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รหัสโปรแกรม : 26546 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

East USA & Canada 10 Day 

11 เม.ย. 2566 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มหานครนิวยอร์ค - ไทมส์แควร์ องัคาร 
08.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M/N สายการบิน Cathay Pacific 

Airways  เจา้หนา้ท่ีให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 

11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 750 
15.00 น. ถึงสนามบินฮ่องกง  รอเปล่ียนเท่ียวบิน 

16.15 น. ออกเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบินท่ี CX 840  
 **บินขา้มเส้นแบ่งเขตวนัสากล**  
20.25 น. ถึงสนามบินเจ เอฟ เค ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รถปรับอากาศรอรับคณะแลว้

น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระให้ท่านไดพ้กัผอ่นหลงัจากเดินทางไกล  

 พกัโรงแรม  Crowne Plaza Times Square **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
   
12 เม.ย. 2566 นิวยอร์ค -  วอลลส์ตรีท - อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ - The Vessel - ไทมส์แควร์  พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (Outside)  
 น าท่านเท่ียวชมมหานครนิวยอร์ค ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นศูนยก์ลางของความศิวิไลซ์ น าท่านชมยา่น

ส าคญั ๆ ของเมือง อาทิ ยา่นวอลลส์ตรีท (Wall Street) รู้จกักนัดีในฐานะศูนยก์ลางทาง
การเงินของโลก และตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ก ยา่นวอลลส์ตรีทจะมีรูปป้ันกระทิง (bull) เป็น
สัญลกัษณ์ท่ีหมายถึงเศรษฐกิจดี เขา้สู่ Battery Park ท่าเรือท่องเท่ียวท่ีจะน าท่านไปชมเทพี
เสรีภาพ (Statue of Liberty) อนุสาวรียท่ี์ย่ิงใหญ่ และมีคุณค่าทางจิตใจ ท่ีชาวฝร่ังเศสมอบ
เอาไวเ้ป็นของขวญัแก่ชาวอเมริกนั ในวนัท่ีอเมริกาเฉลิมฉลองวนัชาติครบ 100 ปี ณ วนัท่ี 4 
กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะส าริด รูปเทพีห่มเส้ือคลุม มือขวา
ชูคบเพลิง มือซา้ยถือแผน่จารึกค าประกาศอิสรภาพ เรือจอดให้ท่านไดข้ึ้นบนเกาะ     ลิเบอร์ต้ี 
เพื่อถ่ายภาพกบัเทพีเสรีภาพหลากหลายมุมสวย  

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านไปบนัทึกภาพสวยของ The Vessel ท่ีโด่งดงัในโลกโซเชียล ก่อนจะกลบัมาชม

สถานท่ีส าคญัในอดีต Ground Zero , ยา่นบรอดเวย,์ เมดิสันสแควร์ ฟิฟทอ์เวนิว, เซ็นทรัล
พาร์ค สร้างเสร็จเม่ือปีค.ศ. 1873 มีขนาดอยูท่ี่ 3.4 ตารางกิโลเมตร สวนสาธารณะแห่งน้ีเป็นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมือง และยงัเคยเป็นสถานท่ีใชป้ระกอบในฉากถ่ายท าภาพยนตร์อีก
ดว้ย 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม  Crowne Plaza Times Square **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
   
13 เม.ย. 2566 นิวยอร์ค -  พิพิธภณัฑศิ์ลปะเมโทรโปลิตนั - ดมัโบ - สะพานบรูคลิน – ตึกเอม็ไพร์สเตท พฤหสับดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (Outside)  
09.00 น. น าท่านไปชม พิพิธภณัฑศิ์ลปะเมโทรโปลิตนั หรือ the Met ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1870 เป็น

เจา้ของงานศิลปะถาวรกว่าสองลา้นช้ินท่ีแบ่งเป็นสิบเกา้แผนก “the Met” เป็นหอศิลป์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก ศิลปะถาวรตั้งแตศิ่ลปะยคุคลาสสิก และศิลปะอียปิตโ์บราณ, จิตรกรรมและ
ประติมากรรมของจิตรกรชั้นครูจากเกือบทุกประเทศในยโุรปตะวนัตก และงานสะสมศิลปะ
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อเมริกนัและศิลปะสมยัใหม่ นอกจากนั้นพิพิธภณัฑก็์ยงัเป็นเจา้ของงานศิลปะจากแอฟริกา, 
เอเชีย, ศิลปะจากหมูเ่กาะแปซิฟิค, ศิลปะไบเซนไทน์ และศิลปะอิสลาม ของสมยัโรมนัไป
จนถึงสมยัใหม่ของสหรัฐอเมริกา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บ่าย น าคณะขึ้นชมวิวทิวทศัน์บนตึกเอ็มไพร์สเตท หน่ึงในอาคารระฟ้าท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดใน
โลก ตั้งอยูบ่นเกาะแมนฮตัตนั ในรัฐนิวยอร์ก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกนั วิลเลียม เฟ
รดเดอริค แลมบ์ ก่อสร้างโดยบริษัท สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ เอเกน จ ากัด เร่ิมลงมือ
ก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 1929 แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสูง
ทั้งส้ิน 102 ชั้น มีหน้าต่างทั้งส้ิน 6,514 บาน ตึกสูงจากพ้ืนดิน 381 เมตร (1,250 ฟุต) ตกแต่ง
ดว้ยศิลปะแบบอาร์ตเดคโค (Art Deco) ท่ีนิยมในสมยันั้น ในปัจจุบนัไดมี้การทุ่มเงินกว่า 550 
ลา้นเหรียญเพ่ือท าให้ตึกแห่งน้ีเป็นตึกประหยดัพลงังาน โดยสามารถลดการใชพ้ลงังานได้
ลดลงถึง 38% เอ็มไพร์สเตทยงัคงรักษาต าแหน่งตึกประหยดัพลงังานท่ีสูงท่ีสุดในโลกอยู่ใน
เวลาน้ี และมีนักท่องเท่ียวมาเยือนกว่า 3.8 ล้านคนต่อปี เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของมหานคร
นิวยอร์ค แบบ 360 องศา น าท่านไปบนัทึกภาพสวยของสะพานบรูคลิน ยา่นดมัโบ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

พกัโรงแรม  Crowne Plaza Times Square **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

   
14 เม.ย. 2566 นิวยอร์ค – ฟิลลาเดลเฟีย - วอชิงตนั ดี.ซี. ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (Outside)  
09.00 น. อ าลามหานครนิวยอร์ค เดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย (Philadelphia) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองท่ีพลเมืองหนาแน่นท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 ของสหรัฐอเมริกา 
มีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นสถานท่ีท่ีมีการเขียนและลงนามรัฐธรรมนูญของประเทศ เพื่อ
ประกาศอิสรภาพจากองักฤษ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 เที่ยวชมสถานท่ี ๆ จะบอกเล่าเร่ืองราวไดดี้ท่ีสุดคือ Independence Visitor Center ประกอบไป

ดว้ย Independence Hall , Liberty Bell Center ซ่ึงภายในจะจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมาเป็นไปของระฆงั เป็นระฆงัท่ีมีความหมายต่อประวติัศาสตร์ชาติ เพราะเป็นระฆงัใบท่ี
ส่งเสียงกอ้งกงัวาน หลงัประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจกัรภพองักฤษในปี แวะชมบา้นของ 
Betsy Ross จุดเร่ิมตน้ของธงชาติผืนแรกท่ีน ามาใชอ้ยา่งเป็นทางการ จอร์จ วอชิงตนั ไดข้อให้
รอสส์ซ่ึงเป็นช่างเยบ็ชาวเมืองฟิลลาเดลเฟีย ตดัเยบ็ธงชาติให้โดยธงผืนน้ีมีกลุ่มดาว 13 ดวง
เรียงกนัเป็นวงกลม อยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียมจตัุรัสบนพ้ืนซ่ึงมีลวดลายเป็นแถบสีแดงสลบัขาว 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม Crowne Plaza Crystal City-Washington, D.C., หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
15 เม.ย. 2566 ไวทเ์ฮา้ส์ - อนุสาวรียว์อชิงตนั - ลินคอร์น - จอร์จทาวน์ - สมิธโซเนียน เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
 น าคณะเท่ียวชมกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. โดยเร่ิมจากศนูยก์ลางในการบริหารประเทศอนัไดแ้ก่ U.S. 

Capitol หรือรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ห้องแรกท่ีใชต้อ้นรับนกัทอ่งเท่ียวคือ ห้องโถงกลมอนั
โอ่อ่า มีภาพเขียนขนาดใหญ่เก่ียวกบัประวติัศาสตร์อเมริกาเรียงรายอยูร่อบห้อง และท่ีส าคญั
คือ ค าประกาศอิสรภาพ และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ตั้งแสดงอยูด่ว้ย ผา่นยา่น The 
Mall เปรียบเสมือนหวัใจของเมือง และยงัเป็นท่ีตั้งของสถาบนัสมิธโซเนียน กลุ่มอาคารเรียง
รายสองฝ่ัง ถดัไปคืออนุสาวรียว์อชิงตนั (Washington Monument)  เป็นแท่งเสาหินอ่อนสูง 
555 ฟุต ซ่ึงจะเห็นไดแ้ต่ไกล แลนดม์าร์กท่ีไดรั้บการบนัทึกภาพมากท่ีสุดของดีซี ผา่น 
Vietnam Veterans Memorial อนุสาวรียส์งครามเวียดนาม ตั้งตรงขา้มกบั Korean War 
Memorial อนุสาวรียส์งครามเกาหลี และอนุสาวรียลิ์นคอลน์ (Lincoln Memorial) จุดชมวิวท่ี
มีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปมากท่ีสุด เป็นฉากหลงัท่ีสวยงามท่ีสุดจนเกินค าบรรยาย  ภายใน
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อาคารมีอนุสาวรียข์องประธานาธิบดีลินคอลน์ ก าแพงดา้นซา้ยไดจ้ารึกสุนทรพจนข์อง
ลินคอลน์ท่ีกล่าว ณ Gettysburg  อนัเป็นอมตะพจน์ท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่าจบัในอเมริกนัย่ิงนกั 
แลว้น าคณะไปถ่ายรูปดา้นหนา้ของท าเนียบขาว หรือ ไวทเ์ฮา้ส์ท่ีโด่งดงั เป็นท าเนียบของ
ประธานาธิบดีของอเมริกา ความย่ิงใหญ่ท่ีถูกกล่าวขวญัถึง รวมถึงระบบรักษาความปลอดภยั
ท่ีว่ากนัว่าดีท่ีสุดในโลก ถูกผูส้ร้างภาพยนตร์น ามาให้ไดช้มกนัใน Olympus has Fallen เดอะ
เพนตากอน (The Pentagon) ตวัอาคารรูปห้าเหล่ียมเป็นสัญลกัษณ์ทางการทหาร เป็นอาคาร
ส านกังานท่ีมีพนกังานมากท่ีสุดในโลก และเคยเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมาก่อน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าคณะเขา้สู่สถาบนัสมิธโซเนียน เป็นสถาบนัวิจยั สถาบนัการศึกษา และพิพิธภณัฑ ์ ไดรั้บ

ทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และจากผูบ้ริจาคต่าง ๆ น าเขา้ชมพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์
ธรรมชาติแห่งชาติ (National Museum of Natural History) ภายในถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น แต่
พ้ืนท่ีจดัแสดงมีเพียงแค่ 2 ชั้น ชั้นท่ี 1 บอกเล่าเร่ืองราวของสัตวโ์ลกดึกด าบรรพมี์อายกุว่า 220 
ลา้นปี แบ่งเป็นโซนสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม (Mammal) ไดโนเสาร์ (Dinosaurs) สัตวใ์นยคุ
น ้าแขง็ (Ice Age) ฟอสซิล (Fossil) ตน้ก าเนิดของมนุษย ์ (Human Origins) และภายในห้อง
โถงมหาสมุทร (Ocean Hall) คุณจะมีโอกาสไดเ้ห็นปลาวาฬ ปลา และส่ิงมีชีวิตใตท้ะเล
น่าสนใจอีกมากมาย และน่ียงัเป็นแค่ส่วนหน่ึงของช้ินงานท่ีจดัแสดงอยูใ่นโถงใหญ่มโหฬาร
เท่านั้น ท่ีชั้น 2 มีนิทรรศการ “เขยีนไวใ้นกระดูก” (Written in Bones) เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัการ
สืบสวนดว้ยนิติวิทยาศาสตร์จากโครงกระดูกมนุษย ์ห้องอญัมณีหายากและงานป้ันท่ีแปลกตา 
จดัแสดงอยูร่อบๆ เพชรขนาด 45 กะรัตท่ีโด่งดงัระดบัโลกอยา่งเพชร โฮปไดมอนด ์ (The 
Hope Diamond) เรียนรู้เก่ียวกบัหินและแร่ แลว้ต่ืนตาไปกบัสตัวน่์าเกรงขามท่ีคร้ังหน่ึงเคย
อาศยัอยูใ่นทะเลยคุโบราณ และคน้พบส่ิงมีชีวิตท่ีคุณไม่เคยรู้ว่ามีอยูจ่ริง สัมผสักบัชีวิตในยคุ
โบราณผา่นการจ าลองวิธีชีวิตของคนโบราณอยา่งถูกตอ้งและเหมือนจริง เดินผา่นโลกของ
มด และชีวิตของผีเส้ือ ไปจนถึงสัตวเ์ล้ือยคลานขนาดใหญ่ พิพิธภณัฑน้ี์มีช้ินงานจดัแสดงอยู่
ถึง 126 ลา้นช้ิน เป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัสมิทธ์ิโซเนียน ซ่ึงเป็นสถาบนัคน้ควา้วิจยัและ
พิพิธภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก มีผูเ้ขา้ชมกว่า 5 ลา้นคนต่อปี แลว้พาท่านผา่นไปชมยา่น
จอร์จทาวน์  ถือไดว่้าเป็นชุมชนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของดี.ซี. โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
จอร์เจียน และวิคทอเรียน บา้นท่ีสร้างจากหินและสวนสวยท าใหดู้ร่มร่ืน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม Crowne Plaza Crystal City-Washington, D.C., หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
16 เม.ย. 2566 วอชิงตนั ดี.ซี. – บินสู่บฟัฟาโล - น ้าตกไนแองการา (ฝ่ังอเมริกา & แคนาดา) อาทิตย ์
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ  สู่เมืองบฟัฟาโล่    
 ถึงสนามบินเมืองบฟัฟาโล่ รถรอรับคณะแลว้ไปชมน ้าตกไนแองการา ฝ่ังอเมริกา & แคนาดา  
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าคณะชมน ้าตกไนแองการ่า ให้ท่านไดย้ลโฉมกบัความงดงามอนัเป็นท่ีสุด ประกอบ ดว้ย

สองน ้าตกใหญ่ คือน ้าตกอเมริกนั (American Fall) และน ้าตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือ
น ้าตกเกือกมา้ น ้าตกทั้งสองถูกคัน่ดว้ยเกาะกลางช่ือว่า Goat Island น ้าตกอเมริกนัอยูใ่นเขต
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกวา้งนอ้ยกว่าสูงนอ้ยกว่า กวา้งเพียง 320 เมตรส่วนน ้าตก
แคนาดาเป็นน ้าตกรูปเกือกมา้ 2 ใน 3 ของน ้าตกอยูใ่นเขตประเทศแคนาดา กวา้งกว่า สูงกว่า 
และก็สวยกว่า กวา้งถึง 790 เมตร จริง ๆ แลว้น ้าท่ีตกลงมาเป็นน ้าตกไนแองการา จะตกจากฝ่ัง
อเมริกาไปยงัฝ่ังแคนาดา ให้ท่านไดบ้นัทึกภาพทุกมุมมองอยา่งไม่รู้เบื่อ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(ห้องพกัวิวน ้าตกไนแองการา) 
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17 เม.ย. 2566 ล่องเรือน ้าตกไนแองการ่า – Skylon Tower - ไนแองการา ออน เดอะ เลค จนัทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
10.00 น. อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดในการชมน ้าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ดล่องเรือ Hornblower 

ให้ท่านไดสั้มผสัความย่ิงใหญ่ของม่านน ้าตกอยา่งใกลชิ้ด กบัประสบการณ์อนัแสน
ประทบัใจ 

 
 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Skylon Restaurant พร้อมชมวิวทิวทศัน์ของน ้าตก

ไนแองการ่า  
 

 เที่ยวชมหมู่บา้นไนแองการา ออน เดอะ เลค หมู่บา้นท่ีสวยงาม น่ารัก และร่มร่ืน เหมาะเป็นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ เรียงรายไปดว้ยร้านอาหารอนัทนัสมยั ร้านขายเคร่ืองด่ืม ไอศกรีม และร้าน
ขายของท่ีระลึก และเมืองน้ียงัเป็นจดุท่ีแม่น ้าไนแองการ่าไหลลงสู่ทะเลสาบออนตาริโออีก
ดว้ย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(ห้องพกัวิวน ้าตกไนแองการา) 
 

18 เม.ย. 2566 Outlet at Niagara - CN Tower - สนามบิน องัคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
09.00 น. น าคณะชอ้ปป้ิงท่ี Outlets Collection at Niagara ท่ีมีสินคา้แบรนดด์งัของอเมริกาและทัว่โลก 

ลดกระหน ่าตั้งแต่ 30-70%  

12.00 น. เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อิสระอาหารกลางวัน  
บ่าย เท่ียวชมเมืองโตรอนโต ้ขึ้นชมทิวทศันข์องตวัเมืองบนหอคอย "ซีเอน็" (CN Tower) หอคอย

ท่ีสูงท่ีสุดของโลก ผา่นชม Old City Hall สร้างสถาปัตยกรรมเก่าแก่ University ท่ีติดอนัดบั 
Top ten ของโลก พร้อมส ารวจวฒันธรรมท่ีหลากหลายในยา่น ชุมชนชาวกรีก, ลิตเต๊ิลอิตาลี, 
ไชน่าทาวน์, โคเรียทาวน์ และลิตเต๊ิลอินเดีย  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
20.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต ้เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
   
19 เม.ย. 2566 เดินทางกลบักรุงเทพฯ แวะเปล่ียนเคร่ืองบินท่ีฮ่องกง พุธ 
01.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific บินสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 829  
 ***อยูใ่นระหว่างท าการบิน บินขา้มเส้นแบ่งเขตวนัสากล***  
20 เม.ย. 2566 ฮ่องกง - เดินทางกลบักรุงเทพฯ พฤหสับดี 
05.00 น. ถึงอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
08.00 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง สู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี CX 705  
10.00 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-8 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

11 – 20 เมษายน 2566 169,000.- 153,000.- 135,500.- 27,000.- - 45,000 / 33,750.- 
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ค่าทัวร์รวม : 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (BKK-HKG-JFK // YYZ-HKG-BKK) รวมค่าภาษี และน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัท่ี  01 มกราคม 2566 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เส้นทาง วอชิงตนั ดี.ซี. - บฟัฟาโล ่ 
• ค่ารถโคช้มาตรฐานแคนาดา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ

10-15 ท่านใชร้ถเลก็ขนาด 20-25 ท่ีนัง่ 
15-20 ท่านใชร้ถขนาด 33 ท่ีนัง่   

                21-40 ท่านใชร้ถขนาด 50 ท่ีนัง่ 
• ค่าตัว๋เรือ อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ, ค่าตัว๋ขึ้นตึกเอม็ไพรสเตท, คา่เรือ Hornblower 

น ้าตกไนแองการา, Skylon Tower 
• ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั 
• ***พักนิวยอร์ค ย่าน Time Square*** 
• ***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเท่า 2 คืน ห้องแบบวิวน า้ตก*** 
• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละแห่ง 
• ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ก าหนดมาตรฐานไวท่ี้ 3$ US$ & CAD / ท่าน / วนั 
• ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป) 
• ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึง
ประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั (หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย
ตลอดจนความล่าชา้ของสัมภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถาม) 

• ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
ค่าทัวร์ไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
o ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา 
o ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา (ย่ืนผ่านตัวแทน VFS) 
o ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 
o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกั ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ัง

พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯ จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 

o หากท่านมีความประสงคท่ี์จะขา้มสู่ฝ่ังอเมริกา ท่านตอ้งมีวีซ่า USA และการขอวีซ่าแคนาดาท่านตอ้งไดรั้บการอนุมติัวีซ่าเป็นแบบ 
MULTIPLE เช่นเดียวกนั 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 60,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 1 วนันบัจาก
วนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หาก
ท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 

➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั หกัค่าทวัร์ 50% 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าทวัร์ 
➢ กรณีคืนเงินมดัจ า หากมีค่าใชจ้่ายท่ีทวัร์ไดจ้่ายไปแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเตม็

จ านวน หกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
อนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ี
ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอแนะน าให้ท่านยืน่ขอวีซ่า
แบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 วนั 
และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัยดงัน้ี การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด และทาง
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บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 01 มกราคม 2566 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วน
เพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศแคนาดา  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 69 วันท าการ 
ทุกท่านต้องมาสแกนลายนิว้มือท่ี VFS แคนาดาทุกท่าน 

ท่ีอยู่ส านักงาน: ศูนย์รับย่ืนค าร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา : อาคาร เดอะ เทรนดี ้เลขที่ 10/198-201 ช้ัน 28 
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา ,กรุงเทพ ฯ 10110 

▪ พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

▪ วคัซีนพาสปอร์ต หรือ International Certificate (หมอพร้อม) AstraZeneca/Moderna-Pfizer including for children aged 5 to 11 
years/Sinopharm/Sinovac 

▪ ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของบริษทัฯ 
▪ รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ พ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 3 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
▪ ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ /ส าเนาสูติ

บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์ 
▪ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน 

▪ กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทั ยอ้นหลงั 6 เดือน 

▪ ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา 
ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย ***
สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

▪ จดหมายรับรองสถานการเงินจากธนาคารนั้นๆ (ตวัจริงภาษาองักฤษ) ท่ีให้ส าเนาการเงิน ณ ปัจจบุนัยอ้นหลงั 6 เดือน 
▪ กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 6 แลว้ ทาง

บริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผู ้
เดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

▪ กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
▪ กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอ้งไป

ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

▪ การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

▪ กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

▪ ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไมผ่า่นการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้
 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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