
08.00 น.    พรอมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 เคานเตอร M/N สายการบิน 
                Cathay Pacific Airways  เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
11.00 น.    ออกเดินทางสูสนามบินฮองกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 750
15.00 น.    ถึงสนามบินฮองกง รอเปล่ียนเท่ียวบิน
16.15 น.    ออกเดินทางสูมหานครนิวยอรค สหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบินท่ี CX 840
                                        **บินขามเสนแบงเขตวันสากล**
20.25 น.    ถึงสนามบินเจ เอฟ เค ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รถปรับอากาศรอรับคณะแลวนําทาน
               เดินทางสูโรงแรมท่ีพัก อิสระใหทานไดพักผอนหลังจากเดินทางไกล
               พักโรงแรม Crowne Plaza Times Square **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ออก เดินทางจากกรุง เทพฯ –  ฮ่องกง  –  มหานครนิวยอร์ค  -
ไทม์สแควร์
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08.00 น.   รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (Outside)
              นําทานเท่ียวชมมหานครนิวยอรค ท่ีไดช่ือวาเปนศูนยกลางของความศิวิไลซ นําทานชมยานสําคัญๆ
              ของเมือง อาทิ ยานวอลลสตรีท (Wall Street) รูจักกันดีในฐานะศูนยกลางทางการเงินของโลก
              และตลาดหลักทรัพยนิวยอรก ยานวอลลสตรีทจะมีรูปปนกระทิง (bull) เปนสัญลักษณท่ีหมายถึง
              เศรษฐกิจดี เขาสู Battery Park ทาเรือทองเท่ียวท่ีจะนําทานไปชมเทพีเสรีภาพ (Statue of
              Liberty) อนุสาวรียท่ีย่ิงใหญ และมีคุณคาทางจิตใจ ท่ีชาวฝร่ังเศสมอบเอาไวเปนของขวัญแกชาว
              อเมริกัน ในวันท่ีอเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ป ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876
              เทพีเสรีภาพ เปนประติมากรรมโลหะสําริด รูปเทพีหมเส้ือคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซายถือแผน
              จารึกคําประกาศอิสรภาพ เรือจอดใหทานไดข้ึนบนเกาะ ลิเบอรต้ี เพ่ือถายภาพกับเทพีเสรีภาพ
              หลากหลายมุมสวย 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
              นําทานไปบันทึกภาพสวยของ The Vessel ท่ีโดงดังในโลกโซเชียล กอนจะกลับมาชมสถานท่ี
              สําคัญในอดีต Ground Zero , ยานบรอดเวย, เมดิสันสแควร ฟฟทอเวนิว, เซ็นทรัลพารค
              สรางเสร็จเม่ือปค.ศ. 1873 มีขนาดอยูท่ี 3.4 ตารางกิโลเมตร สวนสาธารณะแหงน้ีเปนท่ีพัก
              ผอนหยอนใจของชาวเมือง และยังเคยเปนสถานท่ีใชประกอบในฉากถายทําภาพยนตรอีกดวย
18.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
              พักโรงแรม Crowne Plaza Times Square **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

นิวยอร�ค -  วอลล�สตรีท - อนุสาวรีย�เทพีเสรีภาพ - THE VESSEL -
ไทม�สแควร� 1 2  เม .ย .  2566



08.00 น.   รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (Outside)
09.00 น.   นําทานไปชม พิพิธภัณฑศิลปะเมโทรโปลิตัน หรือ the Met กอต้ังเม่ือป ค.ศ. 1870 เปน
              เจาของงานศิลปะถาวรกวาสองลานช้ินท่ีแบงเปนสิบเกาแผนก “the Met” เปนหอศิลปท่ีใหญท่ีสุด
              ในโลก ศิลปะถาวรต้ังแตศิลปะยุคคลาสสิก และศิลปะอียิปตโบราณ, จิตรกรรมและประติมากรรม
              ของจิตรกรช้ันครูจากเกือบทุกประเทศในยุโรปตะวันตก และงานสะสมศิลปะอเมริกันและศิลปะสมัย
              ใหม นอกจากน้ันพิพิธภัณฑก็ยังเปนเจาของงานศิลปะจากแอฟริกา, เอเชีย, ศิลปะจากหมูเกาะ
              แปซิฟค, ศิลปะไบเซนไทน และศิลปะอิสลาม ของสมัยโรมันไปจนถึงสมัยใหมของสหรัฐอเมริกา
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย          นําคณะข้ึนชมวิวทิวทัศนบนตึกเอ็มไพรสเตท หน่ึงในอาคารระฟาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก ต้ังอยู
              บนเกาะแมนฮัตตัน ในรัฐนิวยอรก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกัน วิลเลียม เฟรดเดอริค แลมบ 
              กอสรางโดยบริษัท สตารเร็ตต บราเธอร แอนด เอเกน จํากัด เร่ิมลงมือกอสรางเม่ือวันท่ี 1
              ตุลาคม ค.ศ. 1929 แลวเสร็จเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสูงท้ังส้ิน 102
              ช้ัน มีหนาตางท้ังส้ิน 6,514 บาน ตึกสูงจากพ้ืนดิน 381 เมตร (1,250 ฟุต) ตกแตงดวย
              ศิลปะแบบอารตเดคโค (Art Deco) ท่ีนิยมในสมัยน้ัน ในปจจุบันไดมีการทุมเงินกวา 550 ลาน
              เหรียญเพ่ือทําใหตึกแหงน้ีเปนตึกประหยัดพลังงาน โดยสามารถลดการใชพลังงานไดลดลงถึง
              38% เอ็มไพรสเตทยังคงรักษาตําแหนงตึกประหยัดพลังงานท่ีสูงท่ีสุดในโลกอยูในเวลาน้ี และมีนัก
              ทองเท่ียวมาเยือนกวา 3.8 ลานคนตอป เพ่ือชมวิวทิวทัศนของมหานครนิวยอรค แบบ 360
              องศา นําทานไปบันทึกภาพสวยของสะพานบรูคลิน ยานดัมโบ
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
              พักโรงแรมCrowne Plaza Times Square **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

นิวยอร�ค -  พิพิธภัณฑ�ศิลปะเมโทรโปลิตัน - ดัมโบ - สะพานบรูคลิน – 
ตึกเอ็มไพร�สเตท13  เม .ย .  2566



08.00 น.   รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (Outside)
09.00 น.   อําลามหานครนิวยอรค เดินทางสูเมืองฟลลาเดลเฟย (Philadelphia) ซ่ึงเปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดใน
              มลรัฐเพนซิลเวเนีย และเปนเมืองท่ีพลเมืองหนาแนนท่ีสุดเปนอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา มีความ
              สําคัญในฐานะท่ีเปนสถานท่ีท่ีมีการเขียนและลงนามรัฐธรรมนูญของประเทศ เพ่ือประกาศอิสรภาพ
              จากอังกฤษ
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
              เท่ียวชมสถานท่ี ๆ จะบอกเลาเร่ืองราวไดดีท่ีสุดคือ Independence Visitor Center
              ประกอบไปดวย Independence Hall , Liberty Bell Center ซ่ึงภายในจะจัดแสดงเก่ียว
              กับประวัติความเปนมาเปนไปของระฆัง เปนระฆังท่ีมีความหมายตอประวัติศาสตรชาติ เพราะเปน
              ระฆังใบท่ีสงเสียงกองกังวาน หลังประกาศอิสรภาพไมข้ึนตรงตอจักรภพอังกฤษในป แวะชมบาน
              ของ Betsy Ross จุดเร่ิมตนของธงชาติผืนแรกท่ีนํามาใชอยางเปนทางการ จอรจ วอชิงตัน ได
              ขอใหรอสสซ่ึงเปนชางเย็บชาวเมืองฟลลาเดลเฟย ตัดเย็บธงชาติใหโดยธงผืนน้ีมีกลุมดาว 13 ดวง
              เรียงกันเปนวงกลม อยูในกรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัสบนพ้ืนซ่ึงมีลวดลายเปนแถบสีแดงสลับขาว
18.30 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
              พักโรงแรม Hyatt Regency Crystal City****หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

นิวยอร�ค – ฟ�ลลาเดลเฟ�ย - วอชิงตัน ดี.ซี.1 4  เม .ย .  2566



08.00 น.  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
             นําคณะเท่ียวชมกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยเร่ิมจากศูนยกลางในการบริหารประเทศอันไดแก U.S.
             Capitol หรือรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา หองแรกท่ีใชตอนรับนักทองเท่ียวคือ หองโถงกลมอันโออา
             มีภาพเขียนขนาดใหญเก่ียวกับประวัติศาสตรอเมริกาเรียงรายอยูรอบหอง และท่ีสําคัญคือ คํา
             ประกาศอิสรภาพ และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ต้ังแสดงอยูดวย ผานยาน The Mall
             เปรียบเสมือนหัวใจของเมือง และยังเปนท่ีต้ังของสถาบันสมิธโซเนียน กลุมอาคารเรียงรายสองฝง
             ถัดไปคืออนุสาวรียวอชิงตัน (Washington Monument) เปนแทงเสาหินออนสูง 555 ฟุต ซ่ึง
             จะเห็นไดแตไกล แลนดมารกท่ีไดรับการบันทึกภาพมากท่ีสุดของดีซี ผาน Vietnam Veterans
             Memorial อนุสาวรียสงครามเวียดนาม ต้ังตรงขามกับ Korean War Memorial อนุสาวรีย
             สงครามเกาหลี และอนุสาวรียลินคอลน (Lincoln Memorial) จุดชมวิวท่ีมีนักทองเท่ียวนิยมมา
             ถายรูปมากท่ีสุด เปนฉากหลังท่ีสวยงามท่ีสุดจนเกินคําบรรยายภายในอาคารมีอนุสาวรียของ
             ประธานาธิบดีลินคอลน กําแพงดานซายไดจารึกสุนทรพจนของลินคอลนท่ีกลาว ณ Gettysburg
             อันเปนอมตะพจนท่ีไดรับการยกยองวาจับในอเมริกันย่ิงนัก แลวนําคณะไปถายรูปดานหนาของ  
             ทําเนียบขาว หรือ ไวทเฮาสท่ีโดงดัง เปนทําเนียบของประธานาธิบดีของอเมริกา ความย่ิงใหญท่ีถูก
             กลาวขวัญถึง รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยท่ีวากันวาดีท่ีสุดในโลก ถูกผูสรางภาพยนตรนํามา
             ใหไดชมกันใน Olympus has Fallen เดอะเพนตากอน (The Pentagon) ตัวอาคารรูปหา
             เหล่ียมเปนสัญลักษณทางการทหาร เปนอาคารสํานักงานท่ีมีพนักงานมากท่ีสุดในโลก และเคยเปน
             ส่ิงกอสรางท่ีใหญท่ีสุดในโลกมากอน 

ไวท�เฮ�าส� - อนุสาวรีย�วอชิงตัน - ลินคอร�น - จอร�จทาวน� - 
สมิธโซเนียน15  เม .ย .  2566



12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
              นําคณะเขาสูสถาบันสมิธโซเนียน เปนสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ ไดรับทุน
              จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และจากผูบริจาคตาง ๆ นําเขาชมพิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติ
              แหงชาติ (National Museum of Natural History) ภายในถูกแบงออกเปน 3 ช้ัน แต
              พ้ืนท่ีจัดแสดงมีเพียงแค 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 บอกเลาเร่ืองราวของสัตวโลกดึกดําบรรพมีอายุกวา
              220 ลานป แบงเปนโซนสัตวเล้ียงลูกดวยนม (Mammal) ไดโนเสาร (Dinosaurs) สัตวใน
              ยุคน้ําแข็ง (Ice Age) ฟอสซิล (Fossil) ตนกําเนิดของมนุษย (Human Origins) และ
              ภายในหองโถงมหาสมุทร (Ocean Hall) คุณจะมีโอกาสไดเห็นปลาวาฬ ปลา และส่ิงมีชีวิตใต
              ทะเลนาสนใจอีกมากมาย และน่ียังเปนแคสวนหน่ึงของช้ินงานท่ีจัดแสดงอยูในโถงใหญมโหฬาร
              เทาน้ัน ท่ีช้ัน 2 มีนิทรรศการ “เขียนไวในกระดูก” (Written in Bones) เพ่ือเรียนรูเก่ียวกับ
              การสืบสวนดวยนิติวิทยาศาสตรจากโครงกระดูกมนุษย หองอัญมณีหายากและงานปนท่ีแปลกตา
              จัดแสดงอยูรอบๆ เพชรขนาด 45 กะรัตท่ีโดงดังระดับโลกอยางเพชร โฮปไดมอนด 
              (The Hope Diamond) เรียนรูเก่ียวกับหินและแร แลวต่ืนตาไปกับสัตวนาเกรงขามท่ีคร้ังหน่ึง
              เคยอาศัยอยูในทะเลยุคโบราณ และคนพบส่ิงมีชีวิตท่ีคุณไมเคยรูวามีอยูจริง สัมผัสกับชีวิตในยุค
              โบราณผานการจําลองวิธีชีวิตของคนโบราณอยางถูกตองและเหมือนจริง เดินผานโลกของมด
              และชีวิตของผีเส้ือ ไปจนถึงสัตวเล้ือยคลานขนาดใหญ พิพิธภัณฑน้ีมีช้ินงานจัดแสดงอยูถึง
              126 ลานช้ิน เปนสวนหน่ึงของสถาบันสมิทธ์ิโซเนียน ซ่ึงเปนสถาบันคนควาวิจัยและพิพิธภัณฑท่ี
              มีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก มีผูเขาชมกวา 5 ลานคนตอป แลวพาทานผานไปชมยานจอรจทาวน ถือ
              ไดวาเปนชุมชนท่ีเกาแกท่ีสุดของดี.ซี. โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบจอรเจียน และวิคทอเรียน
              บานท่ีสรางจากหินและสวนสวยทําใหดูรมร่ืน
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
              พักโรงแรม Hyatt Regency Crystal City****หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน



07.00 น.  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
             ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ  สูเมืองบัฟฟาโล  
             ถึงสนามบินเมืองบัฟฟาโล รถรอรับคณะแลวไปชมน้ําตกไนแองการา ฝงอเมริกา & แคนาดา
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย         นําคณะชมน้ําตกไนแองการา ใหทานไดยลโฉมกับความงดงามอันเปนท่ีสุด ประกอบ ดวยสองน้ําตก
             ใหญ คือน้ําตกอเมริกัน (American Fall) และน้ําตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือน้ําตก
             เกือกมา น้ําตกท้ังสองถูกค่ันดวยเกาะกลางช่ือวา Goat Island น้ําตกอเมริกันอยูในเขตประเทศ
             สหรัฐอเมริกา มีความกวางนอยกวาสูงนอยกวา กวางเพียง 320 เมตรสวนน้ําตกแคนาดาเปน
             น้ําตกรูปเกือกมา 2 ใน 3 ของน้ําตกอยูในเขตประเทศแคนาดา กวางกวา สูงกวา และก็สวยกวา
             กวางถึง 790 เมตร จริง ๆ แลวน้ําท่ีตกลงมาเปนน้ําตกไนแองการา จะตกจากฝงอเมริกาไปยังฝง
             แคนาดา ใหทานไดบันทึกภาพทุกมุมมองอยางไมรูเบ่ือ
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
             พักโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel **** 
             หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน(หองพักวิวน้ําตกไนแองการา)

วอชิงตัน ดี.ซี. – บินสู�บัฟฟาโล - น้ําตกไนแองการา 
(ฝ��งอเมริกา & แคนาดา)

16  เม .ย .  2566



08.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
10.00 น.   อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไมควรพลาดในการชมน้ําตกไนแองการาอยางใกลชิดลองเรือ Hornblower
              ใหทานไดสัมผัสความย่ิงใหญของมานน้ําตกอยางใกลชิด กับประสบการณอันแสนประทับใจ
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon Restaurant 
              พรอมชมวิวทิวทัศนของน้ําตกไนแองการา 
              เท่ียวชมหมูบานไนแองการา ออน เดอะ เลค หมูบานท่ีสวยงาม นารัก และรมร่ืน เหมาะเปนท่ีพัก
              ผอนหยอนใจ เรียงรายไปดวยรานอาหารอันทันสมัย รานขายเคร่ืองด่ืม ไอศกรีม และรานขายของ
              ท่ีระลึก และเมืองน้ียังเปนจุดท่ีแมน้ําไนแองการาไหลลงสูทะเลสาบออนตาริโออีกดวย
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
              พักโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
              (หองพักวิวน้ําตกไนแองการา)

ล�องเรือน้ําตกไนแองการ�า – SKYLON TOWER - 
ไนแองการา ออน เดอะ เลค

1 7  เม .ย .  2566



08.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
09.00 น.   นําคณะชอปปงท่ี Outlets Collection at Niagara ท่ีมีสินคาแบรนดดังของอเมริกาและท่ัว
              โลก ลดกระหน่ําต้ังแต 30-70%
12.00 น.   เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปง อิสระอาหารกลางวัน
บาย          เท่ียวชมเมืองโตรอนโต ข้ึนชมทิวทัศนของตัวเมืองบนหอคอย "ซีเอ็น" (CN Tower) หอคอยท่ีสูง
              ท่ีสุดของโลก ผานชม Old City Hall สรางสถาปตยกรรมเกาแก University ท่ีติดอันดับ
              Top ten ของโลก พรอมสํารวจวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในยาน ชุมชนชาวกรีก, ลิตเต๊ิลอิตาลี,
              ไชนาทาวน, โคเรียทาวน และลิตเต๊ิลอินเดีย 
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
20.00 น.   ออกเดินทางสูสนามบินโตรอนโต เพ่ือเตรียมเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

OUTLET AT NIAGARA - CN TOWER - สนามบิน1 8  เม .ย .  2566

เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะเปล่ียนเคร่ืองบินท่ีฮ�องกง19  เม .ย .  2566

01.40 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย แปซิฟก บินสูฮองกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 829
                     ***อยูในระหวางทําการบิน บินขามเสนแบงเขตวันสากล***

ฮ�องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ20  เม .ย .  2566

05.00 น.  ถึงอากาศยานนานาชาติฮองกง รอเปล่ียนเท่ียวบิน
08.00 น.  ออกเดินทางจากทาอากาศยานนานาชาติฮองกง สูกรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี CX 705
10.00 น.  คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



คาทัวรรวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (BKK-HKG-JFK // YYZ-HKG-BKK) รวมคาภาษี และน้ํามันเช้ือเพลิง ณ วันท่ี 01 มกราคม
2566
คาต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ เสนทาง วอชิงตัน ดี.ซี. - บัฟฟาโล 
คารถโคชมาตรฐานแคนาดา ทองเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ

คาต๋ัวเรือ อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ, คาต๋ัวข้ึนตึกเอ็มไพรสเตท, คาเรือ Hornblower น้ําตกไนแองการา, Skylon Tower
คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน

คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถ่ินในแตละแหง
คาทิปพนักงานขับรถโคช กําหนดมาตรฐานไวท่ี 3$ US$ & CAD / ทาน / วัน
คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวร คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน (ไมรวมคาทิป)
คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเน่ืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย
1,500,000 บาท ท้ังน้ีครอบคลุมถึงประกันสุขภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว (หากมีความประสงคจะเพ่ิมความคุมครองในกรณี
สัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถาม)
คายกกระเปาใบใหญทานละ 2 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม 

     10-15 ทานใชรถเล็กขนาด 20-25 ท่ีน่ัง   15-20 ทานใชรถขนาด 33 ท่ีน่ัง    21-40 ทานใชรถขนาด 50 ท่ีน่ัง

     ***พักนิวยอรค ยาน Time Square***
     ***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเทา 2 คืน หองแบบวิวน้ําตก***

PERIOD Tour Fare
ADULT

CHILD 5-12
With Bed

CHILD 2-4
No Bed

SINGLE
Supplement

NO TICKET 
ADL / CHD

11 – 20 เมษายน 2566 169,000.- 153,000.- 135,500.- 27,000.- -45,000.- / -33,750.-

คาทัวรไมรวม 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %
คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาธรรมเนียมวีซาสหรัฐอเมริกา
คาธรรมเนียมวีซาแคนาดา (ย่ืนผานตัวแทน VFS)
คาทิปไกดทองถ่ิน และหัวหนาทัวร
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมในหองพัก และคาอาหารท่ีส่ังมาในหองพัก คา
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
พิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพ่ิม
หากทานมีความประสงคท่ีจะขามสูฝงอเมริกา ทานตองมีวีซา USA และการขอวีซาแคนาดาทานตองไดรับ
การอนุมัติวีซาเปนแบบ MULTIPLE เชนเดียวกัน

อัตราคาทัวร



 คืนเงินมัดจําท้ังหมด

หักคาทัวร 50%

 ไมคืนเงินคาทัวร

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะ
ตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึง
ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปเรียบรอยแลว
ทางสายการบิน Cathay Pacific ไมสามารถ REFUND เงินไดทุกกรณี ยกเวน การเสียชีวิตเทาน้ัน ท้ังน้ี
เง่ือนไขของต๋ัวเคร่ืองบิน เปนไปตามกําหนดของสายการบินเทาน้ัน ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปเปล่ียนแปลงหรือ
แกไขเง่ือนไขได

การจองทัวร 
(HOW TO MAKE YOUR RESERVATION) 

หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทานรูจักและเช่ือถือได ซ่ึงจะ
ดูแลทานดวยข้ันตอนท่ีงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 60,000
บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซ่ึงเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือลวง
หนา 21 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามวันท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี
1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 3 ขวบ
2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเคร่ืองมือตางๆในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวรหรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท่ีด่ืมสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคายสรางความรําคาญใหแกผู
รวมคณะ, ผูท่ีไมยอมรับเง่ือนไขระหวางทัวรท่ีมีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตอง
ทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซ่ึงบางคร้ังอาจจะ มีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเท่ียวได 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวร 
(CANNOT MAKE YOUR RESERVATION)

หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะ
ของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอัน
เปนการพิจารณาของสถานทูตซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิก
ดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา
จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู
ผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป

การยกเลิกจองทัวร 
(CANCELLATION CHARGE) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 45 วัน

ยกเลิกกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 30 วัน 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง
นอยกวา 15 วัน  

กรณีคืนเงินมัดจํา หากมีคาใชจายท่ีทัวรไดจายไปแลว 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเต็มจํานวน หักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู เดินทาง ต่ํากวา 10 ทาน โดยท่ีจะแจงใหผู เดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนแปลงการทองเท่ียว รวมท้ังไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังน้ี การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย

ธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ท้ังน้ีจะคํานึงถึงการรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากท่ีสุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวร ท่ีทานชําระมาแลว

คืนเงินมัดจําท้ังหมด

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
(AIR TICKET)

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบิน 
(INSURANCE AND FUEL SURCHARGE / TAX YQ)

คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันท่ี 01 มกราคม 2566 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเปนคา
ทัวรสวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันท่ีออกต๋ัว



คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม ทานจะถูกเรียก
เก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และโรงแรมบางแหงอาจไมมีบริการสงกระเปาเขาหองพัก
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได
สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไม
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)
ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ท้ังน้ีข้ึนอยู
กับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนท่ีเกิน
กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปาและสัมภาระของผูโดยสาร ซ่ึงความรับผิด
ชอบใหเปนไปตามสายการบินเทาน้ัน

การเดินทางเปนครอบครัว (FAMILY)

หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา
4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (PORTER)

ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานท่ีตางๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเร่ืองการสูบ
บุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

การสูบบุหร่ี (SMOKING AREA)



พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม
ประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ตองนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ พ้ืนหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา และหามสแกน) มีอายุไมเกิน 3 เดือน และ
เหมือนกันท้ัง 2 รูป
สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา /
สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ 
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ันโดยระบุตําแหนง,
อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปท่ีเร่ิมทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากน้ัน
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน
กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 6 เดือน
พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ยอนหลัง 6 เดือน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ
และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือ
กลับสูภูมิลําเนา ในกรณีท่ีเดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจาย
ในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 
จดหมายรับรองสถานการเงินจากธนาคารน้ันๆ (ตัวจริงภาษาอังกฤษ) ท่ีใหสําเนาการเงิน ณ ปจจุบันยอนหลัง 6 เดือน
กรณีท่ีบริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6
แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน
โดยระบุช่ือผูเดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา,
มารดา จะตองไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม
ทุกคร้ัง
§กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผล
ใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได

เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศแคนาดา ใชเวลาย่ืนประมาณ 69 วันทําการ
ทุกทานตองมาสแกนลายน้ิวมือท่ี VFS แคนาดาทุกทาน

ท่ีอยู สํานักงาน: ศูนยรับย่ืนคํารองขอวีซาประเทศแคนาดา: อาคาร เดอะ เทรนด้ี เลขท่ี 10/198-201 ช้ัน 28
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ,กรุงเทพ ฯ 10110

หลังจากการจองทัวร์และชาํระเงินมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื� อนไขที�บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ


