปัน้ และ
รูปถ่ายเป็ นจํานวนมาก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ...................................หรือระดับเดียวกัน
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วันที่แปด
เช้า

หมายเหตุ
เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เก้า
เช้า

ออตตาวา - ล่องเรือ 1,000 เกาะ – ไนแองการ่า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านล่องเรือ 1,000 เกาะ อันเลือ่ งชื่อของคิงส์ตนั (THOUSAND ISLAND) ชม
ความงามของแม่นํา้ เซนต์ล อเรนซ์ท่ีมีค วามยาวถึง 1,344 กิ โ ลเมตรไหลออกจาก
ทะเลสาบออนทาริโอจนกระทัง่ ออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติก ชมความสวยงามของ
บ้านพักตากอากาศที่ตงั้ อยู่บนเกาะส่วนตัวมากมายเรียงรายกันนับร้อยๆ หลัง เกาะบาง
เกาะก็เป็ นเกาะร้าง บางเกาะยังมีคนอาศัยอยู่จริงๆ บางเกาะเป็ นของอเมริกา บางเกาะ
เป็ นของแคนาดา ซึ่งมีมากมายกว่า 1,800 เกาะ จึงเรียกกันง่ายว่า THOUSAND ISLANDS เรือจะล่อง
ผ่านสะพาน THOUSAND ISLAND BRIDGE ทีเ่ ชื่อมพรมแดนระหว่างสหรัฐกับแคนาดา สะพานนี้ทอด
ข้ามไปอีกหลายเกาะเชื่อมระหว่างรัฐออนทาริโอและรัฐนิวยอร์คของอเมริกา
**เรือจะมีถงึ ต้นเดือนตุลาคม หากไปช่วงอืน่ จะนําชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วอย่างอืน่ ทดแทน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ไนแองการ่า (NIAGARA FALLS) เมืองนํา้ ตก
ไนแองการ่ า หนึ่ ง ในนํา้ ตกที่ย่ิง ใหญ่ ท่ีสุ ด ในโลก ตัง้ อยู่ ร ะหว่ า ง
ชายแดนรัฐนิวยอร์คของ อเมริกา และรัฐออนทาริโอของแคนาดา ซึ่ง
นํา้ ตกแห่ง นี้ประกอบไปด้ว ย 3 นํา้ ตกด้ว ยกัน คือ นํา้ ตกเกือ กม้า
(HORSESHOE
FALLS)
อยู่ฝงั ่ แคนาดา, นํา้ ตกอเมริกา
(AMERICAN FALLS)
อยู่ทางฝัง่ สหรัฐอเมริกา และนํา้ ตก
BRIDAL VEIL อยู่ทางฝัง่ อเมริกาเช่นกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม SHERATON ON THE FALLS หรือ
ระดับเดียวกัน (ห้องวิวนํา้ ตก)
ไนแองการ่า – ล่องเรือ HORNBLOWER – โตรอนโต
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านล่องเรือ HORNBLOWER สัมผัสใกลช้ ิดกับสายนํา้ ตกที่ไหล
พุง่ ลงสู่เบื้องล่างอย่างใกล ้ชิด นําท่านล่องผ่านนํา้ ตกอเมริกนั ฟอลส์ ก่อน
เข้า สู่แ อ่ ง ของนํา้ ตกเกือ กม้าที่มีเ สีย งนํา้ ตกดัง กึก ก้อง นําท่ า นเข า้ ไป
ท่ามกลางละอองนํา้ อันพลุ่งพล่านของนํา้ ตกเกือกม้า (ก่อนขึ้นเรือ ท่าน
จ ะ ไ ด้ ร ั บ แ จ ก เ สื้ อ กั น ฝ น พ ล า ส ติ ก ช่ ว ย กั น นํ้ า ) โ ด ย เ รื อ
HORNBLOWER นี้แต่เดิมเริ่มกิจการในฐานะเรือเฟอร์ร่ีขา้ มฟากระหว่างอเมริกากับแคนาดาในปี ค.ศ.
1846 จากนัน้ เมือ่ สะพานสายรุง้ (RAINBOW BRIDGE) สะพานแขวนแห่งแรกที่ขา้ มช่องเขาแม่นาํ้
ไนแองการ่าได้เปิ ดใช้งานในปี ค.ศ. 1878 เรือก็ได้รบั การดัดแปลงให้เป็ นเรือท่องเทีย่ วจะปัจจุบนั
(หมายเหตุ ทัวร์ล่องเรือนี้จะเปิ ดบริการปลายเดือนเมษายนจนถึง
เดือนตุลาคมของทุกปี และปิ ดในวันทีอ่ ากาศไม่ดีหรือสภาพอากาศ
ไม่ เ อื้ อ อํา นวย ทํา ให้เ รื อ ไม่ ส ามารถออกได้) นํา ท่ า นเดิน ทางสู่
เทเบิ้ลร็อค (TABLE ROCK) จุดที่อยู่ใกลน้ าํ้ ตกมากที่สุด จาก
บริเวณนี้ท่านสามารถถ่ายรูปนํา้ ตกไนแองการ่าได้หลากหลายมุมและได้ยนิ เสียงนํา้ ตกกึกก้อง พร้อมละออง
นํา้ ปกคลุมไปทัว่ บริเวณ
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เทีย่ ง

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน สุดพิเศษบน หอคอย SKYLON TOWER ที่ความสู ง 236 เมตร ถือเป็ น
แลนด์มาร์คเด่นของนํา้ ตกไนแองการ่า วิวแบบพาโนรามาจากบนชัน้ บนสุดจะมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้
ท่าน พร้อมรับประทานอาหารคํา่ ทีภ่ ตั ตาคารหมุนรอบ 360 องศา (REVOLVING DINING ROOM) โดย
ภัตตาคารจะหมุนครบ 360 องศาทุก ๆ 1 ชัว่ โมง
นําท่านแวะถ่ายรูปกับนาฬกิ าดอกไม้แห่งไนแองการ่า (NIAGARA FLORAL CLOCK) ซึ่งได้รบั การ
ประดับ ตกแต่ ง จากดอกไม้ห ลากหลายชนิ ด เปลี่ย นไปตามฤดู ก าล แล ว้ เดิ น ทางสู่ เ มื อ งโตรอนโต
(TORONTO) เมืองขนาดใหญ่ท่ส
ี ุดในแคนาดา รวมถึงเป็ นเมืองหลวงของรัฐออนทาริโออีกด้วย โตรอนโต
จัดได้ว่าเป็ นเมืองที่มคี วามหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมมากทีส่ ุดแห่งหนึ่ง โดยมีไชน่าทาวน์ถงึ 3 แห่ง
ในโตรอนโต มี LITTLE ITALY, GREEK TOWN ที่อยู่ดว้ ยกันอย่างกลมกลืน จากนัน้ นําท่านสู่
TORONTO PREMIUM OUTLET ทีต
่ งั้ อยู่ทเ่ี มืองมิสซิสเซากา
(MISSISSAUGA)
ให้ท่านได้เลือกซื้อช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม
สารพัดยี่หอ้ ให้ท่านเลือกซื้อในราคาพิเศษกว่าซื้อร้านค้าในเมือง ไม่ว่า
จะเป็ นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ า อุปกรณ์เครื่องครัว ร้านอาหาร ฯลฯ มี
หลากหลายแบรนด์ให้เลือกสรร เช่น ADIDAS, GAP, ARMANI,
POLO, BANANA REPUBLIC, BOSS, BURBERRY, COACH, DKNY, GUCCI, KATE SPADE,
NIKE, OAKLEY, PRADA, SAMSONITE เป็ นต้น

คํา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / นําท่านเขา้ ที่พกั โรงแรม DELTA
TORONTO หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

วันที่สิบ
เช้า

โตรอนโต
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านขึ้นชมวิวบนหอคอยซีเอ็น (CN TOWER) หอคอยทีต่ งั้
อยู่ใจกลางเมืองโตรอนโต เป็ นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์
สู ง 553 เมตร เริ่มก่ อสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1973 และมีความสู ง
มากกว่าหอคอยออสตานกิโนในมอสโควตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1975 ทัง้ ที่
ยัง ก่ อ สร้า งไม่ เ สร็ จ หอคอยซี เ อ็ น ได้ร ับ การบัน ทึ ก ว่ า เป็ น
สิ่งก่อสร้างที่มคี วามสู งที่สุดในโลกเป็ นเวลาถึง 31 ปี จนถึงวันที่
12 กัน ยายน ค.ศ. 2007 จึ ง ถู ก แทนที่ด ว้ ยอาคารเบิร ์จ คาลิฟ าในดู ไ บ ชื่ อ หอคอยซีเ อ็ น ย่ อ มาจาก
CANADIAN NATIONAL RAILWAY เป็ นกิจการรถไฟทีเ่ ป็ นเจ้าของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่
ปัจจุบนั นิยมอ้างอิงว่าซีเอ็น หมายความถึง “หอคอยแห่งชาติแคนาดา” นําท่านขึ้นลิฟต์ไปหยุดทีจ่ ดุ แรกบนชัน้
113 ใช้เวลาเพียง 58 วินาที ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ในการยืนบนพื้นกระจกใสและมองลงมาจากความ
สูง 342 เมตร ดูถนนสายต่างๆ ของเมืองด้านล่าง หรือชมวิวโตรอนโตที่ OUTDOOR SKY TERRACE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

HOTEL

BY

MARRIOTT
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บ่าย

คํา่

วันที่สิบเอ็ด
01.45 น.
วันที่สิบสอง
05.00 น.
08.00 น.
10.00 น.

นําท่านชมย่านนาธานสแควร์ (NATHAN SQUARE) ซึง่ เป็ นที่ตงั้ ของศาลาว่าการเมือง (CITY HALL)
ทัง้ ตึกเก่ าและตึกใหม่ บริเวณนี้ตลอดทัง้ ปี ก็จะมีการจัดงานอีเวนท์ต่าง ๆ ที่พิเศษคือ
ในช่ วงหน้าหนาว ลานด้านหน้าก็จะถูกทําให้เป็ นลานสเก๊ตนํา้ แข็ง จากนัน้ แวะถ่ายรู ป
บริเวณ HARBOUR FRONT CENTRE สถานทีจ่ ดั งานรื่นเริงและงานมหรสพต่างๆ
ตัง้ แต่คอนเสิรต์ การแสดงเต้น เทศกาล ตลอดจนนิทรรศการ ไม่ว่างานอะไรก็มกั จะมา
จัดที่น่ี ทําให้บริเวณนี้คึกคักตลอดทัง้ ปี ผ่านบันทึกภาพอาคารรัฐสภา ซึ่งมีพระบรมรู ป
ของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษตัง้ อยู่ดา้ นหน้า ผ่านชมย่านไชน่ าทาวน์ (CHINATOWN) ที่
ใหญ่ท่สี ุดของแคนาดา ที่น่ีให้บรรยากาศคึกคักเหมือนอยู่เมืองจีน มีรา้ นอาหาร ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขาย
ของเอเชีย โดยเฉพาะจากจีน เป็ นเสมือนครัวขนาดใหญ่ของชาวเอเชียแถบนี้เลยทีเดียว ทีน่ ่ีท่านจะได้พบกับ
ตลาดขายผักผลไม้ของแต่ละ พื้นที่ ตลอดจนร้านค้าสมุนไพรที่นาํ เสนอชาทุกประเภท ร้านบะหมี่ ร้านอาหาร
สารพัดชนิด อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของก่อนกลับ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / จากนัน้ นําท่านกลับโรงแรมทีพ่ กั
** มีบริการเปิ ดห้องพักทีโ่ รงแรมให้ท่านใช้อาบนํา้ แบบสบายๆ ก่ อนไปสนามบิน / แลว้ นําท่านเดินทางสู่
สนามบินเพียร์สนั โตรอนโต
โตรอนโต้ – ฮ่องกง
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบินที่ CX 829
***************** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***************
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินแชป แล๊ป ก๊อก ฮ่องกง พักรอเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ CX 705
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 อเมริกาตะวันออก – แคนาดา ...05/03/63

กําหนดการเดินทาง

// 1-12, 20-31 พ.ค. // 12-23 ก.ย., 19-30 ก.ย.
// 3-14, 10-21, 17-28 ต.ค., 23 ต.ค.-3 พ.ย., 4-15 พ.ย.

อัตราค่าบริการ
รายการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
เด็ก (อายุ 2-12 ปี ) พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ท่านละ
เด็ก (อายุ 2-12 ปี ) พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม ท่านละ
พักห้องเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

พ.ค.
195,000
166,000
156,000
43,000

ก.ย.

ต.ค./พ.ย.

***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
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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
กรมการกงสุลที่หลักสีร่ บั รองว่าเป็ นคนๆ เดียวกันจึงจะสามารถใช้เดินทางได้
- บริษทั ฯ จะรับจองทัวร์เฉพาะท่านทีม่ วี ซี ่าอเมริกาแล ้ว
- สถานทูตอเมริกา 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
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฎเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่
จากความเดือดร้อนของลูกค้า
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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 การหลบหนีเข้าเมือง หรือเหตุจากตัวท่านเอง ฯลฯ
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาตให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้
มาตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา ประมาณ 3,000-3,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยืน่ 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 เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
ยืนยันการเดินทาง 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
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
- ท่านต้องการทําการยื่นวีซ่าอเมริกาด้วยตนเองก่อน โดยต้องซื้อธนาณัตสิ งั ่ จ่ายสถานฑูตอเมริกา 131 USD ก่อนยื่นทุกครัง้
- สถานทูตอเมริกา ถนนวิทยุ เปิ ดรับยื่นวีซ่า รับ จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-09.00 น. เท่านั้น โทรศัพท์ 0-2205-4000
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือ 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทาง และต้องมีหน้าว่างสําหรับการ
ประทับไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (โปรดแนบพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วย)
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 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั ที่ท่านทํางานอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) ต้องระบุตาํ แหน่ง, อัตราเงินเดือน
ปัจจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริ่มทํางานกับบริษทั และช่วงเวลาทีข่ อลางานเพือ่ เดินทางไปต่างประเทศ หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดการลา (ในกรณีไปธุรกิจ หรือประชุม ต้องมีรายละเอียด เพิ่มเติมในหนังสือรับรอง
การทํางานแนบด้วย)
3.2 กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษทั ฯ ทีค่ ดั สําเนาไว้ ไม่
เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
3.3 กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
พร้อมถ่ายสําเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาแนบมาด้วย
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เล่มจริง หรือสมุดบัญชีเงินฝากประจําส่วนตัวเล่มจริง (ถือมาวันยื่นวีซ่า) พร้อมสําเนา
ย้อนหลัง 6 เดือน จํานวน 1 ชุด (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบนั ภายใน 1 เดือน) ควรเลือกเล่มบัญชีทม่ี กี ารเข้าออก
ของเงินสมํา่ เสมอ และมีจาํ นวนไม่ตาํ ่ กว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่ เดินทางกลับสู่ภูมลิ าํ เนา ในกรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่ง
ในการยื่นขอวีซ่าต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้กบั บุคคลในครอบครัวด้วย (กรณี ไปดูงาน หรือไปติดต่อธุรกิจ
ต้องมีเอกสารการเงินของบริษทั แนบด้วย)
4.2 หรือ ขอหนังสือรับรองสถานะทางการเงินกับทางธนาคาร พร้อมสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจําเท่านัน้
ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบนั ภายใน 1 เดือน) ในบัญชีเล่มเดียวกัน
**ทางสถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
**เอกสารทางการเงิน สามารถใช้บญั ชี เงินฝากประเภท กองทุน พันธบัตรรัฐบาล และสลากออมสินแนบ
เพิม่ เติมได้
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรข้าราชการ
7. สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาใบหย่า (กรณีสมรสแล ้ว หรือหย่าแล ้ว)
9. สําเนาสูตบิ ตั ร (ในกรณีตาํ ่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์)
10. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ **กรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาและ
มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอมจากทางอําเภอ โดยทีบ่ ดิ าและมารดา
จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือ
เขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง
11. กรณีไปดูงาน หรือว่าไปติดต่อธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญจากหน่วยงาน หรือบริษทั ที่อเมริกาแนบด้วย ในกรณีบริษทั ออก
ค่าใช้จ่ายให้ท่าน ท่านต้องแนบหนังสือรับรองการเงินของบริษทั แนบด้วย
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เอกสารทําวีซ่าแคนาดา
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือ 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทาง และต้องมีหน้าว่างสําหรับการ
ประทับไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (โปรดแนบพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วย)
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 18 ปี ถ้าผูป้ กครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วยให้ท่านผูป้ กครองทําหนังสือยินยอมจาก
อําเภอหรือเขตท้องทีอ่ าศัย โดยระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
3.5 กรณีอายุไม่ถงึ 18 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)

