10 วัน อเมริกา-แคนาดา

***โปรโมชั่น...สายการบิน คาเธ่ ย์ แปซิฟิก แอร์ เวย์ ส****
เริ่มต้ น….

109,900 บาท

นิวยอร์ ค – ล่องเรื อชมเทพีเสรีภาพ – ขึน้ ตึกเอ็มไพร์ สเตท – พักแอทแลนติก – ฟิ ลลาเดลเฟี ย
วอชิงตัน ดี.ซี. – แฮริสเบิร์ก – คอร์ นนิ่ง – นา้ ตกไนแองการ่ า (ฝั่งแคนาดา) – ขึน้ หอคอยสกายลอน ทาวเวอร์
พร้ อมดินเนอร์ มื้อพิเศษ – พักห้ องริมนา้ ตกไนแองการ่ า – เทีย่ วโตรอนโต – ขึน้ หอคอย CN Tower
(พักแคนาดารวม 2 คืน)

บินเข้ านิวยอร์ ค (อเมริกา) – บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา)
ราคาทัวร์ ปี 2018
ราคาทัวร์ 109,900 บาท: 22-31 มี.ค./ 28 เม.ย.-7 พ.ค./ 19-28 พ.ค./ 16-25 มิ.ย./ 14-23 ก.ค./ 10-19 ส.ค.
15-24 ก.ย./ 13-22 ต.ค./ 20-29 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์ สงกรานต์ ปี 2018: 113,900 บาท: 8-17 เม.ย. / 11-20 เม.ย./ 12-21 เม.ย. 2561
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10 วัน อเมริกา-แคนาดา






ชมน้ ำตกไนแองกำร่ ำ (ฝั่งแคนำดำ), สัมผัสน้ ำตกไนแองกำร่ ำแบบใกล้ชิดกับ Journey behind the fall
อำหำรค่ำมื้อพิเศษ บนหอคอยสกำยลอน ทำวเวอร์ (Skylon Tower) ริ มน้ ำตกไนแองกำร่ ำ
พัก... นิวยอร์ค, แอตแลนติก, วอชิงตันดี.ซี . , แฮริ สเบิร์ก, ไนแองกำร่ ำ (ฝั่งแคนำดำ) ห้องวิวน้ ำตก และ โตรอนโต
เทีย่ วแคนำดำฝั่งตะวันออก พร้อมพักค้ำงคืนที่ โตรอนโต (รวมค่ำวีซ่ำแคนำดำ).... พักแคนำดำรวม 2 คืน
ขึ้นตึกแอมไพร์สเตท ทำวเวอร์, ขึ้นหอคอย CN Tower

แผนที่ท่องเที่ยวเส้นทำง อเมริ กำ – แคนำดำ

วันแรก

กรุงเทพ – ฮ่ องกง

15.00 น.

คณะฯพร้อมกันที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ประตูหมำยเลข 7-8 เคำน์เตอร์
M 6 – M 16 สำยกำรบินคำเธ่ย ์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส
ออกเดินทำงสู่ฮ่องกง โดยสำยกำรบินคำเธ่ย ์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ CX708 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.50
ชั่วโมง) สำยกำรบิ น มี บ ริ ก ำรอำหำรเช้ำบนเครื่ อ งบิ น พร้อ มเพลิ ด เพลิ น กับ ภำพยนตร์ ห ลำกหลำยกับ จอที วี
ส่วนตัวทุกที่นงั่
เดินทำงถึง สนำมบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพือ่ แวะเปลี่ยนเครื่ องสู่สนำมบิน จอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK)
สหรัฐอเมริ กำ อิสระให้ท่ำนได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้ำปลอดภำษีภำยในสนำมบินตำมอัธยำศัย

17.45 น.

22.40 น.
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วันที่สอง

นิวยอร์ ค – เทพีเสรีภาพ – ขึน้ ตึกเอ็มไพร์ สเตท – เซ็นทรัลพาร์ ค – ไทม์ สแควร์

00.30 น.

ออกเดินทำงจำกสนำมบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนำมบินจอห์นเอฟ เคนเนดี (JFK) โดยเที่ยวบิน CX888 (ใช้
เวลำบิน 16 ชัว่ โมง)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารคา่ และ อาหารเช้ าบนเครื่ องบิน
07.00 น.

เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติจอห์นเอฟ เคนเนดี รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
นำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง และ ศุลกำกร
นำท่ำนขึ้นรถโค้ชปรับอำกำศสู่ มหำนครนิ วยอร์ก (ระยะทำง 38 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 50 นำที) สำหรับ
วัน นี้ ให้ท่ ำนได้เที่ ยวแบบเต็ม วัน ในเกำะแมนฮัต ตัน น ำท่ ำ นสู่ เกำะลิ เบอร์ ต้ ี เพื่ อ ชมทิ ว ทัศ น์ ข องฝั่ งเมื อ ง
แมนฮัตตัน ชมเทพีเสรี ภำพ สัญลักษณ์ แห่ งสันติภำพที่ประชำชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับ ประชำชน
นครนิ วยอร์ค ท่ำนจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมนฮัตตันของมหำนครนิ วยอร์ค และนิ วเจอร์ซี่ได้จำกจุดนี้ ระหว่ำง
กำรล่องเรื อท่ำนจะได้เห็น ตึกระฟ้ ำทัว่ ทั้งเกำะแมนฮัตตัน รวมถึง สะพำนบรู คลิน ซึ่ งเป็ นสะพำนแห่ งแรกของ
นิ วยอร์ค ที่สร้ำงข้ำมแม่ น้ ำอีสต์ริฟเวอร์ เพื่อเชื่ อ มเกำะแมนฮัตตัน ซึ่ งเป็ นใจกลำงของนครนิ วยอร์ค กับ ย่ำน
บรู คลิน ที่อยูต่ รงข้ำมเป็ นสะพำนที่ใช้อิฐและหินผสมผสำนกัน ก่อเป็ นเสำหลักขึ้น 2 ฟำก แล้วก็ใช้เส้นลวดเหล็ก
ขึงเพื่อยึดโยงสะพำน ซึ่ งมีท้ งั ปูนและไม้ ควำมยำวทั้งสิ้ น 6,016 ฟุต และกว้ำง 85ฟุต จนเป็ นผลสำเร็ จ สำมำรถ
ใช้งำนได้อ ย่ำงคงทนมำจนถึ งปั จจุบนั เรื อ จะนำท่ำนผ่ำนและสำมำรถมองเห็ น ตึก World Trade Center หรื อ
ที่ชำวอเมริ กนั เรี ยกว่ำบริ เวณ Ground Zero ซึ่ งชื่ อ นี้ เป็ นชื่อ ที่ถูกเรี ยกแทนพื้นที่บริ เวณตึก World Trade Center
เดิ มคำเรี ยกว่ำ Ground Zero นั้นเป็ นคำศัพท์ที่ถูกนำมำใช้ เมื่อ ครำวที่ญี่ ปุ่น โดนระเบิดนิ วเคลียร์ที่ Hiroshima,
Nagasaki ครั้นต่อมำ ศัพท์คำนี้จึงใช้เรี ยกแทนควำมหำยนะที่มีสำเหตุมำจำกระเบิด หรื อควำมเสียหำยครั้งยิง่ ใหญ่
ด้วยสำเหตุน้ ี พื้นที่บริ เวณตึก World Trade Center จึงถูกเรี ยกว่ำ Ground Zero ซึ่ งกลำยเป็ นพื้นที่ประวัติศำสตร์
ของประเทศอเมริ กำ ซึ่งท่ำนสำมำรถมองเห็นตึกดังกล่ำวได้ในระยะไม่ไกล

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรญี่ปนุ่

บ่ำย

นำท่ำน ขึ้นตึกเอ็ม ไพร์ สเตท (Empire State Building) ตึกนี้ เป็ นที่ทำกำรของบริ ษทั ใหญ่ๆ กว่ำ 600 บริ ษทั ตึก
แห่งนี้ ใช้อิฐในกำรก่อสร้ำง 10 ล้ำนก้อน สู ง 375 เมตร และลึกลงไปใต้ดิน จำกระดับถนน แบ่งเป็ น 102 ชั้น บน
ยอดสุ ดมีโดมสู งขึ้นไปอี ก 60 เมตร จำกชั้นล่ำงถึ งชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริ มอย่ำงดี ชนิ ดไม่ ข้ ึนสนิ ม คิดเป็ น
น้ ำหนั ก 730 ตัน มี ห น้ำต่ ำงทั้งหมด 6,500 บำน จุ ค นได้ 80,000 กว่ำคน รั บ ประกัน 6,000 ปี ใช้ลิ ฟ ท์ข้ ึ น ลง
65 เครื่ อ ง เริ่ ม สร้ำงเมื่ อ 1 ตุ ล ำคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ.1929) สร้ ำงเสร็ จเมื่ อ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)
นำทุกท่ำนขึ้นชมวิวจำกชั้น 86 ของตึก ซึ่ งสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของ เกำะแมนฮัตตัน ใจกลำงกรุ งนิ วยอร์ค
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ชมวิวกรุ งแมนฮัตตันแบบ 360 องศำ อิ สระให้ท่ำนได้ถ่ำยรู ปและเดิ นเล่ นบนชั้น 86 ได้ตำมอัธยำศัย จำกนั้น
นำท่ ำนผ่ำนชม สวนสำธำรณะ เซ็ นทรัล พำร์ ค (Central park) ซึ่ งเป็ นสวนสำธำรณะที่ มี ขนำดใหญ่ ที่ สุด ใน
แมนฮัตตัน (เป็ นเขตปกครองตนเอง) แห่ งมหำนครนิ วยอร์ค ต้อนรับนักท่องเที่ยวจำกทัว่ โลกประมำณปี ละ 25
ล้ำนคน เป็ นสวนสำธำรณะที่มีคนมำท่องเที่ยวมำกที่สุดในสหรัฐอเมริ กำ และยิง่ ไปกว่ำนั้น สวนสำธำรณะแห่งนี้
ยังเป็ นสถำนที่ถ่ำยทำหนังหลำยๆ เรื่ อง และรำยกำรต่ำงๆ อีกมำกมำย จึงทำให้เซ็นทรัลพำร์ค โด่งดังไปทัว่ โลก
น ำท่ ำ นผ่ ำ นชม ร็ อ คกี้ เฟลเลอร์ เซ็ น เตอร์ (Rockefeller Center) ถนนสำยที่ ห้ ำ (Fifth Avenue) ที่ ส ร้ ำ งขึ้ น
จำกตระกูลที่ร่ ำรวย ติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริ กำ ซึ่งคับคัง่ ไปด้วยศูนย์กำรค้ำ และโรงมหรสพชั้นนำ จำกนั้น
นำท่ำนสู่ยำ่ นไทม์สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถำนที่ที่เป็ นหัวใจของนิวยอร์ค ไทม์สแควร์ ได้กลำยสถำนะ
เป็ นสถำนที่ ที่ส ำคัญ ของโลกและได้กลำยเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ข องนครนิ วยอร์ ก ซึ่ งเป็ นผลมำจำกที่ไ ทม์ส แควร์
เป็ นสถำนที่ ที่ดู ทนั สมัย ล้ ำยุค เพรำะมี จอโฆษณำขนำดใหญ่ มำกมำยติด อยู่ตำมบริ เวณโดยรอบ นอกจำกนี้
ไทม์ส แควร์ ยังเป็ นจุด ปลำยสุ ด ทำงฝั่ ง ตะวัน ออกของ ลิ น คอล์น ไฮเวย์ หรื อ ทำงหลวงลิ น คอล์น อัน เป็ น
ทำงหลวงสำยแรกที่ตดั ผ่ำนสหรัฐอเมริ กำ
ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรไทย

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Doubletree by Hilton Fort Lee**** หรื อเทียบเท่ า
วันที่สาม

ช้ อปปิ้ งเอาท์ เลท Woodbury Outlets – แอตแลนติก ซิตี้

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนสู่ วูดเบอร์รี่ เอำท์เลท (Woodbury Outlets) (ระยะทำง 63 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 50 นำที) ซึ่ งเรี ยก
ได้วำ่ เป็ นเอำท์เลทที่ดีที่สุดในอเมริ กำ ตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ขนำดใหญ่ ประกอบด้วยร้ำนค้ำแบรนด์เนมกว่ำ 250 ร้ำนค้ำ
นำเสนอสิ นค้ำในรำคำที่ชวนให้เลือกสรรค์มำกมำยหลำกหลำยแบรนด์ อำทิเช่น Burberry, Gucci, Dior, Coach,
Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio Armani, TOD, Belenciaga, Samsonite
และอื่ นๆอี กมำกมำย อิ สระให้ท่ำนช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย (ร้ำนค้ำทุกร้ำนลดรำคำ 30 – 70%) ซึ่ งเรี ยกได้ว่ำเป็ น
เอำท์เลท ที่ใหญ่ที่สุด และ ถูกที่สุดในสหรัฐอเมริ กำ เรำแนะนำให้ท่ำนเลือ กซื้ อสิ นค้ำที่นี่ เนื่ อ งจำกรำคำและ
สิ นค้ำมีให้เลือกมำกมำย นอกจำกส่ วนลดของทำงร้ำนค้ำแต่ละร้ำนแล้ว ยังมีคูปองส่ วนลดเพิ่ม ที่แจกให้ลูกค้ำ
ทุกท่ำน เรี ยกได้วำ่ สวรรค์สำหรับนักช้อปปิ้ งจริ งๆ
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

กลำงวัน

เพือ่ ให้ท่ำนได้มีแวลำในกำรช้อปปิ้ งแบบเต็มที่ ทำงทัวร์จดั เงินค่ำอำหำรกลำงวันให้ท่ำน $20 USD

บ่ำย

ท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแอตแลนติก ซิ ต้ ี ดินแดนแห่ งคำสิโน (ระยะทำง 265 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.40 ชม.)
เมืองแห่งแสง สี และ คำสิ โน ที่ข้ นึ ชื่อที่สุดด้ำนฝั่งตะวันออก (เรี ยกได้ว่ำ ลำสเวกัสตะวันออก) ด้วยกับทิวทัศน์
อันงดงำม เลี ยบฝั่ งมหำสมุ ทรแอตแลนติก ท ำให้นัก ท่อ งเที่ ยวทัว่ โลก ต่ำงใฝ่ ฝั นที่ จะมำเสี่ ยงโชค ณ เมื อ งนี้
อิ ส ระให้ ท่ ำ นได้ส นุ ก สนำนกับ กำรเสี่ ย งโชคในคำสิ โ นหรื อ เที่ ย วชมเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ำ ณ ถนนบอร์ ด วอค
(Boardwalk) ซึ่ งเป็ นถนนสำยเก่ำแก่ของเมืองแอตแลนติค ซิ ต้ ี สร้ำงขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีควำมกว้ำงเพียง 12
ฟุต แต่ปัจจุบนั มีควำมกว้ำงถึง 40 ฟุต และมีควำมยำวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่ งตลอดสำยเต็มไปด้วยร้ำนค้ำต่ำงๆมำกมำย
รวมไปถึ งร้ำนค้ำซึ่ งมี ชื่อ เสี ยงระดับ โลกก็ ต้ งั อยู่ ณ ถนนเส้น นี้ หรื อ ท่ ำนจะเลื อ กช้อ ปปิ้ งสิ น ค้ำ ณ เอำท์เลต
แห่ งใหญ่ ตั้งอยูใ่ กล้โรงแรม ทำเก็ต เอำท์เลต (Target Outlet) ซึ่งมีสินค้ำให้เลือกซื้ อมำกมำย เช่น Coach, Puma,
Nike, CK, Adidas และ อื่นๆ

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Tropicana Hotel Atlantic City**** หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่

ฟิ ลาเดลเฟี ย – วอชิงตัน ดี.ซี.

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ เมื องฟิ ลำเดลเฟี ย (ระยะทำง 99 กม. ใช้เวลำเดิ นทำงประมำณ 1.05 ชม.) หรื อ ที่ เรี ยกกันว่ำ
Philly หรื อ The City of Brotherly Love เป็ นเมืองหลวงแห่ งแรก ของ สหรัฐอเมริ กำ เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ
เพนซิลเวเนี ย และเป็ นเมืองที่พลเมืองหนำแน่นที่สุดเป็ นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริ กำ และเป็ นเมืองที่มีพ้นื ที่เมือง
จำกประชำกรเป็ นอันดับ 5 และมีผบู ้ ริ โภคสื่ อมำกเป็ นอันดับ 4 จำกกำรสำรวจของนี เซน มีเดีย รี เสิ ร์ช และเป็ น
เมื องที่มีพลเมือ งหนำแน่ นเป็ นอันดับที่ 49 ของโลก นอกจำกนี้ ฟิ ลำเดลเฟี ยยังเป็ นที่ต้ งั ของสถำนศึกษำชั้นนำ
อย่ำ ง มหำวิ ท ยำลัย เพนซิ ล เวเนี ย และ Drexel University จำกนั้ นน ำท่ ำ นเข้ำ ชมระฆั ง แห่ ง เสรี ภ ำพ หรื อ
Liberty Bell เป็ นสิ่ งที่ประกำศกำเนิ ดของประเทศสหรัฐอเมริ กำเมื่อ วันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ 2319 ระฆังเก่ ำแก่
ที่งำมสง่ำใบนี้ มี ขอบกว้ำงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 12 ฟุ ต และหนักกว่ำหนึ่ งตัน บนระฆังมี อ ักษรจำรึ กไว้ว่ำ
“ขอให้เสรี ภ ำพจงมี แ ด่ ค นทุ ก คนที่ อ ำศัย อยู่บ นผืน แผ่น ดิ น นี้ ” พร้อ มน ำชมนิ ท รรศกำรควำมเป็ นมำในกำร
ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ประกำศอิ สรภำพของสหรัฐอเมริ ก ำ นำท่ำนถ่ ำยรู ปกับหอแห่ งเสรี ภำพ หรื อ Independence Hall สร้ำงขึ้นเพื่อ
ใช้เป็ นศำลำว่ำกำรรัฐ ปั จจุบนั ใช้เก็บรักษำเอกสำรอิ สรภำพและตั้งดินแดนใหม่ โดยใช้ชื่อว่ำ “สหรัฐอเมริ กำ”
(United States of America)
กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรแบบเอเชีย

บ่ำย

นำท่ำนเดินทำงสู่ กรุ งวอชิงตัน ดี .ซี . (ระยะทำง 222 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.33 ชัว่ โมง) เมืองหลวงของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ ซึ่งเป็ นเมืองหนึ่ งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่ำงสวยงำมและเป็ นระเบียบ เป็ นที่ต้งั ที่ทำกำร
ของหน่วยงำนรัฐบำลที่สำคัญๆ นำท่ำนชม กรุ งวอชิงตัน ดี .ซี . เมืองหลวงของสหรัฐอเมริ กำ ติดกับรัฐเวอร์จิเนี ย
และรัฐแมริ แลนด์ โดยวอชิงตัน ดี.ซี . อยูใ่ นเขตฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำพอตอแมก (Potomac River) กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี .
สร้ำงในสมัย ประธำนำธิ บ ดี จอร์ จ วอชิ งตัน ประธำนำธิ บ ดี ท่ ำนแรกของสหรั ฐอเมริ ก ำ เมื อ งหลวงแห่ ง นี้
สร้ำงขึ้นแทน ฟิ ลำเดลเฟี ย ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริ กำในสมัยก่อน เมืองนี้มีอนุ สำวรี ยว์ อชิงตัน ที่มี
ลักษณะเป็ นแท่งโอเบลิสก์สูง 555 ฟุต (169 เมตร) สร้ำงเป็ นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรแบบเอเชีย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Bethesda North Marriott Hotel & Conference Center **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

ทาเนียบขาว – สถาบันสมิธโซเนียน – พิพิธภัณฑ์ ยานอวกาศ – เมืองแฮริสเบิร์ก

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
น ำท่ ำนชม อนุ ส ำวรี ยว์ อชิ งตัน และแท่ งโอเบลิ สก์ จำกนั้น น ำท่ ำนแวะถ่ ำยรู ป กับ ท ำเนี ย บขำว (The White
House) ที่พำนักของประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริ กำ จำกนั้นนำท่ำนชมสถำปั ตยกรรมอันสวยงำมของโดมสี ขำวซึ่ ง
สร้ ำ งเป็ นที่ ร ำลึ ก ถึ ง ประธำนำธิ บ ดี เจฟเฟอร์ สั น (อนุ ส รณ์ ส ถำนธอมัส เจฟเฟอร์ สั น ) และ ชมอนุ ส ำวรี ย ์
ประธำนำธิ บดี คนที่ 16 ของสหรัฐอเมริ กำ คือ ประธำนำธิ บ ดี ลิน คอร์ น (อนุ สรณ์ สถำนอับ รำฮัมลิ นคอล์น )
จำกนั้นนำท่ำนแวะถ่ำยรู ปกับ ตึกรัฐสภำ ซึ่งเป็ นที่ประชุมสมำชิกวุฒิสภำ และสภำผูแ้ ทนรำษฎร
นำท่ ำนแวะถ่ ำยรู ป กับอำคำรสถำบัน สมิ ธโซเนี ยน (The Smithsonian Institute) ก่ อ ตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุ น
รัฐบำลส่ วนหนึ่ งร่ วมกับเงินกองทุน จำกพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยำศำสตร์ของอังกฤษ สถำบัน
สมิ ธโซเนี่ ยนยังเป็ นพิพิธภัณ ฑ์ที่ใหญ่ ที่สุ ดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณ ฑ์ 13 แห่ งไว้ด้วยกัน น ำท่ ำนชม
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ น่ ำ สนใจ เช่ น National museum of Natural History ซึ่ งแสดงนิ ท รรศกำรเกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้อ ม
ของมนุ ษ ย์ ชมห้อ งแสดงกระดู ก ไดโนเสำร์ หุ่ น ช้ำงแอฟริ ก ำโบรำณที่ ต ัว ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก และเพชรโฮป
(Hope Diamond) ขนำด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็ นสมบัติของพระเจ้ำหลุยส์ ที่ 16 ของฝรั่งเศส

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น

ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

บ่ำย

นำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์เครื่ องบินและยำนอวกำศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์ อำกำศยำน
และยำนอวกำศ ที่มีผเู ้ ข้ำชมสู งที่สุดในโลก แสดงประวัติศำสตร์กำรบินมำตั้งแต่ตน้ จนถึงปั จจุบนั ประกอบด้วย
เครื่ อ งร่ อ น เครื่ อ งบิ น จรวด ยำนอวกำศ ซึ่ งเป็ นของจริ งตั้งแสดง มี โ รงภำพยนตร์ จ อยัก ษ์ (IMAX) ที่ ฉ ำย
ภำพยนตร์เกี่ยวกับกำรบิน อวกำศ นอกจำกนี้ยงั มีทอ้ งฟ้ ำจำลอง หินจำกดวงจันทร์ และเครื่ องบินลำแรกของโลก
จำกตระกูล Wright นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแฮริ สเบิร์ก (Harrisburg) (ระยะทำง 169 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
1.50 ชั่วโมง) เป็ นเมื อ งหลวงของรัฐ เพนซิ ล เวเนี ย สหรั ฐอเมริ ก ำ เมื อ งแฮร์ ริ ส เบิ ร์ก เป็ นเมื อ งที่ ต้ งั อยู่ริม ฝั่ ง
ตะวันออกของแม่น้ ำซัสคิวแฮนนำ และนำท่ำนชมโรงงำนจำลองผลิตช็อกโกแลตชื่อดังของประเทศอเมริ กำ นั้น
คื อ Hershey’s Chocolate World ซึ่ งท่ ำ นจะได้ช มขั้น ตอนในกำรผลิ ต ช็ อ กโกแลตแบบภำพยนตร์ ก ำร์ ตู น
เคลื่อนไหว โดยใช้ตวั กำร์ตูนจำลองในกำรแสดงประกอบกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ซึ่ งเป็ นกำรแสดงที่น่ำรักและ
ตื่นตำตื่นใจสำหรับผูท้ ี่มำชม อิ สระให้ท่ำนได้เลือกซื้ อช็อกโกแลตนำนำชนิ ดของ Hershey’s เพื่อเป็ นของฝำก
และของที่ระลึกตำมอัธยำศัย

ค่ำ

รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Radisson Hotel Harrisburg**** หรื อเทียบเท่ า

วันที่หก

เมืองคอร์ นนิ่ง – น้าตกไนแองการ่ า (ฝั่งแคนาดา) – ดินเนอร์ พิเศษ บนหอคอย Skylon

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคอร์นนิ่ง (ระยะทำง 262 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.50 ชัว่ โมง) พร้อมชมทัศนียภำพ
บรรยำกำศเมืองและชีวติ แบบอเมริ กนั ซึ่งตั้งอยูท่ ำงตอนใต้ของนครนิ วยอร์ค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่
บนฝั่งแม่น้ ำเชมุง เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงทำงด้ำนกำรทำเครื่ องแก้ว นำท่ำนชมกำรจัดแสดงเครื่ องแก้ว ณ โรงงำน
เครื่ อ งแก้วที บีไ อเมื อ งคอร์ น นิ่ ง ที่ มีชื่อ เสี ยงในด้ำนเครื่ อ งแก้วของอเมริ กำ อิ ส ระให้ท่ำนเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งแก้ว
ที่รังสรรค์ออกแบบมำหลำกหลำยชนิดและหลำกหลำยดีไซน์ เป็ นของที่ระลึกตำมอัธยำศัย

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรแบบเอเชีย

ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

บ่ำย

น ำท่ ำนเดิ น ทำงสู่ อุ ท ยำนแห่ งชำติ ไ นแองกำร่ ำ ฝั่ งแคนำดำ ที่ ถื อ ว่ำเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ท ำงธรรมชำติสิ่ งหนึ่ ง
ของโลกและเป็ นสถำนที่ดื่มน้ ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิ ยมสู งสุ ด 1 ใน 3 ของคู่บ่ ำวสำวชำวอเมริ กัน นำทุกท่ ำน
เดินทำงสู่ น้ ำตกไนแองกำร่ ำ อันยิง่ ใหญ่และชื่ นชมควำมงดงำมของน้ ำตกที่สรรค์สร้ำงขึ้นโดยธรรมชำติ และ
ถือ ว่ำเป็ นน้ ำตกที่สวยงำมที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกที่คุณท่ำนต้องมำสัมผัส (ในวันนี้ ท่ำนจะต้อ งผ่ำนด่ ำนตรวจ
คนเข้ำเมื อ งของประเทศแคนำดำ ดัง นั้น ทุ ก ท่ ำนต้อ งเตรี ย มพำสปอร์ ต ไว้กับ ตนเอง และห้ ำมน ำผลไม้ ถั่ว
และอำหำรทุกชนิ ดเข้ำประเทศแคนำดำอย่ำงเด็ดขำด หำกท่ำนมีของดังกล่ำว ต้องทำกำรทิ้งก่อนถึงด่ำนตรวจ)
จำกนั้นนำท่ำนขึ้นหอคอยสกำยลอน (Skylon Tower) เพือ่ ชมวิวที่สวยสดงดงำมของน้ ำตก และพิเศษให้ท่ำนได้
รับ ประทำนอำหำรค่ ำบนหอคอยสกำยลอน หลังอำหำรค่ ำ ท่ ำนสำมำรถขึ้น สู่ จุ ดชมวิวชั้น บนของหอคอย
สกำยลอนเพือ่ ถ่ำยรู ปมุมสูงของน้ ำตกไนแองกำร่ ำ

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ บนหอคอยสกำยลอน (อำหำรค่ำมื้อพิเศษ) Skylon Tower
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Marriott Gateway on The Falls Hotel (Fall view)**** หรื อเทียบเท่ า
พิเศษ....ห้องพักวิวน้ ำตก ให้ท่ำนได้สมั ผัสบรรยำกำศน้ ำตกไนแองกำร่ ำอย่ำงใกล้ชิด และชื่นชม แสง สี ยำมค่ำคืน

วันที่เจ็ด

Journey behind the falls – โตรอนโต

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
น ำท่ ำนสัม ผัส ประสบกำรณ์ ค รั้งยิ่งใหญ่ ในกำรชมน้ ำตกไนแองกำร่ ำอย่ำงใกล้ชิ ด จริ งๆกับ โปรแกรมกำร
ท่องเที่ยว Journey behind the fall ที่ท่ำนสำมำรถเดินสู่น้ ำตก และชมควำมยิง่ ใหญ่ของน้ ำตกไนแองกำร่ ำแบบมือ
เอื้อม อิสระให้ท่ำนถ่ำยรู ปตำมอัธยำศัย และ เดินเล่นรอบบริ เวณน้ ำตกไนแองกำร่ ำ
(หมำยเหตุ: โปรแกรมล่องเรื อ Maid of Mist จะเปิ ดให้บริ กำรหลังวันที่ 25 เมษำยน ของทุกปี แต่อ ย่ำงไรก็ตำม
ขึ้นกับสภำพอำกำศแต่ละปี ด้วย หำกกรุ๊ปเดินทำงและทำงเรื อเปิ ดให้บริ กำร ทำงทัวร์จะทำกำรเปลี่ยนโปรแกรม
Journey behind the fall เป็ นล่องเรื อ Hornblower cruise ให้ลูกค้ำ)

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรไทย
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

บ่ำย

นำท่ ำนสู่ ไ นแองกำร่ ำ ช้อ ปปิ้ งเอำท์เลต (Niagara Shopping Outlet) ซึ่ งเป็ นเอำท์เลตขนำดใหญ่ ต้ งั อยู่ใกล้กับ
น้ ำตกไนแองกำร่ ำ มีร้ำนค้ำกว่ำมำกมำย อิสระให้ท่ำนเลือกซื้ อของอย่ำงจุใจ อำทิ BODY SHOP, HUGO BOSS,
H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY
HILFIGER เป็ นต้น นำท่ำนออกเดินทำงสู่ นครโตรอนโต เมืองหลวงของรัฐออนตำริ โอ (ระยะทำง 130 กม. ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่ โมง 30 นำที) นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนำดำ เป็ นเมืองที่มีประชำกรอำศัยอยู่
หนำแน่นที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็ นอันดับหนึ่งของแคนำดำ และยังเป็ นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำในฝั่งตะวันตก

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรแบบเอเชีย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Sheraton Center Toronto Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

วันที่แปด

โตรอนโต – อาคารรัฐสภา – มหาวิทยาลัยโตรอนโต – ขึน้ หอคอย CN Tower

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำน ขึ้นหอคอยซี เอ็น (CN Tower) ซึ่ งมี ควำมสู งถึง 520 เมตร เป็ นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่ำนจะได้ชม
ทัศนียภำพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่ำงจุใจ จำกนั้นนำท่ำนเที่ยวชมเมืองโตรอนโต เป็ นเมืองที่ทนั สมัยอีก
เมื อ งของประเทศแคนำดำ เมื อ งนี้ มี ประชำกร 2.5 ล้ำนคนอำศัยอยู่ และเป็ นหนึ่ งในเมื อ งเศรษฐกิจของโลกที่
สำคัญ รวมทั้งยังเป็ นศูนย์รวมของผูค้ นจำกหลำกหลำยเชื้อ ชำติ อำทิ เช่ น ชำวโปรตุเกส, ชำวอิตำลี , ชำวละติน
อเมริ ก ำ และชำวเอเชี ย ซึ่ งเมื องโตรอนโตยังมี ชุ ม ชนชำวจี น ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในอเมริ ก ำเหนื อ เมื อ งโตรอนโต
ประกอบไปด้วย 6 เขต ได้แก่ Downtown, North York, East York, York, Scarborough และ Etobicoke นำท่ำน
ชม มหำวิทยำลัยโตรอนโต ซึ่งเป็ นศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำของรัฐออนตำริ โอ จำกนั้นนำท่ำนถ่ำยรู ปคู่กบั อำคำร
รัฐสภำ ของรัฐออนตำริ โอ ซึ่ งมี พระบรมรู ปของพระนำงวิคตอเรี ย พระรำชิ นีแห่ งอังกฤษเจ้ำอำณำนิ คมใน
สมัยก่อนตั้งอยูด่ ำ้ นหน้ำ

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (ติ๋มซำ)

ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th

หน้ า 9 จาก 17

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

บ่ำย

นำท่ำนชม เมืองโตรอนโต พร้อมชมและถ่ำยรู ปสถำนที่ต่ำง ๆ มำกมำย อำทิเช่น สกำยโดม, ปรำสำทคำซำโลม่ำ,
สวนควีนพำร์ค, ศำลำว่ำกำรเมืองโตรอนโต, ท่ำเรื อโตรอนโต และให้ท่ำนอิสระช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้ำมำกมำย
ณ ตลำดที่อยูใ่ จกลำงเมืองเก่ำ ณ ย่ำน EATON CENTER

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรไทย
หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองโตรอนโต

วันที่เก้ า

โตรอนโต – ฮ่ องกง

01.45 น.

ออกเดินทำงจำกสนำมบินโตรอนโต (Toronto) สู่ สนำมบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) โดยสำย
กำรบินคำเธ่ย ์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX829 (ใช้เวลำบินประมำณ 15.15 ชัว่ โมง)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สำยกำรบินมีบริ กำรอำหำรค่ำ และ อำหำรเช้ำระหว่ำงเที่ยวบิน
วันที่สิบ

กรุงเทพมหานคร

05.00 น.
08.50 น.

เดินทำงถึงสนำมบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)
ออกเดินทำงสู่กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินคำเธ่ย ์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX713
(ใช้เวลำบินประมำณ 2.45 ชัว่ โมง) สำยกำรบินมีบริ กำรอำหำรเช้ำระหว่ำงเที่ยวบิน
เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ....

10.40 น.
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

10 วัน อเมริกา-แคนาดา
ราคาทัวร์ 109,900 บาท: 22-31 มี.ค./ 28 เม.ย.-7 พ.ค./ 19-28 พ.ค./ 16-25 มิ.ย./ 14-23 ก.ค./ 10-19 ส.ค.
15-24 ก.ย./ 13-22 ต.ค./ 20-29 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์ สงกรานต์ ปี 2018: 113,900 บาท: 8-17 เม.ย. / 11-20 เม.ย./ 12-21 เม.ย. 2561
อัตรำค่ำบริ กำร (บำท)
มี.ค.-ต.ค. 2018 สงกรำนต์ 2018
รำคำผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่ำนพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
109,900
113,900
พักเดี่ยวเพิม่ ท่ำนละ
24,000
24,000
เด็กอำยุ 2 - 12 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)
95,900
99,900
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)
15,900
15,900
115,000
116,000
ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจำกรำคำทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่ำนละ (รำคำสำมำรถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่ำนั้น)
ไม่เอำตัว๋ BKK-JFK //YYZ –BKK หักค่ำใช้จ่ำย
30,000
30,000
กรณี มีวซี ่าแคนาดาแล้วหรื อไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า หักค่าใช้จ่าย
3,500
3,500
ค่ำธรรมเนียมและค่ำดำเนินกำรวีซ่ำอเมริ กา
7,000
7,000
**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ ำมันทีป่ รับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็ นจริ งที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น (คิด ณ วันที่ 25 สิงหำคม 2560) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 ในอเมริ กาส่ วนใหญ่ ไม่ มี บ ริ ก ารห้ อ งพั ก แบบ 3 เตี ยง เนื่ อ งจากเตีย งในอเมริ ก าจะเป็ นเตีย ง Queen Size Bed 2 เตี ย ง
(TWN) ไม่ สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณี เดินทำงเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ำน แนะนำให้ท่ำน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกว่ำ
 กรณี เดินทำงเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หำกออกตัว๋ แล้ว ไม่สำมำรถขอคืนเงินได้ และไม่สำมำรถเปลี่ยนวันเดินทำงได้
 กระเป๋ ำเดินทำงเพือ่ โหลด ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
 กระเป๋ ำถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริ กำ – แคนำดำ (ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร) อัตรำนี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสำยกำรบินคำเธ่ย ์ แปซิฟิก (กระเป๋ ำเดินทำงน้ ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 ค่ำภำษีสนำมบิน, ภำษีน้ ำมัน, ประกันภัยทำงอำกำศ
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บำท และ ค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศวงเงิน 2,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลหลังกลับจำกต่ำงประเทศภำยใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บำท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อำยุเกิน 85 ปี )
 ค่ำที่พกั ตลอดกำรเดินทำง (พักห้องคู่)
 ค่ำอำหำรทุกมื้อตำมระบุ, ค่ำพำหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่ำงนำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ ตำมระบุ, ค่ำวีซ่ำแคนำดำ
 เจ้ำหน้ำที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง พร้อมรวมค่ำทิป เรี ยบร้อยแล้ว
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อัตรำนี้ไม่รวมถึง
 ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว เช่น ค่ำซักรี ด ค่ำโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่ำเครื่ องดื่มมินิบำร์และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%
 ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำในโรงแรม แนะนำให้ท่ำนดูแลกระเป๋ ำด้วยตัวเอง เพือ่ ป้ องกันกำรสูญหำย
 ค่ำวีซ่ำอเมริ กำ (ลูกค้ำจะต้องยืน่ วีซ่ำ และ สัมภำษณ์ดว้ ยตัวเองเท่ำนั้น)

สำหรับกำรยืน่ วีซ่ำอเมริ กำ ลูกค้ำสำมำรถดำเนิ นกำรยืน่ วีซ่ำด้วยตนเองทั้งหมดได้ โดยเข้ำไปทำกำรสมัครได้ทำง
เว็บ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หำกใช้ขอ้ มู ลของทำงบริ ษทั รบกวนติดต่อ) หำกลูกค้ำให้ทำง
บริ ษทั ดำเนินกำรในส่วนของวีซ่ำอเมริ กำทั้งหมด เสี ยค่ำธรรมเนี ยมและค่ำดำเนินกำรเพิม่ ท่ำนละ 7,000 บำท (ในกรณี
นี้ทำงบริ ษทั จะแจ้งนัดหมำยให้ลูกค้ำมำทำกำรสัมภำษณ์อีกที)
กำรชำระเงิน งวดที่ 1 : สำรองที่นงั่ จ่ำย 35,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 3 วันหลังได้รับกำรยืนยันกรุ๊ปเดินทำงแน่นอน
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง
กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน ไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย (หำกไม่ได้มีกำรยืน่ วีซ่ำล่วงหน้ำ)
(เมษำยน-ธันวำคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30-44 วัน หักค่ำมัดจำ 35,000 บำท + ค่ำวีซ่ำ (ถ้ำมี)
(เมษำยน-ธันวำคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10-29 วัน หักค่ำมัดจำ 35,000 บำท + ค่ำใช้จ่ำยอื่น (ถ้ำมี)
(เมษำยน-ธันวำคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-9 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 100% ของค่ำทัวร์
(เมษำยน-ธันวำคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
ผูเ้ ดินทำงที่ไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกกำรยืน่ เอกสำรปลอม หักค่ำใช้จ่ำย 100%
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในกำรยกเลิ กกำรเดิ นทำงในกรณีที่ มีผู้ เดิน ทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ น ทำงทรำบ
ล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 20 วัน ก่อนกำรเดินทำง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงกำรพำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำกำร โดยจะจัดหำสถำนที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพือ่ ทดแทนเป็ นลำดับแรก หรื อคืนค่ำเข้ำชมแก่คณะผูเ้ ดินทำงแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจำเป็ นสุ ดวิสยั อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน
กำรนัดหยุดงำน กำรประท้วง ภัยธรรมชำติ กำรก่อ จรำจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหำกำรจรำจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคำนึ งและรักษำ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงไว้ให้ได้มำกที่สุด
 เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี้ เป็ นกำรชำระแบบเหมำจ่ำยกับบริ ษทั ตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่ำนปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในกำรใช้บริ กำรที่ทำงทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่ำนได้ทำกำรตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทำง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรตรวจคนเข้ำเมือง และจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ที่ท่ำนชำระ
มำแล้ว หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ำเมือง อันเนื่องจำกกำรกระทำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรื อกำรหลบหนีเข้ำเมือง
 ในกรณี ที่ท่ำนจะใช้หนังสื อเดินทำงรำชกำร (เล่มสี น้ ำเงิน) เดินทำงกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หำก
ท่ำนถู กปฎิ เสธกำรเข้ำหรื อ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพรำะโดยปกตินักท่อ งเที่ยวใช้ห นังสื อ เดิ น ทำงบุ คคล
ธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้ำดำเนินกำรเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมำเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้ำต้องดำเนินกำรมำพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรมำพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหำกกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ควำมล่ำช้ำหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสำเหตุใดๆก็ตำม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับ หำกท่ำนต้องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ ท่ำนจะต้องชำระ
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนต่ำงที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็ นผูก้ ำหนด ซึ่งทำงบริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกกำรเดินทำง ถ้ำทำงบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทำงต้องรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบิน
เท่ำนั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสำมำรถทำกำร Refund ได้เท่ำนั้น)
 ท่ำนที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ำยขำยก่อนเพือ่ ขอคำยืนยันว่ำ
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันกำรเดินทำง แน่นอน หำกท่ำนออกตัว๋ ภำยในประเทศโดยไม่ได้รับกำรยืนยันจำกพนักงำน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศได้
 เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้ำงต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกำหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งอำจจะ
ทำให้ท่ำนไม่ได้หอ้ งพักติดกันตำมที่ตอ้ งกำร หรื อ อำจไม่สำมำรถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่ องปรับอำกำศที่มีจะให้บริ กำร
ในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น
 ในกรณี ที่มีกำรจัดประชุมนำนำชำติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่ำตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรปรับเปลี่ยนหรื อย้ำยเมืองเพือ่ ให้เกิดควำมเหมำะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณำงดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ ำใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนำด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หำ้ มนำติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขำด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อำทิ ครี ม โลชัน่ น้ ำหอม ยำสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้ำ เป็ นต้น จะถูกทำกำรตรวจอย่ำง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญำตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรำกำรองค์กำรกำรบินพลเรื อนระหว่ำง
ประเทศ ( ICAO )
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 หำกท่ำนซื้อสินค้ำปลอดภำษีจำกสนำมบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทำง เที่ยวบิน จึงสำมำรถนำขึ้นเครื่ องได้
และห้ำมมีร่องรอยกำรเปิ ดปำกถุงโดยเด็ดขำด
สั มภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
 สำหรับน้ ำหนักของสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผูโ้ ดยสำรชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรี ยกเก็บค่ำระวำงน้ ำหนักเพิม่ เป็ นสิทธิ์ของสำยกำร
บินที่ท่ำนไม่อำจปฎิเสธได้ หำก น้ ำหนักกระเป๋ ำเดินทำงเกินกว่ำที่สำยกำรบินกำหนด
 สำหรับกระเป๋ ำสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้นำขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภำระ ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ ำหนักส่วน
ที่เกิน
 กระเป๋ ำและสัมภำระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนำดใหญ่เกินไป ไม่เหมำะกับกำรเป็ นกระเป๋ ำถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย สำยกำรบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตำมกฎไออำต้ำเท่ำนั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมำณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ ำหนักกระเป๋ ำจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทำงชั้นธรรมดำ (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทำงชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนำให้โหลดของมีค่ำทุกประเภทลงกระเป๋ ำใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ ำใบใหญ่ เกิ ดกำรสู ญหำยระหว่ำงกำรท่ อ งเที่ ยว (ระหว่ำงทัวร์ ไม่ ใช่ ระหว่ำงบิน ) โดยปกติ ประกันภัยกำร
เดินทำงที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทำให้ลูกค้ำจะไม่ครอบคลุมค่ำชดเชยในกรณี กระเป๋ ำใบใหญ่สูญหำย อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯจะ
พิจำรณำชดเชยค่ำเสียหำยให้ท่ำน โดยชดใช้ตำมกฎของสำยกำรบินเท่ำนั้น นัน่ หมำยถึงจะชดเชยตำมน้ ำหนักกระเป๋ ำ คูณ
ด้วยค่ำชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่ำนั้น ดังนั้นท่ำนจึงไม่ควรโหลดของมีค่ำทุกประเภทในกระเป๋ ำใบใหญ่ เพรำะหำก
เกิดกำรสูญหำย ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์กำรชดเชยค่ำเสียหำยตำมรำยระเอียดข้ำงต้นเท่ำนั้น
 กรณี กระเป๋ ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสู ญหำย บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบชดเชยค่ำเสี ยหำยให้ท่ำนได้ ดังนั้นท่ำน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่ำน
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เอกสารยื่นวีซ่าแคนาดา
(ใช้เวลำยืน่ ประมำณ 16 วันทำกำร) (ทำงบริ ษทั ทัวร์ดำเนินกำรยืน่ ให้และรวมค่ำวีซ่ำแล้ว)
1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ำ และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว (กรุ ณำกรอกให้ครบถ้วน)
(กรุ ณำกรอกแบบฟอร์มภำษำไทยที่ทำงบริ ษทั ฯ ทัวร์ให้กรอกข้อมูล เพือ่ ทำวีซ่ำออนไลน์)
2. หนังสือเดินทำง (Passport) ทีเ่ หลืออำยุกำรใช้งำนได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้ำสำหรับติดวีซ่ำ อย่ำงน้อย 3 หน้ำ
หำกมีหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำให้แนบมำด้วย
3. รู ปถ่ำยสี หน้ำตรง ฉำกหลังสีขำว ขนำด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนำบัตรประชำชน
5. สำเนำทะเบียนบ้ำน (กรุ ณำถ่ำยหน้ำแรกที่มีรำยละเอียดบ้ำนเลขที่มำด้วย)
6. สำเนำทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หำกมีกำรเปลี่ยนคำนำหน้ำเป็ น ...นำง... ต้องแนบมำ)
7. สำเนำทะเบียนหย่ำ (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้ำหย่ำและหำกมีกำรใช้คำนำหน้ำเป็ น ....นำง...ต้องแนบมำ)
8. สำเนำใบมรณะบัตร
9. สูติบตั ร (กรณี เด็กต่ำกว่ำ 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมำ)
10. กรณี เด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี บริ บูรณ์: (หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสำรเพิม่ เติมดังนี้
- เด็ก เดินทำงกับบุคคลอื่น บิดำและมำรดำต้องทำหนังสือแสดงควำมยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วำ่ กำรเขตหรื อ
อำเภอเท่ำนั้น และให้ระบุวำ่ ยินยอมให้เด็กเดินทำงกับใคร (ระบุชื่อ) มีควำมสัมพันธ์อย่ำงไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทำงกับบิดำ มำรดำต้องทำหนังสือแสดงควำมยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วำ่ กำรเขตหรื ออำเภอเท่ำนั้นและ
ให้ระบุวำ่ มำรดำยินยอมให้เด็กเดินทำงกับบิดำ (ระบุชื่อบิดำ)
- เด็ก เดินทำงกับมำรดำ บิดำต้องทำหนังสือแสดงควำมยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วำ่ กำรเขตหรื ออำเภอเท่ำนั้นและ
ให้ระบุวำ่ บิดำยินยอมให้เด็กเดินทำงกับมำรดำ (ระบุชื่อมำรดำ)
11. หลักฐำนกำรทำงำน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมำยรับรองกำรทำงำนให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถำนฑูตและประเทศ)
-

กรณี ผเู้ ดินทำงเป็ นเจ้ำของกิจกำร : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรำยชื่อผูป้ ระกอบกิจกำร (อำยุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณี ผเู ้ ดินทำงเป็ นเจ้ำของร้ำนค้ำ : ใช้ทะเบียนพำณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้ำของร้ำนค้ำ
กรณี พนักงำนบริ ษทั : ใช้จดหมำยรับรองกำรทำงำนจำกนำยจ้ำง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลำกำรว่ำจ้ำง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้ำรำชกำร : ใช้หนังสือรับรองจำกหน่ วยงำน
กรณี เกษียณอำยุรำชกำร: ถ่ำยสำเนำบัตรข้ำรำชกำรบำนำญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษำ ต้องมีหนังสือรับรองจำกสถำบันศึกษำ นั้นว่ำกำลังศึกษำอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษำ
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12. หลักฐำนกำรเงิน : (กรุ ณำเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สำเนำบัญชี เล่มเดียวกัน)
1. หนังสื อรับรองสถำนะทำงกำรเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนำคำร ระบุชื่อเจ้ำของบัญชีให้ครบถ้วน มีอำยุไม่เกิน 20 วันนับจำกวันที่จะยืน่ วีซ่ำ
2. สำเนำสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจำกเดือนที่จะยืน่ วีซ่ำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่ำ 100,000 บำทต่อกำร
รับรอง 1 ท่ำน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กำ้ วข้ำมเดือน (ปรับสมุดและสำเนำ 20 วันก่อนยืน่ วีซ่ำ)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรั พย์เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมำยเหตุ : หำกสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีกำรกระโดดข้ำมเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจำกเดือน 1 ข้ำมไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่ำนต้องไปขอ Bank statement จำกทำงธนำคำรแทนกำรถ่ำยสำเนำสมุดบัญชี
3. บัญชีฝำกประจำ (Fixed) สำมำรถแนบประกอบได้ แต่ท่ำนต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มำด้วย
หำกต้องกำรใช้บญั ชีฝำกประจำ ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถำนะทำงกำรเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝำกประจำ (Fixed account) ออกโดย
ธนำคำร ระบุชื่อเจ้ำของบัญชีให้ครบถ้วน มีอำยุไม่เกิน 20 วันนับจำกวันที่จะยืน่ วีซ่ำ
- สำเนำสมุดบัญชีฝำกประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่ำ 100,000 บำทต่อกำรรับรอง 1 ท่ำน
หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสำรดังนี้
- หนังสื อรับรองทำงกำรเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้ำของบัญชี รับรองค่ำใช้จ่ำยให้ใคร (ต้องระบุ
ชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมำยด้วย)
- กรุ ณำแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้ำน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐำน เพื่อแสดงสถำนะ และควำมสัมพันธ์ว่ำ
เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง
- จดหมำยรับรองจำกนำยจ้ำงระบุวำ่ เป็ นผูร้ ับรองค่ำใช้จ่ำย พิมพ์เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝำก ดังข้อ 12.1 และ 12.2
(สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมำ)
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แบบฟอร์ มสารองที่นั่ง

10 วัน อเมริกา-แคนาดา
ราคาทัวร์ ปี 2018
ราคาทัวร์ 109,900 บาท

สงกรานต์ ปี 2018:
ราคาทัวร์ 113,900 บาท
ลำดับที่

22-31 มี.ค.
14-23 ก.ค.
20-29 ต.ค.

28 เม.ย.-7 พ.ค.
10-19 ส.ค.

19-28 พ.ค.
15-24 ก.ย.

8-17 เม.ย.

11-20 เม.ย.

12-21 เม.ย.

ชื่อ – สกุล (ภำษำอังกฤษ)

เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

เลขที่
สะสมไมล์

16-25 มิ.ย.
13-22 ต.ค.

อำหำร
(หำกแพ้อำหำร โปรด
ระบุ

)

ชื่อผูส้ ำรองที่นงั่ ............................................................... เอเย่นต์....................................................................
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์........................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................
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