
 

 

รหัสทัวร WCT2000682 
ทัวรอเมริกา - แคนาดา 12 วัน 8 คืน (QR) 
วอชิงตัน ดีซ ี– ร็อควิลล - ทําเนียบขาว – สถาบันสมิธโซเนียน – ร็อควิลล -    ฟลาเดเฟย -
แอตแลนติก ซิตี้  - แอตแลนติก ซติี ้– นิวยอรก – ลองเรือชมเทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพรสเตต – 
ไทมสแควร - นิวยอรก – WOODBURY OUTLETS – คอรนนิ่ง - บัฟฟาโล – ชมนํ้าตกไนแอง
การา – ทานอาหาร RED LOBSTER - ไนแองการา – ชมนํ้าตกไนแองการา – โตรอนโต – CN 
TOWER – ชมเมือง – คิงสตัน – ลองเรือ 1,000 เกาะ – ออตตาวา  
 

 



 

 

 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

10-21 เมษายน // 29 เมษายน-10 พฤษภาคม 2563 
(กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 10 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่น

วีซา) 
วันที่ 01      กรุงเทพฯ  
 
23.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ เคานเตอรสายการบิน

กาตาร แอรเวย แถว Q ประตู 8 โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

 

วันที่ 02     โดฮา – วอชิงตัน ดีซ ี– ร็อควิลล  
 
02.10 น.  ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบิน QATAR AIRWAY 

เที่ยวบินที่ QR 837 
05.30 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาตาร เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
08.05 น.  ออกเดินทางสู กรุงวอชิงตัน ดีซ ีโดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่  

QR 707 
15.35 น. เดินทางถึง กรุงวอชิงตัน ดีซ ี(WASHINGTON D.C.) นําทานผานพิธีการตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากรนําทานนั่งรถโคชปรับอากาศชม กรุงวอชิงตัน ดีซ ีเมือง
หลวงของประเทศสหรัฐอเมรกิา มีชื่อเต็มวา DISTRICT OF COLUMBIA หรือ
เรียกกันวา D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซ ี 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :        RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLEหรือระดับเทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 03      วอชิงตนั  ดีซ ี– ทําเนียบขาว – สถาบันสมิธโซเนียน – ร็อควิลล    
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม “กรุงวอชิงตัน ดีซ”ี (WASHINGTON DC) ซึ่งสรางในสมัยของ

ประธานาธิบดีจอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา สรางขึ้นแทนฟ
ลาเดลเฟยที่เคยเปนเมืองหลวงของ
สหรัฐฯสมัยเปนดินแดนโพนทะเล
ของอังกฤษ เปนเมืองหนึ่งที่ไดรับ
การออกแบบผังเมืองไดอยาง
สวยงามเปนระเบียบ และเปนที่ตั้ง
ของหนวยงานรัฐบาลท่ีสําคัญๆ โดย 
กรุงวอชงิตัน ดีซ ีนั้นตดิกับรัฐ
เวอรจิเนียและรัฐแมรีแลนด อยูในเขตฝم�งซายของแมนํ้าพอตอแมก (POTOMAC 
RIVER) แวะถายรูปกับทําเนียบขาว (WHITE HOUSE) ที่พาํนกัของ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นําทานชมและถายรูปกับอนุสาวรยีวอชิงตัน 
(WASHINGTON MONUMENT) ที่มีลักษณะเปนแทงโอบิลิสก สูง 169 เมตร 
สรางขึ้นเพ่ือเปนเกียรติแกจอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ ชม 
อนุสรณสถานอับราฮมัลินคอลน (LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชงิตัน 
ดีซ ีรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณสถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี  ลินคอลน ตั้งอยูใน
บริเวณสวนสาธารณะอันใหญโตภายในตัวเมอืง ชม อนุสรณสถานทหารผานศึก
เวียดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ที่บนกําแพงสีดาํ มีรายชื่อของ
ชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนามกวา 58,000 คน ชม อนุสรณสถาน
ทหารผานศึกเกาหล ี(KOREAN WAR VETERANS MEMORIAL) เปนรปู 

 แกะสลักที่เปนรูปทหาร ชม อนุสรณสถานธอมัส เจฟเฟอรสัน (JEFFERSON 
MEMORIAL) อนุสรณสถานที่สวยงามและสําคัญแหงหนึ่งในกรุงวอชิงตัน ดีซ ีมีรปู
ปم�นของประธานาธิบดีเจฟเฟอรสันอยูดานใน  

 
 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู “สถาบันสมิธโซเนียน” 

(SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึง่
เปนสถาบันวิจัย กอตั้งขึ้นตามความ
ประสงคของนกัวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ 
เจมส สมิธสัน (JAMES SMITHSON) 
ซึ่งระบุในพินัยกรรมวาหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส ฮงัเกอาร ฟอรด ไมมี
ทายาท ก็ใหยกมรดกทัง้หมดใหแกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพ่ือกอตั้งองคกรที่สามารถ 
“เพิม่พูนและเผยแพรความรู” ใหแก
มนุษยชาต ิเขาชม “พพิิธภัณฑยานยนตร
อากาศยาน”  (NATIONAL AIR AND 
SPACE MUSEUM) ชมเครื่องบินหลาย
ยุคหลายสมัย รวมทั้ง KITTY HAWK 
FLYER  เครื่องบินลําแรกของโลกของพี่
นองตระกูล WRIGHT ยานอพอลโล 11 
จรวดลําแรกที่โคจรไปกลับโลก - ดวงจันทร เขาชม “พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาต”ิ 
(NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกับการชมหุน
สตัฟฟ�ชางป�าแอฟริกันตัวใหญที่สุดในโลก นอกจากนั้นที่ยังมีหองที่มซีากดึกดําบรรพ 
มีโครงกระดกูไดโนเสาร ยืนตระหงานอยู มีไฮไลทที่สําคัญคือ เพชรโฮป (HOPE 
DIAMOND) อันเปนเพชรสีนํ้าเงินที่ใหญที่สุดในโลก และมปีระวตัวิานําแต  เคราะห
รายมาใหแกผูเปนเจาของเสมอ จนกระทั่งเจาของคนสุดทายสงมาใหแกสถาบันสมิธ
โซเนียน  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย เต็มอิ่มกับอาหารรสจัด ในกรุง
วอชิงตัน ดีซ ี

พกัที ่:        RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLEหรือระดับเทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันที่ 04      ร็อควิลล – วอชิงตนั ดีซ ี– ฟลาเดเฟย – แอตแลนติก ซิตี้  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                     นําทานเดินทางสู “เมืองฟลาเดลเฟย” (PHILADELPHIA) )   (ระยะทาง 232 กม. 

/ ใชระยะเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที)  มลรัฐ
เพนซิลวาเนีย ซึ่งเปนเมืองที่ริเริ่มการประกาศ
อิสรภาพในสมัยกอตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา
ชม ระฆังแหงอิสรภาพ หรือลิเบอรตี้ 
เบลล(LIBERTY BELL)  จดัเปนระฆังที่มี
ความหมายตอ  ประวตัิศาสตรชาติอเมรกิัน 
เพราะเปนระฆังใบที่สงเสียงกองกังวานหลังประกาศอิสรภาพไมขึ้นตรงตอจักรภพ
อังกฤษ ในป 1776 เหตุที่เลือกใชระฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆังจารึกขอความที่มีความ
หมายจับใจเกี่ยวกบัเสรีภาพไววา “ ขอใหเสรีภาพจงมีแดคนทุกคนที่อาศัยอยูบน
ผืนแผนดินนี ้” ซึ่งสอดคลองกับวตัถปุระสงคของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆัง
เสรีภาพใบนี้มีนํ้าหนัก 2,080 ปอนด เริม่แขวนเปนระฆงัประจําเมอืงฟลาเดลเฟย 
ตัง้แตป 1753 ใชตียามมีการประชมุหรือเหตุการณสําคัญ กอนจะใชในการตีเพ่ือ
ประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตีไวอาลัยในอสัญกรรมของคณะผูกอบกูอิสรภาพ
ทุกๆคน ระฆังเริม่ปรากฏรอยราวในป 1835 และแตกปริหลังการตฉีลองวันเกิด
ประธานาธิบดีจอรจ วอชิงตัน ทําใหทางการสหรัฐยกเลิกการตรีะฆงัพรํ่าเพรื่อ เพ่ือยืด
อายุของระฆังใหยาวนานที่สุด จากนั้น นําชม “อินดีเพนเดนซ ฮอลล” 
(INDEPENDENCE HALL) สถานที่ประกาศอิสรภาพ ตั้งอยูในสวนที่เมืองฟลาเดล
เฟย ซึ่งไดประกาศเอกราชไวในป ค.ศ.1776 คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน 
แถลงวา อาณานิคมอเมริกา 13 แหง ขอแยกตัวจากอังกฤษ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู “เมอืงแอตแลนติก ซิตี”้ (ATLANTIC CITY) ดินแดนแหง

คาสิโน )(ระยะทาง 99 กม. / ใชระยะเวลา 1 ชัว่โมง 10 นาที) ที่ขึ้นชื่อที่สุดดานฝم�ง
ตะวันออก (ลาสเวกัสตะวันออก) ดวยทวิทัศนอันงดงาม ทําใหนักทองเที่ยวท่ัวโลก 
ตางใฝ�ฝนท่ีจะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้ อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่



 

 

คาสิโน หรืออิสระเท่ียวชมเลือกซื้อสินคา ณ ถนนบอรดวอค (BOARDWALK 
STREET) ซึ่งเปนถนนสายเกาแกของเมืองแอตแลน ซิตี้ สรางขึ้นในป 1870 ในอดีต
มีความกวางเพียง 12 ฟุต แตปจจุบนัมคีวามกวางถึง 40 ฟุต และม ี

                ความยาวถึง 4.5 ไมล ซึ่งตลอดสาย  เตม็ไปดวยรานคาตางๆมากมาย รวมไปถึง
รานคา ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยูบนถนนเสนนี้ 

 
 
 
 
 
 

               *** อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมือง *** 
พักที่:        BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL&CASINOหรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่ 05     แอตแลนติก ซิตี ้– นวิยอรก – ลองเรือชมเทพีเสรีภาพ – ขึน้ตึกเอ็มไพรสเตต – 

ไทมสแควร  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                     นําทานเดินทางสู “มหานครนิวยอรก” (NEW YORK) หรือที่นิยมเรียกกัน 

“นิวยอรคซติี”้ (NEW YORK CITY) (ระยะทาง 203 กม. / ใชระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
20 นาที) เปนเมืองใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเปนเมืองที่เจริญที่สุดในโลก ถือ
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิงที่สําคัญที่สุดของโลก อีกทั้ง
ยังเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญองคการ
สหประชาชาต ิจากนั้น นําทานลองเรือชม “เกาะ
ชมเทพีเสรีภาพ” (STATUE OF LIBERTY)   
เดิมมชีื่อวา LIBERTY ENLIGHTENING THE 
WORLD ตั้งอยู ณ เกาะเบคโล ปากอาวฮดัสัน 
เปนของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบเอาเปนของขวัญ



 

 

แกชาวอเมริกัน ในวันท่ีอเมริกาเฉลิมฉลองวนัชาติครบ 100 ปเมื่อวันที ่4 กรกฎาคม 
ป 1876  โดยสงมอบอยางเปนทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร คลิฟแลนดเปน
ผูรับมอบในวันที ่28 ตุลาคม 1886 เทพีเสรีภาพ เปนประติมากรรมโลหะสําริด รปู
เทพีหมเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซายถือแผนจารึกคําประกาศอสิรภาพของ
สหรัฐฯ และไดรับการขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเมื่อป 1984 
ผานชมสะพานบรูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) เปนสะพานแขวนที่เกาแกที่สุดใน
สหรัฐอเมริกา มคีวามยาว 1,825 เมตร ทอดขามแมนํ้าอีสต เชือ่มระหวางนิวยอรกซิ
ต ีแมนฮตัตัน และบรูคลิน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ICHIUMI JAPANESE & SEAFOOD 
BUFFET รานบฟุเฟ�ตอาหารญี่ปุ�นตั้งอยูใจ
กลางมหานครนิวยอรค มีเมนูใหทานเลือก
หลากหลาย อาทิ ซูช ิซาซิมิ เทมปุระ ไกเทอริ
ยากิ ปลาแซลมอนยาง ปูอัด สลัด ยากิโซบะ 
อุดง ราเมง สุกี้ยากี้ มิโซะซุป หอยนางรม ตลอดจนผลไมและของหวานที่มีให
ทานเลือกทานอยางเต็มอิม่ 

บาย ผานชม GROUND ZERO สถานที ่ๆ เคยเปนที่ตั้งของตกึเวิรดเทรดถกูเรียกวา 
ทันทีที่ส้ินสุดการวินาศกรรมในครั้งนั้น 
หนวยงานภาครัฐของสหรัฐอเมรกิา และ
หนวยงานของเอกชนรวมกันตําเนินการ
ปรับปรงุพื้นที่ดังกลาวใหเปนสถานทีร่ะลึกถึง
เหยื่อจากวินาศกรรม 9/11 ขึ้นชมวิวบน 
ตึกเอ็มไพรสเตต (EMPIRE STATE 

BUILDING) ตึกที่เคยเปนตึกที่สูงที่สุดใน
โลก ปจจบุันสูงเปนอันดับ 14 ของโลก มี
ทั้งหมด 102 ชัน้ ตกึนีย้ังเปนสถานที่ถายทํา
ภาพยนตรของฮอลลีวูดหลายเรื่องมาใชเปน
สถานที่ถายทําฉากสําคญั ๆ อาท ิ



 

 

SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เปนตน ผานชม ร็อคกี้เฟลเลอร เซน
เตอร ซึ่งเปนตระกูลที่รํา่รวยติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา เปนตกึที่สามารถชม
ความสวยงามของมหานครนิวยอรกไดอีกจดุซึง่มีความสวยงามไมแพตึกเอ็มไพรสเตต 
นําทานสู “ยานฟฟธอเวนิว” (FIFTH AVENUE) ยานที่เปนศูนยรวมของสินคายี่หอ
ชั้นนําและแฟชั่นทันสมัย อีกทั้งยังมีหางสรรพสินคาชื่อดัง MACY ตัง้อยู เดินทางสู 
มหานครนิวยอรกเปนเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศอเมริกา รฐั NEW YORK อยูทาง
ตอนตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา และมีประชากรมากเปนอันดับ 3 ของ
ประเทศ รองมาจากรฐัแคลิฟอรเนีย และรัฐเทกซัส รัฐนิวยอรกอาณาเขตติดตอกบั รัฐ 
VERMONT รฐั CONNECTICUT รัฐ MASSACHUSETTS รัฐ NEW JERSEY 
รัฐ RHODE ISLAND และ รัฐ PENNSYLVANIA และในทิศเหนือติดตอกับ 
CANADA (รัฐ QUEBEC และรัฐ ONTARIO)  นั่งรถชมตวัมหานครนิวยอรค ชม
เขตแมนแฮตตัน ซึง่เปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญตาง ๆ อาท ิยานวอลลสตรีท   (WALL 
STREET) เปนชื่อของถนนในเกาะแมนแฮตตนั ถนนเสนนี้เปนถนนเกาแกเสนหนึ่ง
ของเมือง ซึ่งเปนศนูยกลางทางการเงินแหงหนึ่ง และตลาดหลักทรัพยนิวยอรค เริ่มตั้ง
ตนอยูบนถนนสายนี ้ผานชม “ยานเรดิโอ ซิตี ้มิวสิค ฮอลล” (RADIO CITY 
MUSIC HALL) โรงภาพยนตรและโรงคอนเสิรต จุที่นั่งได 6,500 ที่นั่ง 
สวนสาธารณะเซ็นทรัลปารก (CENTRAL PARK) ยานโรงละครเพลง ณ ถนน
บรอดเวย ตนกําเนิดของละครบรอดเวยศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ นําทานเดิน
ชม “ยานไทมสแควร” (TIME SQUARE) แหลงรวมป�ายโฆษณาขนาดมหึมา ให
ทานไดเลือกซื้อสินคาชั้นนําของอเมริกา ไมวาจะเปนเสื้อผา กระเป�า รองเทา 
เครื่องประดับและรานขายของที่ระลึก 

                     *** อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปปم�งและเดินเลนที ่TIME 
SQUARE *** 

พักที่ :        DOUBLETREE FORT LEE HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 06      นิวยอรก – WOODBURY OUTLETS – คอรนนิ่ง 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                     นําทานเดินทางสู WOODBURY 

OUTLETS ซึ่งเรียกไดวาเปนเอาทเลทท่ีดี
ที่สุดใน  อเมริกา ตัง้อยูบนเนื้อที่ขนาด
ใหญ ประกอบดวยรานคาแบรนดเนมกวา 
250 รานคา นําเสนอสินคาในราคาท่ีชวน
ใหเลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด 
อาทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-
STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, 
EMPORIO ARMANIและอื่นๆอีกมากมาย 

                *** อิสระอาหารกลางวันเพือ่ความสะดวกในการชอปปم�ง *** 
15.00 น.    นําทานเดนิทางสู “เมืองคอรนนิง่” (CORNING) (ระยะทาง 336 กม. / ใช

ระยะเวลา 3 ชัว่โมง 30 นาที) ระหวางทางชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิต
แบบอเมริกันเมืองคอรนนิ่งตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1890 อยูบนฝم�งแมนํ้าเชมุง  

                เปนเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานการทําเครื่องแกว 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :        RADISSON CORNING HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่ 07      คอรนนิง่ – บัฟฟาโล – ชมนํา้ตกไนแองการา – ทานอาหาร RED LOBSTER  

พักหองพักฝم�งนํ้าตกทุกหอง  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู “เมืองบัฟฟาโล” (BUFFALO) (ระยะทาง 239 กม. / ใช

ระยะเวลา 2 ชัว่โมง 50 นาที) ซึ่งตั้งอยูในรัฐนิวยอรก อยูติดกบัทะเลสาบอีรีและ
แมนํ้าไนแองการา เปนเมืองใหญอันดับสองในรัฐรองจากนครนวิยอรก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย   นําทานผานสะพานสายรุง (RAINBOW 
BRIDGE) เพ่ือขามพรมแดนสู อุทยาน
แหงชาตไินแองการา ฝم�งแคนาดา ที่ถือ
วาเปนสิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติสิง่หนึ่ง
ของโลก และเปนสถานที่ดื่มนํ้าผึ้ง
พระจันทรยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู
บาวสาวชาวอเมริกัน ลองเรือ HORNBLOWER สัมผัสกระแสนํ้าที่งดงามดัง่ธาร
ทิพยรวงรินจากฟากฟ�า ทานจะไดชมความงามและความใหญโตของนํ้าตกไนแองกา
ราอยางใกลชิด นับไดวาเปนแหลงทองเที่ยวลือล่ันสนั่นโลกและเปนแหลงทําเงินใหกับ
แคนาดาและสหรัฐอเมริกาปหนึ่ง ๆ นบัจํานวนมหาศาล  

หมายเหตุ :  กรณี HORNBLOWER CRUISE ไมเปด เนื่องจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย
ทางบริษัทฯ ขออนุญาตจัดโปรแกรมทดแทนที่ JOURNEY BEHHIND THE 
FALLS  

  นําทานสู TABLE ROCK จุดชมวิวนํ้าตกไนแองการาที่อยูใกลตัวนํ้าตกมากที่สุด 
ทานจะสัมผัสไดถึงความยิ่งใหญ และความนากลัว
ของนํ้าตก เมื่อทานไดอยูใกลตัวนํ้าตกที่หางออกไป
ไมกี่เมตร เสียงนํ้าตกจะกระเทือนกองไปไกลนับไมล 
อนัเกิดจากปรมิาณนํ้ามหาศาลของทะเลสาบอีรี่ ทิ้งตัว
ลงทั้งสายจากหนา และทําใหเกิดละอองนํ้าขนาดยักษ
ปกคลมุอยูเหนือนํ้าตก เมื่อมองจากระยะไกลทาน
อาจจะเห็นเปนสายรุงมหึมาพาดผานอยูเหนือนํ้าตก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร RED LOBSTER 
เมนูพิเศษ CANADIAN LOBSTER 

พักที่ :        MARRIOT NIAGARA FALLS HOTEL FALLSVIEW & SPA หรือระดับ
เทียบเทา 

**พิเศษ**   หองพักฝم�งวิวนํ้าตก ใหทานไดชมความงดงามของนํา้ตกอยางเต็มอิ่ม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในยามคํ่าคืน ทานจะไดชมการประดับไฟบริเวณนํ้าตกแสนสวยตระการ
ตา หรือสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโน ซึ่งตั้งอยูใกลกับโรงแรม 



 

 

วันที่ 08      ไนแองการา – ชมนํ้าตกไนแองการา – โตรอนโต – CN TOWER  
 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม 

 นําทานชม นาฬิกาดอกไม ซึ่งไดรับการ
ประดบัจากไมดอก และไมประดับหลาก
ชนิดผลัดเปลี่ยนไปตามฤดกูาล ผานชม  
WHIRLPOOL หรือนํ้าวนขนาดยักษที่เกิดจากกระแสนํ้าที่มาจากนํ้าตกไนแองการา 
หากสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร (NIAGARA HELICOPTER)กรุณาสอบถามหัวหนา
ทัวร (ไมรวมในราคาทัวร ราคาทานละ 150 USD) (หมายเหตุ : การนั่ง
เฮลิคอปเตอร ขึ้นอยูสภาพอากาศ)  

 นําทานชมความงามของนํ้าตกไนแองการาในมุมมองที่นาตื่นเตน เพื่อไมใหทานพลาด
โอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแตละมุมควรเตรียมกลองถายรปูไวใหพรอมตั้งแตขึ้น
เฮลิคอปเตอร โดยทัวรนี้จะเริ่มตนดวยการชมโรงผลิตไฟฟ�าจากพลังงานนํ้า (THE 
SIR  ADAM BECK GENERATING PLANT), THE NIAGARA PARKS 
COMMISSION SCHOOL OF HORTICULTURE, นํ้าวนขนาดยักษ 
(WHIRLPOOL), สะพานสายรุง (RAINBOW BRIDGE), สวนดอกไมที่ออกดอก
บานสะพรั่งอยูเบื้องลาง และยังมีนํ้าตกฝم�งอเมริกนั, SKYLON TOWER จากนั้นจะ
เปลี่ยนเสนทางไปตามสวนโคงรปูเกือกมาของนํ้าตกไนแองการาฝم�งแคนาดา ณ จดุนี้ 
ทานจะไดสมัผัสกับสายรุงที่เกิดจากละอองนํา้ฟุ�งกระจายท่ัวบริเวณและกระทบกับ
แสงแดด ปรากฏเปนภาพท่ีทานจะประทับใจมิลืมเลอืน ไดเวลาสมควรนําทานออก
เดินทางสู “โตรอนโต” (TORONTO) (ระยะทาง 127 กม. / ใชระยะเวลา 1 ชัว่โมง 
40 นาที) 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม “นครโตรอนโต” (TORONTO) 

เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศแคนาดาและเปน
เมืองที่ใหญเปนอันดับสี่ของทวีปอเมริกาเหนือ 
ไดชื่อวาเปนเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุด



 

 

เมืองหนึ่ง เปนเมืองที่ทันสมัยอีกเมืองหนึ่งของประเทศแคนาดา เมืองนี้มีประชากร 
2.5 ลานคนอาศัยอยูและเปนหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่สําคัญ รวมทั้งยงัเปน
ศูนยรวมของผูคนจากหลากหลายเชื้อชาติ เชน ชาวโปรตุเกส, ชาวอติาเลียน, ละติน
อเมริกาและเอเชีย ซึ่งเมืองโตรอนโตยังมีชมุชนชาวจีนที่ใหญที่สุดในอเมริกาเหนอื 
เมืองโตรอนโต ประกอบดวย 6 เขต ไดแก DOWNTOWN, NORTH YORK, 
EAST YORK, YORK, SCARBOROUGH และ ETOBICOKE อีกทั้งยังเปน
ศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา นําทาน “ขึ้น
หอคอยซีเอ็น”  (CN TOWER) โดยนําทานขึ้นลิฟทขึ้นหอคอยดวยความเร็วจากพื้น
ถึงชั้นชมววิในเวลาเพียง 58 วินาทีเทานั้น หอคอยซีเอน็ ตั้งอยูยานใจกลางเมืองโต
รอนโต รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เปนหอคอยส่ือสารและสังเกตการณสูง 553 
เมตร (1,815 ฟุต) เริม่กอสรางตั้งแตป ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทาวเวอรไดรับการบันทึกวา
เปน สิ่งกอสรางที่มีความสูงที่สุดในโลกเปนเวลาถึง 31 ป จนถึงวันที่ 21 กันยายน 
ค.ศ. 2007 จึงถูกแทนท่ีดวยตึกเบริจคาลิฟา (ขณะนั้นชื่อ เบิรจดูไบ) ชื่ออาคารซีเอ็น 
ยอมาจาก (CANADIAN NATIONAL RAILWAY) เปนกิจการรถไฟที่เปนเจาของ
โครงการกอสรางในระยะแรก แตในปจจุบัน นิยมอางอิงวา ซีเอ็น หมายถึง หอคอย
แหงชาติแคนาดา (CANADIAN’S NATIONAL TOWER) ปจจบุันซีเอ็นทาวเวอร
เปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุด เปนอันดบัสามในโลก รองจากเบิรจคาลิฟา และ หอคอย
กวางโจว แตยังครองสถิติสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในซีกโลกตะวันตก จากนั้น อิสระตาม
อัธยาศัยใหทานชอปปم�ง สินคาแฟชั่นชั้นนําของแคนาดา และอเมริกา ที่หาง ETON 
และ THE BAY ซึ่งมีสินคาหลากหลายชนิดใหทานไดเลือกซื้อ เชน เส้ือผา รองเทา 
ยีนสGUESS, LEVIS, ESPRIT, POLO, GAP, DKNY เครื่องสําอาง 
(CLINIGUE, ELIZABETH ARDEN, MAC) เปนตน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:          BOND PLACE HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่ 09      โตรอนโต – ชมเมือง – คิงสตนั – โตรอนโต – คิงสตัน – ลองเรือ 1,000 เกาะ 
– ออตตาวา 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาของโรงแรม  
  นําทานชม มหาวิทยาลัยโตรอนโต ซึ่งเปนศนูยกลางทางการศกึษาของรัฐออนตาริโอ 

จากนั้น นําทานถายรปูคูกับ อาคารรฐัสภา ของจังหวัดออนตาริโอ ซึง่มีพระบรมรูป
ของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแหงอังกฤษ เจาอาณานิคมในสมัยกอน ตั้งอยู
ดานหนา ชมและถายรปูสถานที่สําคัญตางๆ มากมาย อาทิ ,สกายโดม, ศาลาวา
การเมืองโตรอนโต ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู “เมืองคิงสตัน” (ระยะทาง 
307 กม. / ใชระยะเวลา 3 ชั่วโมง 10 นาที) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางเลียบแมนํ้าเซนต ลอเรนซ 

ชม “เมืองคิงสตัน” (KINGSTON) เมืองที่
มีความงดงามทามกลาง ทะเลสาบออนตาริ
โอ นําเดินทางเลาะริมแมนํ้า เซนต ลอเรนซ 
ซึ่งเปนเสนกั้นพรมแดนระหวางแคนาดาและ
สหรัฐอเมริกา นําทานสูทาเรือ พันเกาะ อันเลืองชื่อ 1,000 ISLAND ลองชมความ
งามของบานพักตากอากาศที่อยูบนเกาะสวนตัว เรียงรายกันนับรอยหลัง นา
ประทับใจเปนอยางยิ่ง ทานจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาต ิ
และสดชื่นไปกับอากาศที่บริสุทธิ ์จากนั้น เดนิทางสู “กรุงออตตาวา” (OTTAWA) 
(ระยะทาง 145 กม. / ใชระยะเวลา 1 ชัว่โมง 35 นาที) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:         LORD ELGIN OTTAWA HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 10      ออตตาวา – ชมเมือง – มอนทรีออล – โดฮา 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานชม “กรุงออตตาวา” (OTTAWA) 

ชมเมืองออตตาวาเมืองหลวงของประเทศ
คานาดา ซึ่งพระนางเจาวิคตอเรีย ทรง
ประกาศใหออตตาวาเปนเมืองหลวงของ
ประเทศ และทําลายความหวังของเมือง
มอลทรีออล เมืองโตรอนโต และเมืองอื่นๆ 
ที่เปนคูแขงในเรื่องนี ้นาํทานถายรูปและ ชมความยิ่งใหญของ อาคารพาเลียเมนท 
ฮิลล (PARLIAMENT HILL) อาคารรัฐสภาที่สรางขึ้นอยางยิ่งใหญ และเปนสถานที่
ทองเท่ียวหลัก ที่มีผูชมมากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ  

                นําทานถายรูปกบั อาคารหอศลิป�แหงชาติ
แคนาดา (NATIONAL GALLERY OF 
CANADA) ซึ่งเปนอาคารกระจกและอาคาร
หินแกรนิต ออกแบบโดย MOSHE 
SAFDIE สรางขึ้นในป 1880 และเปด
อยางเปนทางการในป 1988 ภายใน มกีาร
จัดแสดงภาพวาด, รูปปم�น และรูปถายเปนจํานวนมาก โดยสิ่งที่โดดเดนที่สุดของ
คอลเลกชันในการจัดแสดงก็คงจะเปน รูปปم�นแมงมุมยกัษ (THE MAMAN 
STATUE) ของหลุยส บูรชวัส (LOUISE BOURGEOIS) ศิลปนชาวฝรั่งเศส ซึ่งถูก
จัดแสดงไวบริเวณทางเขาหลักของอาคารหอศิลป�
แหงชาติแคนาดา จากนั้น นําทานเดินเลนใน ยาน
ออตตาวา ดาวนทาวน (DOWNTOWN 
OTTAWA) ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองออตตาวา 
ซึ่งปจจุบันกลายเปนศนูยกลางการคาและเศรษฐกิจ
ของเมือง นําทานชม ยานถนนแอลจิน (ELGIN 
STREET) เปนถนนทีต่ั้งอยูบนพื้นท่ีสามเหลี่ยม



 

 

ทองคํา ของเมืองออตตาวา ซึง่เปนจดุศูนยรวมของรานคา รานอาหาร บาร และอื่นๆ 
อีกเปนจํานวนมาก  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู “มอลทรีออล” 
(MONTREAL) (ระยะทาง 200 กม. / ใชระยะเวลา 2 ชั่วโมง 10 นาที) นําทานชม
นครมอนทรีลออล เมืองที่ตั้งอยูรอบๆ เนินเขาท่ีปกคลุมดวยป�าไมสวยงาม ที่ชื่อ
วามงตเรอัล (MONT REAL) ซึ่งชื่อ นี้เปนทีม่าของชื่อเมือง นําชมเขตเมืองเกา และ
เมืองใหมอาคารสูงทันสมัย ยานการคาใตดนิที่เหมาะสมกับหนาหนาวที่หนาวจัดและ
หนารอนที่รอนจัดเชน กันชมบรรยากาศเมืองแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้เปนเมือง
ชุมชนท่ีพูดภาษาฝรั่งเศสท่ีใหญที่สุด  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเขาชม “วิหารนอรธเทอดาม”  (NOTRE-DAME BASILICA) โบสถเกาแก

และยิ่งใหญที่สุดของเมืองมอลทรีออล อาคารดั้งเดิมสรางขึ้นในศตวรรษที ่17 แต
อาคารปจจุบันนี้สรางขึน้ในป ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและ นีโอ กอธิก 
สามารถจุคนไดประมาณ 3,800 คน ซึ่งภายในประดบัดวยไมแกะสลักและกระจกสี
สวยงามยิ่ง  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย / เดินทางสูสนามบิน 
21.15 น.    ออกเดินทางสู กรุงโดฮา โดยสายการบิน โดยสายการบิน QATAR AIRWAY  

เที่ยวบินที ่QR 764 

 

วันที่ 11     โดฮา – กรุงเทพฯ 
 
16.30 น.  เดินทางถึง โดฮา เพือ่แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
18.25 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่ QR 

826 
 
วันที่ 12     กรุงเทพฯ 
 
05.00  น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 



 

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ 
ลม ,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอนัเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณใน
ตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนัน้ เพือ่ความปลอดภัยในการเดินทาง 
โดย เวิลด คอนเน็คชัน่ส  ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนาํทัวร มีอํานาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปน
สําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดินทาง ผูใหญพกั 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 

12ป 
พักกับผูใหญ 1 

ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ป 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

พักทานเดียว 
 /หอง 

จายเพิ่ม 

10 - 21 เมษายน 
// 29 เมษายน - 
10 พฤษภาคฒ

2563 

119,900 119,900 115,900 39,900 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา และ แคนาดา ไมมีหองพัก 3 เตียง (TRIPLE  ROOM) 
สวนใหญหองพักจะเปนเตยีง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรุณาสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมจากเจาหนาที ่



 

 

อัตรานี้รวม 
1. คาตั๋วเครื่องบนิ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-วอชิงตัน ดีซี  //  มอลทริออล-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศ
กอน-หลัง) 
2. คารถปรบัอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายใน
อเมริกาและแคนาดาไมอนุญาตให พนักงานขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศ
รสกับอาหารทองถิ่น  
4. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในอเมริกาจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูม ิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อนัเปนผลที่ทําใหตองมีการ 
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  
5. คาบรกิารนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการ เดินทาง  
6. คาประกันอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000.- บาท คาประกันอบุัติเหตุ
ในการเดินทางวงเงินทานละ  1,000,000 บาท  (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขกรมธรรม) ในกรณีทานอายุ
เกิน 75 ป ทานตองซื้อประกันเพ่ิม 
7. คาธรรมเนียมในการยื่นวีซาแคนาดา และคาบริการ 
 
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมทําหนังสือเดินทาง 
2. คาพนักงานยกกระเป�าในโรงแรม 
3. กระเป�าเดนิทาง 
4. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
5. คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรดี คาโทรศพัท-แฟกซ คาเครื่องดืม่มินบิาร และคาใชจายอื่นๆ 
ที่ไมไดระบ ุ
6. คาธรรมเนียมในการยืน่วีซาอเมริกา และคาบริการ ทานละ 8,500 บาท (ซึ่งทางสถานทูต
ไมคืนใหทาน ไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม)  
7. คาทิปคนขับรถ (5 USD ตอทาน / ตอวนั) 



 

 

8. คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาท ตอทาน 
ตอวัน   
 
การจองและชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก  60,000  บาท กอนการเดินทาง พรอม
พรอมหนังสือเดินทาง และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอย
กวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ
ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน และหรือ ผูรวมเดนิทางในคณะไมสามารถ
ผานการพิจารณาวีซาไดครบ 15 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให
ทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปน สดุวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรบัผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเสีย
หรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รบัผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเชน การนดัหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนีเ้ปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการ
ใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี 

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆ ของบริษทัฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหต ุ
o ทางบริษัทจะทาํการยืน่วีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และไดรบัคิว
การตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวซีา อาทิ ตั๋วเค
รี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 
15 ทาน จึงจะสามารถยืน่วีซาใหกบัทางทานไดอยางถูกตอง  
o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบรษิัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซา
เดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตวัเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมี
เจาหนาที่ของบรษิัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  
o เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัท
ทัวรเปนผูกําหนด ทานทีม่ีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถูกตอง 
และครบถวนตามทีส่ถานทูตตองการ เพราะจะมผีลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษทัทวัรเปนแตเพียง
ตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 
 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดข้ึนดังตอไปนี้ 
-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิน้แมวา
จะผานหรือไมผานการพจิารณา 
-  คามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวซีา ซึง่ตั๋วเปนเอกสารทีส่ําคญั
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดย
จะมีคาธรรมเนียมทีท่านตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลอืจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของ
แตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน 
-  คาหองพักในอเมริกา คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการ
พิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตวัตาม
วันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันท ีทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสาร
ชี้แจงใหทานเขาใจ(ทั้งนีข้ึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษทัฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสงูสุดแกลูกคาเปนสําคญั)  
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 
 

 

 



 

 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณทีานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทาง
มาสนามบิน ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรม
การเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด 

หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 10,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  14 วันขึ้นไป  -  เกบ็คาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  1-6 วัน - เกบ็คาบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารย่ืนวีซาอเมริกาและแคนาดา (ทุกทานตองมาแสดงตัวพรอมสแกนลายนิ้วมอื) 
 
(วีซาแคนาดา ใชเวลายื่นประมาณ 12-16 วนัทําการ)  
1. แบบฟอรมคํารองขอวีซา และ แบบฟอรมเกี่ยวกับครอบครัว (กรุณากรอกใหครบถวน) 
(กรุณากรอกแบบฟอรมภาษาไทยที่ทางบริษัทฯ ทัวรใหกรอกขอมูล เพื่อทําวีซาออนไลน) 
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใชงานไดเกิน 6 เดอืนขึ้นไป และมหีนา
สําหรับติดวีซา อยางนอย 3 หนา หากมีหนังสือเดินทางเลมเกาใหแนบมาดวย 
3. รูปถายสี หนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 
เดือน 
4. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สาํเนาใบมรณะบัตร (แปลเปน
ภาษาอังกฤษ)  
5. สําเนาบัตรประชาชน  
6. สําเนาทะเบียนบาน 
7. สูติบัตร (สําหรับเด็กตํ่ากวา 15 ปบริบูรณ) (แปลเปนภาษาอังกฤษ) 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 



 

 

7.1 เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บดิาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให
โดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น และใหระบุวา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ
อยางไรกับครอบครัว 
7.2 เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการ
เขตหรืออําเภอเทานัน้ และใหระบวุา มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
7.3 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการ
เขตหรืออําเภอเทานัน้ และใหระบุวา บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบชุื่อมารดา)   
8. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน ตองทาํเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
    จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถาน
ฑูต) 
 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ: ใชหนังสอืจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบ
กิจการ 
 กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา: ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา 
 กรณีที่เปนพนักงานบริษัทฯ: ใชจดหมายรับรองการทํางาน ระบตุําแหนง ระยะเวลา
การวาจาง เงินเดือน  
 กรณีที่เปนขาราชการ: ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานัน้ 
 กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรบัรองจากสถาบันศึกษานั้นวากําลังศึกษาอยูระบุ
ชั้นปทีศ่ึกษา 
 กรณีเปนแมคา, ทําธรุกิจสวนตัว, ทําอาชพีอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เปน
ภาษาอังกฤษเทานัน้ 
9. หลักฐานการเงิน 
จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร โดยระบุ To 
whom it may concern (ไมตองระบุสถานทูต) ซึ่งตองเปนฉบับจริงเทานั้น พรอมทั้ง 
สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน 
 
 
 



 

 

9.1 กรณีเงินฝากออมทรัพย/ เผื่อเรียก / สะสมทรัพย ทาน ตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน 
และ ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน  
โดยการปรับยอดสมุดในบัญช ีตองปรับสมุดกอนวันที่จะยื่นวีซา 30 วัน  
(ยอดเงินในสมุดบญัชธีนาคาร ตองมไีมตํ่ากวา 100,000 บาท ตอการย่ืนวีซา 1 ทาน และ 
ตองมกีารเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ หามทาํการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเปนยอดใหญกอน
การยื่นวีซาเด็ดขาด!!) 
9.2 กรณีเงินฝากประจํา (ซึ่งไมสามารถปรับยอดได) ทานตองขอหนงัสือรับรองทางการเงิน
จากทางธนาคาร โดยใหธนาคารระบุวา ทานมีเงินคงอยูในบัญชฝีากประจํา (ออกจดหมาย
รับรองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) และในการขอหนังสือรับรอง ตองมีอายุไมเกิน 30 วนั นับ
จากวันที่ไดคิวย่ืนวีซา เชน หากทานไดคิวย่ืนวีซาวันที่ 21 มีนาคม 2556 หนังสือรับรอง
การเงินจากทางธนาคารทีใ่ชในการยื่นวีซา ตองออกให หลังวนัที ่ 21 กุมภาพันธ 2556 และ 
ใหแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจํามาดวย 
10. ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
- จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น 
- หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกบัผูรับรองคาใชจาย เชน ทะเบียนบาน 
(เพื่อนและสามีภรรยาที่มิไดจดทะเบยีนสมรสและไมมีบุตรไมสามารถรับรองคาใชจายใหกัน
ได) ตองเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรบัรองคาใชจายใหบุตรได / สามี 
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได / สาม-ีภรรยาท่ีไมจดทะเบียนสมรสไมสามารถ
รับรองใหกนัและกันได / ปู�, ยา, ตา, ยาย ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได) 
- กรุณาแนบสําเนาสมดุบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ที่จะใชยื่นวีซา 1 ชุดของผู
รับรองคาใชจาย 
11. กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรอง
คาใชจาย พิมพเปนภาษา 
อังกฤษเทานั้น หนังสอืรับรองเงินฝากที่ออกโดยธนาคารตองระบุชื่อลูกจางที่ตองการจะ
รับรองคาใชจาย (กรณุาดูขอ9)    
ผูสูงอายุท่ีมีอายุเกินกวา 70 ปบริบูรณ กรณุาแนบใบรับรองแพทย วาสามารถเดินทางได เพ่ือ
เปนเอกสารประกอบการยื่น 
วีซา 



 

 

***กรุณากรอกแบบฟอรมสวนตัว เพื่อยื่นวีซาอเมริกา และ แคนาดา*** 
 
1. ชื่อ...........................................................................นามสกลุ...................................................................... 
นามสกุลเดิม (หากแตงงาน หรือเปลี่ยนนามสกุล)....................................................................................................  
 

2. วัน/เดอืน/ป เกิด......................................................................................................................................... 
 
3. ที่อยูตามทะเบียนบาน (ตองระบุ ทุกชอง) บานเลขที่................................................. 
หมูบาน..................................... ถนน...............................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................... 
จงัหวัด….........................................รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท(บาน)....................................
โทรศัพท(มือถอื)..........................................โทรศัพท (ที่ทาํงาน)................................................ 
 อีเมล (ถามี) .....................................................................................  
 
4. ที่อยูปจจุบัน ที่ตดิตอได (ตองระบุ ทุกชอง)  หากเหมอืนขอ 3 กรุณาใสเครื่องหมาย / 
เหมือนขอ 3 หากที่อยูไมตรงตามทะเบียนบาน กรุณากรอกขอมลู 
บานเลขที่.............................หมูบาน................................................ ถนน.......................................................... 
ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.................................โทรศัพท(บาน)...........................................
โทรศัพท(มือถอื)........................................โทรศัพท (ที่ทํางาน)............................................................. 
อีเมล(ถามี) .............................................................................  
 
5. สถานภาพ   โสด  สมรส  หยาราง  หมาย 
 
6. กรณีสมรสจดทะเบียนชื่อ-นามสกุล.คูสมรส 
นามสกุลเดิม ของคูสมรส.......................................................................................................................  
วัน/ เดอืน/ป เกิด คูสมรส........................................วนัที่จดทะเบียนสมรส..............เดือน.....................ป.................. 
 
7. กรณีสมรสไมจดทะเบียน ชื่อ-นามสกลุคูสมรส........................................................................... 
วัน/เดอืน/ปเกิด คูสมรส.......................................... 
 
8. กรณหียา หรือ หมาย 
ชื่อ-นามสกลุคูสมรส................................................................................................................................. 
วันทีจ่ดทะเบียนสมรส วันที.่............................เดอืน.......................................................ป..................................... 
วันทีจ่ดทะเบียนหยา วันที่...............................เดอืน.....................................................ป.......................................... 
 



 

 

9. กรณีสมรส (มีบตุร – ธิดา) ชื่อ-นามสกลุ บตุร-ธิดา 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. ในการเดินทางครั้งนี้ คูสมรส และ บุตร ธิดา เดินทางพรอมทานดวย หรือไม 
เดินทางดวย   ไมไดเดินทางดวย 
หากเดินทาง กรุณาระบุชื่อ 
1. ..................................................................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................................................... 
 
11. ขอมูลการขอวีซา สถานฑตู อเมริกา / แคนาดา 
ทานเคยขอวีซาสถานฑูตอเมริกา หรือไม   เคย       ไมเคย 
ทานเคยขอวีซาสถานฑูตแคนาดา หรือไม   เคย       ไมเคย 
หากทานเคยไดวีซาอเมริกา (กรุณาสําเนาวีซาเดมิแนบมาดวย) 
เคยเดินทางเขาอเมริกา ระหวางวันที่....................................................... ถึงวันที.่........................................... 
(กรุณาระบุ วัน เดือน ป ที่เดินทาง) 
หากทานเคยไดวีซาแคนาดา (กรุณาสําเนาวีซาเดิมแนบมาดวย) 
เคยเดินทางเขาอเมริกา ระหวางวันที่....................................................... ถึงวันที.่............................................ 
(กรุณาระบุ วัน เดือน ป ที่เดินทาง) 
 
12. หากทานเคยยื่นขอวีซาสถานฑตูอเมริกาทานเคยโดนปฎิเสธวีซาหรือไม 
                   เคย    ไมเคย 
เคยยื่นวีซาอเมริกา (และถกูปฎิเสธ) เมื่อวันที่ ...................................................................... (กรุณาตอบตามจริง) 
 
13. หากทานเคยยื่นขอวีซาสถานฑูตแคนาดา ทานเคยโดนปฎิเสธวีซาหรือไม 
                   เคย    ไมเคย 
เคยย่ืนวีซาแคนาดา (และถูกปฎิเสธ) เมื่อวันที่ ...................................................................... (กรุณาตอบตามจริง) 
 
 

ชื่อ - นามสกลุ วัน เดือน ปเกิด   สถานที่
เกิด 

      
อาชีพ 

สถานะภาพ
สมรส 

ที่อยูปจจุบัน 

      

      

      

      



 

 

14. ขอมูลสวนบุคคล (ขอมลูบดิา – มารดา) 
14.1 ชื่อบดิา.........................................................นามสกุลบดิา............................................................................ 
วัน เดือน ป เกิดของบดิา...................................เดอืน....................................................ป.................................                     

(โปรดระบุ) ไมทราบ วัน เดือน ป เกิดของบดิา 
14.2 ชือ่มารดา.....................................................นามสกุลมารดา................................................................... 
วัน เดือน ป เกิดของมารดา.....................................เดือน.........................................................ป.......................               

(โปรดระบุ) ไมทราบ วัน เดือน ป เกิดของมารดา 
  

15. ทานมีญาติ หรือ บคุคลในครอบครัว พํานัก ในประเทศ สหรัฐอเมริกา / แคนาดา หรือไม 
มี (กรุณาระบุขางลาง)     ไมมี 

ญาติ หรือ คนในครอบครัวที่พํานักในอเมริกา  (หากไมมี กรุณาขาม) 
1. ชื่อ-สกุล................................................................................................................... 
ที่อยูในอเมริกา.......................................................................มลรัฐ....................................................................... 
2. ชื่อ-สกุล.................................................................................................................... 
ที่อยูในอเมริกา........................................................................มลรัฐ........................................................................ 
16. อาชีพปจจุบันของผูสมคัรขอวีซา 
อาชีพ (ตาํแหนง).................................................................... ชือ่บริษัท…………………………...…………………………………  
ที่อยูบริษัท................................................................................... โทรศัพท................................................. 
แฟกซ................................................................ รายไดตอเดือน............................. บาท (ตองระบุ) เร่ิมทาํงานเมื่อ
วันที่................เดือน.................................ป.................. 
 
 ***กรณีเกษียณอายุ และ ประวัติการทํางานในอดีตกอนทีท่ํางานปจจุบัน (โปรดระบุ)*** 
อาชีพ (ตาํแหนง) ................................................................ชื่อบริษัท……………….............………………..........…….. 
ที่อยูบริษัท..........................................................เริ่มทาํงานเมื่อวันที.่.........เดือน........................ป................. 
ออกจากงานเมือ่วันที่.............................เดือน.............................................................ป.................................. 
กรณี นักเรียน นักศึกษา กรุณาระบุชื่อโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน......................................................................................................................................... 
เร่ิมเขาศึกษาเมื่อวันที.่...........................เดอืน............................................................ป............................................ 
 

17. วุฒิการศึกษาของผูสมัคร 
ระดับการศีกษาสูงสดุ .....................................................................................................................(โปรดระบุ) 
จบจากสถาบันการศึกษา................................................................................................................. (โปรดระบ)ุ 
คณะ................................................................................เร่ิมศึกษาเมื่อ วัน / เดอืน / ป.................................. 
(โปรดระบุ)จบเมือ่ วัน / เดอืน / ป............................................................................................ (โปรดระบุ) 
 



 

 

18. ทานเคยเดินทางไปหรืออยูตางประเทศในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาและอยูเกิน 6 เดือนหรือไม (โปรดระบุ
ประเทศและวันที่เดิทางเขาออก)............................................................................................................................... 
 
19. รายละเอียดเกี่ยวกับพี่นองในครอบครวั 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 

ชื่อ - นามสกลุ วัน เดือน ปเกิด   สถานที่
เกิด 

      
อาชีพ 

สถานะภาพ
สมรส 

ที่อยูปจจุบัน 

      

      

      

      


