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***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิา ทา่นละ 7,600 บาท *** 

**พกัไทมส์แควร ์2 คนื** 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

มนีาคม : 20 – 30 ม.ีค. 

เมษายน : 10 – 20 เม.ย. 

พฤษภาคม : 1 – 11 พ.ค., 22 พ.ค. – 1 ม.ิย. 

119,900.- 

เมษายน :24 เม.ย. – 4 พ.ค. 112,900.- 

แคนาดา อเมรกิา 
โตรอนโต  ไนแอการา่  นวิยอรก์ แอตแลนดต์กิ 

ซติ ี ้   วอชงิตนั ด.ีซ.ี   
11 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ เอทฮิทั แอรเ์วย ์
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – อาบดูาบ ี– โตรอนโต ✈ ✈ O CHELSEA TORONTO 

3 โตรอนโต – ขึน้หอคอย CN – น ้าตกไนแองการา่ O O O 
SHERATON ON THE 
FALLS 

4 ลอ่งเรอืน ้าตกไนแอการา่ – OUTLET – บงิแฮมตัน O O O 
HOLIDAY INN 
BINGHAMTON 

5 บงิแฮมตัน – OUTLET – นวิยอรก์ O X O 
SHERATON TIME 
SQUARE 

6 นวิยอรก์ – ขึน้เอ็มไพรส์เตท – ไทม ์สแควร ์  O O O 
SHERATON TIME 
SQUARE 

7 อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ – แอตแลนดต์กิ ซติี ้ O O O 
TROPICANA CASINO & 
RESORT 

8 แอตแลนดต์กิ ซติี ้– ฟิลาเดลเฟีย – ระฆงัแหง่อสิรภาพ – ด.ีซ.ี O O O 
HOLIDAY INN 
CHATILLY 

9 สถาบนัสมธิโซเนยีน – สนามบนิ O O  O   

10 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** ✈ ✈ ✈  

11 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ  
 
15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8  

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิทั โดยมเีจา้หนา้ที ่ คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

18.20 น. ออกเดนิทางสูโ่ตรอนโต โดยเทีย่วบนิที ่EY405  
21.55 น.   เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอาบดูาบี ้แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  
วนัทีส่องของการเดนิทาง         กรงุเทพฯ – อาบดูาบ ี– โตรอนโต  
 

02.35 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยเทีย่วบนิที ่ EY141  

 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

08.50 น. เดินทางถึงสนามบนินานาชาตโิตรอนโต เพียรส์นั (Toronto Pearson 

International Airport) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 10 ช ัว่โมง) 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงโต

รอนโต (Toronto)  เป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมอืงที่

ใหญ่อันดับที ่4 ในทวปีอเมรกิาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของรัฐ

ออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน และเป็นศูนย์กลาง

ทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ วัฒนธรรม มสีถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ เชน่ หอคอย 

CN Tower, ทะเลสาป Ontario, พิพิธภัณฑ์ Royal Ontario เป็นตน้ น าท่านชม

เมืองโตรอนโต ผ่านชมมหาวทิยาลยัโตรอนโต (University of Toronto) 
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ศนูยก์ลางการศกึษาของโตรอนโต, ศาลาวา่การเมอืง (Toronto City Hall), 

สวนควนีพารค์ (Queen’s Park) เป็นตน้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าท่านสู่ Square One shopping Center เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่มี

รา้นคา้มากกว่า 360 รา้นคา้ อสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น าอย่างจุใจ 

อาท ิเชน่ Coach, Guess, Banana republic, American Eagle ฯลฯ รวมไปถงึมี

หา้งขนาดใหญต่ัง้อยูภ่ายในดว้ยอยา่ง Walmart,Sears และ The Bay 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CHELSEA TORONTO หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      โตรอนโต – ข ึน้หอคอย CN – น า้ตกไนแองการา่  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าท่านขึน้หอคอยซเีอ็น (CN Tower) ที่มีความสูงถงึ 520 เมตรเป็น

หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมอืงโตรอนโตอยา่งทั่วถงึ 

รวมทัง้ทะเลสาบออนตารโิอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto 

Islands) ซึง่ยังเป็นที่สนามบนิ ของ Billy Bishop Toronto City Airport 

ทีท่่านสามารถมองเห็นไดจ้ากบนหอคอยนี้ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้

มากมาย ณ ตลาดทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงเก่า ณ ย่าน EATON CENTER เป็นหา้งที่

ใหญท่ีส่ดุในโตรอนโต 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

บา่ย น าท่านเด ินทางสู่อุทยานแห่งชาติน ้าตกไนแองการ่าฝั่ งแคนาดา     

(Niagara Falls, Canada Side) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทาง

ธรรมชาต ิพบกบัความยิง่ใหญข่องน ้าตกทีม่ปีรมิาณน ้ามากมายมหาศาลกอ่ใหเ้กดิ

เสยีงสน่ันหวั่นไหวและละอองไอน ้าทีท่ าใหเ้กดิสายรุ่งเมือ่กระทบกับแสงแดดใน

วันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส 

ระยะทาง 133 กม. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพือ่ชมววิอนั 

สวยงามของน า้ตกไนแอการา่จากมมุสงู อาหารพืน้เมอืง 

 

 น าเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม SHERATON ON THE FALLS หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง        ลอ่งเรอืน า้ตกไนแอการา่ – OUTLET – บงิแฮมตนั  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นสู ่Table Rock จุดชมววิของน า้ตกไนแอการา่ฝั่งแคนาดา ใหท้า่น

ไดช้มน า้ตกเกอืกมา้อย่างใกลช้ดิ น าท่านล่องเรอืชมน า้ตกไนแองการ่า 

(Niagara Falls) ตัง้อยู่บนแม่น ้าไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมรกิา

เหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมรกิา น ้าตกไนแอการ่า

ประกอบดว้ยน ้าตกสามแห่ง คอื น ้าตกเกอืกมา้ (Horseshoe Falls) สงู 158 ฟตุ, 

น ้าตกอเมรกิาสงู 167 ฟุต, และน ้าตกขนาดเล็กกว่าทีอ่ยู่ตดิกัน คอืน ้าตก Bridal 

Veil. มจีดุชมววิทีส่วยงามและเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของทัง้ 2 ประเทศ   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
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 น าท่านขา้มพรมแดนแคนาดา - อเมรกิา พาท่านสู่ Fashion Outlet of 

Niagara Falls ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซื้อสินคา้แฟชั่นมากมาย อาทิ เช่น 

American Eagle Out, Burberry, Clark’s, Coach, Converse, DKNY, Foot 

locker Outlet, Forever 21, Fossil, Gap Outlet, Guess, Hugo Boss Outlet , 

Kate Spade, Kenneth Cole, Levi’s, Michael Kors, Sunglasses, Skechers, 

Polo Ralph Lauren, Nike, Swarovski, Toy’’R’’US, Express, Vitamin world 

ฯลฯ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงบงิแฮมตนั (Binghamton)  ตัง้อยู่ทางใตข้องรัฐ

นวิยอรค์ โดยมอีาณาเขตอยูใ่กลก้บัชายแดนเพนซลิวาเนยี   

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 378 ก.ม. 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN BINGHAMTON หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง       บงิแฮมตนั – OUTLET – นวิยอรก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดินท างสู่ เมือ งวู๊ด บู ร ี่  (Woodbury) เพื่ อ ให ้ท่ าน ได ้เลื อ กซื้ อ สิน ค ้า

ทีW่oodbury Common Premium Outlets 

ระยะทาง 227 ก.ม. 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั  

บา่ย ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยที ่โดยมรีา้นคา้มากกวา่ 220 รา้นคา้ อาท ิเชน่ 7 

For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana 

Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, 

DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss 

Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore 

Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent  

น าท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอรก์ (New York) น าท่านชมมหานคร

นวิยอรก์ (New York) ทีม่ชี ือ่เลน่วา่ Big Apple นครทีเ่ป็นเมอืงท่าศนูยก์ลาง

ทางธรุกจิ การเงนิ การศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม  

ระยะทาง 89 ก.ม. 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SHERATON TIME SQUARE หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่กของการเดนิทาง      นวิยอรก์ – ข ึน้เอ็มไพรส์เตท – ไทม ์สแควร ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ผ่านชมสถานที่ส าคัญ ต่างๆ เช่น ตกึสหประชาชาต ิหอสมุดประชาชน โบสถ์

เซนตแ์พททรคิ ยา่นไชน่าทาวน ์เซ็นทรลัปารค์(Central Park) สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกไดว้่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค จากนั้นน าท่านขึน้ชม

ทวิทศันข์องมหานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าเอ็มไพรส์เตท (Empire State 

Building) บรเิวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยัง

เป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรม์ากมาย อาทเิชน่ Sleepless in Seattle, An Affair 

to Remember, King Kong   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 ใหท้า่นไดอ้สิระเดนิเลน่ยา่นไทม ์ สแควร ์(Time Square) ยา่นการคา้ในกลาง

นคร ทีป่ระชนัป้ายโฆษณานับรอ้ยป้ายและยา่นโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์
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(Broadway Avenues) ตน้ก าเนดิของละครบรอดเวยศ์ลิปะการแสดงทีท่ั่วโลก

ยอมรับ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SHERATON TIME SQUARE หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง       อนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ – แอตแลนดต์กิ ซติ ี ้

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นพาท่านลงเรอืเฟอรร์ ี ่เพื่อชมอนุสาวรยีเ์ทพีเสรภีาพ(Statue of 

Liberty) ชมความสงา่ของเทพเีสรภีาพ สญัลักษณ์แหง่ความภาคภมูใิจของชาว

อเมรกินัทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวา่เป็นดนิแดนทีท่กุคนมสีทิธ ิและ เสรภีาพเทา่เทยีมกัน

เทพีเสรภีาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนื่องในโอกาสทีอ่เมรกิา

กอ่ตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารญีปุ่่ น  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแอตแลนดต์กิ ซติ ี ้( Atlantic City ) มลรฐันวิเจอร์

ซี่ย ์(New Jersy) เมืองตากอากาศที่ข ึน้ชื่อระดับโลกที่ตัง้อยู่บรเิวณชายฝ่ัง

มหาสมุทรแอตแลนด์ติก รวมทั้งยังเป็นดินแดนแห่งคาสโินที่ข ึ้นชื่อที่สุดฝ่ัง

ตะวันออก ไดส้มญานามว่า ลาสเวกัสตะวันออก ท าใหนั้กท่องเที่ยวทั่วโลกต่าง

ใฝ่ฝันทีจ่ะมาเสีย่งโชค ณ เมอืงแห่งนี้ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซือ้สนิคา้บน

ถนนบอรด์วอรค์ (Boardwalk) ซึง่เป็นทางเดนิรมิชายทะเลทีส่รา้งขึน้จากไม ้

แห่งแรกของอเมรกิาเปิดใชเ้มือ่ 26 มถิุนายน 1870 มคีวามยาวถงึ 6 กโิลเมตร 

โดยตลอดระหวา่งเสน้ทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมาย หรอืสนุกกับการเสีย่ง

โชคทีค่าสโิน 

ระยะทาง 202 ก.ม. 
 
 
 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม TROPICANA CASINO & RESORT หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง      แอตแลนดต์กิ ซติ ี ้– ฟิลาเดลเฟีย – ระฆงัแหง่อสิรภาพ – ด.ีซ.ี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรฐัเพนซลิวาเนยีซึง่

เป็นเมืองที่รเิร ิม่การประกาศอสิรภาพในสมัยก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดย

ประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขยีนโดยโธมัส เจฟเฟอรส์นั เริม่

จากจุดก าเนดิเสรภีาพ อสิรภาพที่ อนิดเีพน เดน้ซ ์ ฮอลล ์ (Independence 

Hall) และระฆงัแหง่อสิรภาพ (Liberty Bell) ทีไ่ดล้ั่นเมือ่วันประกาศ 

ระยะทาง 99 ก.ม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูก่รุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี (Washington,D.C.) นครหลวง

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ตัง้อยู่ระหว่างมลรัฐเวอรจ์เินียกับแมรีแ่ลนด ์สรา้งใน

สมัยประธานาธบิดี จอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดีคนแรกของสหรัฐอเมรกิา ถูก

สรา้งขึน้เพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดนิแดน

โพน้ทะเลของอังกฤษ น าทา่นชมสถานทีส่ าคัญตา่งๆ ถา่ยรูปคูก่บัท าเนยีบขาว 

(White House) สถานทีท่ างานของประธานาธบิดสีหรัฐ อนุสาวรยีว์อชงิตนั 

(Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ที่สรา้งเพื่อเป็นเกียรติแก ่  

ระยะทาง 218 ก.ม. 
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จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูน้ าอิสรภาพมาสู่

สหรัฐอเมรกิา อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) อาคารหนิออ่น

ทีส่รา้งตามศลิปะแบบกรกี เพื่อเป็นเกยีรตแิด่ อับราฮัม ลนิคอลน์ ประธานาธบิดี

คนที่  16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์ สถานเจฟ เฟอร์ส นั  (Jafferson 

Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศใหก้ับ  โธมัส เจฟเฟอร์สัน 

ประธานาธบิดีคนที่สามของสหรัฐอเมรกิา เจา้ของหลักการเรื่องการประกาศ

อสิรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตกึรัฐสภา ศูนยก์ลาง

ทางกฎหมายและการเมอืงของอเมรกิามากวา่ 200 ปี สถานทีท่ างานของสมาชกิ

สภา Congress ของสหรัฐอเมรกิา 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN CHATILLY หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง         สถาบนัสมธิโซเนยีน – สนามบนิ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่ านชมสถาบ ันสมิธโซ เนียน  (The Smithsonian Institute) เป็น

สถาบันวจัิย สถาบันการศกึษา และพพิธิภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบัน

ตัง้อยูท่ีก่รงุวอชงิตัน ด.ีซ.ี มพีพิธิภัณฑอ์กีกวา่ 19 แหง่ สวนสตัว ์ศนูยว์จัิย มวีัตถุ

ส ิง่ของต่างๆ ในความดูแลของพพิธิภัณฑม์ากกว่า 136 ลา้นชิน้ กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.

1846 โดยเงนิทนุรัฐบาลร่วมกับเงนิกองทุนจากพนัิยกรรมของ James Smithson 

นักวทิยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ครือ่งบนิและยานอวกาศ 

(National Air and Space Museum) พพิธิภัณฑอ์ากาศยานและยานอวกาศ 

ทีม่ผีูเ้ขา้ชมสงูทีส่ดุในโลก แสดงประวัตศิาสตรก์ารบนิมาตัง้แต่ตน้จนถงึปัจจุบัน 

ประกอบดว้ย เครือ่งรอ่น เครือ่งบนิ จรวดและยานอวกาศ ซึง่เป็นของจรงิตัง้แสดง

อยู่ มีโรงภาพยนตรจ์อยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบนิ อวกาศ 

นอกจากนี้ยังมีทอ้งฟ้าจ าลอง หนิจากดวงจันทร ์และเครือ่งบนิล าแรกของโลก

โดกย 2 พีน่อ้งตระกลู Wright  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารญีปุ่่ น  

 น าชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เข้าชม National museum of Natural 

History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม ้สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน 

อกุกาบาต และวัตถทุีเ่กีย่วขอ้งกบัประวัตศิาสตรด์า้นการววิัฒนาการของมนุษย ์ยัง

มหีอ้งแสดงกระดูกไดโนเสาร ์หุน่ชา้งแอฟรกิาโบราณทีต่ัวใหญ่ทีส่ดุในโลก และ

เพชรขนาด 45.5 กะรัต ทีเ่คยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลยุสท์ี ่16 ของฝร่ังเศส 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 จากนั้นเดนิทางสู่สนามบนิกรุงวอชงิตนั ด.ีซี. สมควรแกเวลาน าเดินทางสู ่

สนามบนิสนามบนิวอชงิตนัดลัเลส (Washington Dulles International 

Airport) 

ระยะทาง 43 ก.ม. 

22.05 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EY130  

วนัทีส่บิของการเดนิทาง      ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

19.15 น. ถงึสนามบนิอาบดูาบี ้แวะพักเพือ่รอการเปลีย่นเครือ่ง  
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23.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EY406  

วนัทีส่บิเอ็ดของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ 

09.10 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดิภ์าพ    

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

โปรแกรม : แคนาดา อเมรกิา 

โตรอนโต ไนแอการา่  นวิยอรก์ วอชงิตนั ด.ีซ.ี   

11 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ เอทฮิทั แอรเ์วย ์

 
ก าหนดวนัเดนิทาง:   มนีาคม : 20 – 30 ม.ีค. 

เมษายน : 10 – 20 เม.ย. 

 

อตัราคา่บรกิาร  

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 119,900.- 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 3 ทา่น : เตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่นัน้) ราคาทา่นละ 119,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 119,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีสรมิเตยีง) 119,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ       16,900.- 
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ในกรณีทมีวีซีา่แคนาดาแลว้หรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง ลดทา่นละ่ 3,500.- 

***   ราคาไมร่วมวซีา่อเมรกิา คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท   *** 

กรณี ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ        30,000.- 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:   พฤษภาคม : 1 – 11 พ.ค., 22 พ.ค. – 1 ม.ิย. 

 

อตัราคา่บรกิาร  

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 119,900.- 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 3 ทา่น : เตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่นัน้) ราคาทา่นละ 119,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 119,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีสรมิเตยีง) 119,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ       19,500.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แคนาดาแลว้หรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง ลดทา่นละ่ 3,500.- 

***   ราคาไมร่วมวซีา่อเมรกิา คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท   *** 

กรณี ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ        30,000.- 

 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง:   เมษายน : 24 เม.ย. – 4 พ.ค. 

 

อตัราคา่บรกิาร  

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 112,900.- 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 3 ทา่น : เตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่นัน้) ราคาทา่นละ 112,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 112,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีสรมิเตยีง) 112,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ       15,900.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แคนาดาแลว้หรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง ลดทา่นละ่ 3,500.- 

***   ราคาไมร่วมวซีา่อเมรกิา คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท   *** 

กรณี ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ        30,000.- 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศ และ คา่ทปิคนขบัรถ น าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
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7. คา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดา 

8. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 9.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคเุทศก ์ซึง่โดยมาตรฐาน  

3 ดอลลา่ ตอ่คน ตอ่วนั 11x3 = 33 USD) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

6. ราคาไมร่วมวซีา่อเมรกิา คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท    
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