
 

 
 

 
 

 

อเมริกาตะวันออก - แคนาดา 



 

 
 

 

 

08.00 น. คณะพร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

11.00 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX750 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

17.10 น. ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่สนามบินนานาชาติโตรอนโต้ แคนาดา ด้วยเที่ยวบินที่ CX826 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล **** 

20.30 น. เดินทางถึง เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

เข้าพักโรงแรม Four Points By Sheraton Toronto Airport ( - / - / - ) 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านชม เมืองโตรอนโต้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาโดยเริ่มจากการผ่านชม ศาลาว่าการเมือง 

(Toronto City Hall) และผ่านชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต้ (University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของ

โตรอนโต้ จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของนครแห่งนี้บนหอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ (C.N. Tower) สิ่งก่อสร้างที่

เคยสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 553 เมตร แต่ปัจจุบันเป็นอันดับสามของโลก ซึ่งใช้เป็นหอคอยสื่อสารและ

สังเกตการณ์ ถ้าในวันที่อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกท่านสามารถมองเห็นละอองน้ำตกไนแองการ่าได้อย่าง

ชัดเจน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่น้ำตกไนแองการ่า (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) น้ำตกท่ีนับได้

ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ข้ึน ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของธรรมชาติที่สวยที่สุดและมี

บริเวณท่ีคาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับ 

วันศุกร์ที ่

 10 เม.ย. 2563 
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – โตรอนโต้  [1] 

วันเสารท์ี ่

 11 เม.ย. 2563 
โตรอนโต้ – ไนแองการ่า [2] 



 

 
 

 

ความยิ่งใหญ่ของน้ำตก และเสียงอันดังกึกก้องของสายน้ำที่ไหลลงมากระทบกับพ้ืนน้ำด้านล่างตลอดเวลา และ

ท่านสามารถที่จะมองเห็นจุดที่สวยที่สุดรูปเกือกม้า (Horse Shoes) ของน้ำตกไนแองการ่า โดยจะมองเห็นได้

จากทางฝั่งแคนาดาเท่านั้น  นำท่าน ล่องเรือ “ฮอร์น  โบลเวอร์  ครูซ” ท่านจะได้ชมความงามและความ

ยิ่งใหญ่ของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดและในวันที่อากาศแจ่มใสท่านจะได้เห็นรุ้งกินน้ำทอแสงเป็นประกาย

งดงาม (หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยให้ล่องเรือ “ฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ” ได้ บริษัทฯ ขอ

เปลี่ยนรายการเป็น Journey Behind the Falls ทดแทนให้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และรายการ

เดินทางของท่านเป็นสำคัญ) ทัวร์เสริม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูงของน้ำตกไนแองการ่า ท่านสามารถแจ้ง

ความประสงค์กับหัวหน้าทัวร์    

เย็น รับประทานอาหารเย็น (SKYLON TOWER) 

เข้าพักโรงแรม Marriott on the Falls (Fallsview room) ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านเดินทางข้ามสะพาน เรนโบว์ (Rainbow Bridge) เพ่ือข้ามมาฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ง (Corning)  (ระยะทาง 243 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง)  ชมทัศนียภาพกับบรรยากาศของเมืองและชีวิตแบบชาวอเมริกัน ซึ่งตั ้งอยู่ท่ามกลาง

เทือกเขาที่สูงใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1890 และตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง นำท่าน

ชมโรงงานเครื่องแก้ว (Corning Glass) ของเมืองคอร์นนิ่งที่มีชื่อเสียง อิสระ ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อ 

 

วันอาทิตย์ที่ 

 12 เม.ย. 2563 
ไนแองการ่า – คอร์นนิ่ง – แฮรสิเบิร์ก [3] 



 

 
 

 

สินค้า ไม่ว่าจะเป็นจาน ชามของ Corelle ที่แตกยาก นอกจากนี้ยังมีของประดับตกแต่งบ้านต่างๆ ที่สวยงามซึ่ง

ทำมาจากแก้วให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิ-ฮานน่าของรัฐเพนซิลเวเนีย 

(ระยะทาง 266 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  
เย็น รับประทานอาหารเย็น 
  เข้าพักโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg/Hershey  ( B / L / D ) 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านสู่ โรงงานจำลองผลิตช็อกโกแลต ชื่อดังของประเทศอเมริกา นั่นก็คือ Hershey’s Chocolate 
World ซึ่งท่านจะได้ชมข้ันตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูนเคลื่อนไหวโดยใช้สัตว์จำลองใน
การแสดงประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับการแสดงที่น่ารักและตื่นตาตื่นใจ อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือ
ช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s เพ่ือเป็นของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 
กรุงวอชิงตัน ดีซ ีเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 193 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง)  เมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ ทั้งยังเป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงาน
รัฐบาลที่สำคัญ นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของกรุงวอชิงตันดีซี นำท่านชม ทำเนียบขาว (White House) 
สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดี ผ่านชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington 
Monument) หรือที่รู้จักกันในนามไม่เป็นทางการคือ “แท่งดินสอ” แท่ง หินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติ
แก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกาที่ทำจากหินอ่อน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย นำท่านชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial) และชมอนุสรณ์สถานประธานาธิบดี

ลินคอน (Lincoln Memorial) ซึ่งทั้ง 2 ท่านนั้นเป็นรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
ทั้งสิ้น จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยทุกท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติ
ธรรมชาติ (National Museum of Natural History) และท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการชมหุ่นสต๊าฟ 
ช้างป่าแอฟริกันที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นยังมีห้องจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์โครงกระดูกไดโนเสาร์และที่
พลาดไม่ได้ซึง่เป็นไฮไลท์เลยก็คือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) เป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในบรรดา 

วันจันทร์ที่ 

 13 เม.ย. 2563 
แฮริสเบิร์ก - วอชิงตัน ดีซี [4] 



 

 
 

 
เพชรสีน้ำเงินในอดีตที่เคยพบมา มีน้ำหนัก 112 กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะสวยงามและเป็นสิ่งล้ำค่าหา
ยากแล้วยังมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานอีกด้วย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น 
  เข้าพักโรงแรม Sheraton College Park North Hotel ( B / L / D ) 

 
 
 
 
 
 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย  (ระยะทาง 224 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านชมระฆังแห่งเสรีภาพ 

(Liberty Bell) สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ และหอแห่งเสรีภาพ (Independence Hall) สร้างข้ึน

เพ่ือใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บรักษาเอกสารประกาศอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า 

“สหรัฐอเมริกา” (United States of America)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก นครแห่งความมั่งคั่งทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี รวมถึง

ศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเที่ยว (ระยะทาง 155 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านสู่ ย่าน

ไทม์ สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของนิวยอร์กซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ กัน

อย่างคับคั่งและอลังการมากท่ีสุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านเดินชมบรรยากาศของป้ายไฟโฆษณาที่มีอยู่โดยรอบ 

(ป้ายโฆษณาที่อยู่ในบริเวณนี้ ขึ้นชื่อว่ามีราคาค่าเช่าแพงที่สุดในโลก) และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
เข้าพักโรงแรม  Doubletree by Hilton Fort Lee – George Washington Bridge      ( B / L / D ) 

 

วันอังคารที่ 

 14 เม.ย. 2563 
 วอชิงตัน ดี.ซี. – ฟิลาเดลเฟีย – นิวยอร์ก [5] 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 นำทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์รี่” สู่เกาะลิเบอร์ตี้ จากท่าเรือแบตเตอร์รี่ปาร์ค เข้าสู่ปากแม่น้ำฮัดสันมุ่งสู่เกาะเทพี

เสรีภาพซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือ

ขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทล

ดี โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟลใน

กรุงปารีส ส่วนฐานอนุสาวรีย์สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกัน เอมมา ลา

ซารัส ซึ่งมีเนื้อหาต้อนรับผู้อพยพท่ีเข้ามาอยู่มาในประเทศอเมริกา จากนั้นนำทุกท่านเดินผ่านสวน Battery 

Park ไปสู่รูปปั้นรูปวัวกระทิง (Charging Bull)  Landmark อีกแห่งสำหรับผู้ที่มาเยือนนิวยอร์กแล้วจะพลาด

ไม่ได้  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย  นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก ONE World Trade ตึกใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น แทนตึกเวิลด์ เท

รด เซ็นเตอร์ เดิมที่เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในสหรัฐฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านตึกสูงและ

ที่พักย่านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟ้า "วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ในนครนิวยอร์กเป็นตึกสูงที่สุด

ของอเมริกา ด้วยระดับความสูง 1,776 ฟุต จากรายงานระบุว่าตึก "วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ผงาดกลายเป็น

ตึกระฟ้าสูงที่สุดของสหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตัวอาคารที่มีความสูงถึง 408 ฟุต จากนั้น อิสระให้ท่านได้ช้อป

ปิ้งกับสินค้าราคาพิเศษที่ห้าง Century21 ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

 เข้าพักโรงแรม Doubletree by Hilton Fort Lee – George Washington ( B / L / D ) 

วันพุธที่ 

 15 เม.ย. 2563 
นิวยอร์ก [6] 



 

 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets วันนี้ทั้งวัน ท่านจะได้ช้อปปิ้งแบบ NON-

STOP อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ที่นี่เป็นเอ๊าท์เลทมอลล์ขนาดใหญ่ (ใหญ่ที่สุดในอเมริกา) เป็นศูนย์รวม

ของสินค้าแบรนด์เนมทั้งจากฝั่งอเมริกา และฝั่งยุโรป มากมาย อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, A/X 

AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, COACH, DKNY, CK, FENDI, GAP, KATE SPADE, 

LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY เครื่องหนัง เครื่องสำอาง และสินค้าอ่ืนๆ อีกมากมายในราคา

ที่ถูกกว่าเมืองไทยกว่าครึ่ง  

(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มท่ี) 

บ่าย เพลิดเพลินกันต่อกับการช้อปปิ้งตลอดทั้งช่วงบ่าย  เมื่อได้เวลาสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองบอสตัน เมือง

หลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ (ระยะทาง 347 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ 

ของความเก่า ความขลังและยังเป็นเมืองที่มีสถานศึกษาชั้นสูงมากมาย อีกทั้งยังเป็นตลาดหนังสือทางวิชาการที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

เข้าพักโรงแรม Sheraton Framingham Hotel & Conference Center ( B / - / D ) 

วันพฤหัสบดีที่ 

 16 เม.ย. 2563 
นิวยอร์ก – วู้ดเบอรร์ี่เอ้าเลท – บอสตัน [7] 



 

 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge)  นำท่านเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard 

University)  มหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่

ระลึกกับรูปปั้น John Harvard ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเยื่ยมชม จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช 

(King Bhumibol Adulyadej Square) ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลองอย่าง

เป็นทางการ เมื่อ 14 ส.ค. 2535 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระราช

สมภพที่นี่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย นำทุกท่านเที่ยวชมเมืองบอสตัน เมืองที่มีมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงต่าง ๆ 

มากมายนับไม่ถ้วน มีทั้งนักศึกษาต่างชาติที่เรียนเก่งมาศึกษาอยู่ที่เมืองนี้ นำท่านเดินตามเส้นทาง ฟรีดอมเทรล 

(Freedom Trail) ทางเดินที่ปูด้วยอิฐสีน้ำตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล์ เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ ๆ ทาง

ประวัติศาสตร์ อาทิเช่น บอสตัน คอมมอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตัน มีเนื้อที่ 125 ไร่ 

ซึ่งในบริเวณใกล้ ๆ กันนั้นเป็นที่ตั้งของ Old State House   ตั้งอยู่ที่ถนน Washington Street อาคารที่

สร้างด้วยอิฐ สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเคยเป็นอาคารที่ประชุม

ของบข้าหลวงที่อังกฤษส่งมาปกครองอาณานิคม ด้านหน้าของอาคารเป็นสถานที่เกิดการสังหารหมู่ที่บอสตัน 

(Boston Massacre) ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทหารอังกฤษยิงใส่กลุ่มชาวอาณานิคมที่ทำการ

ประท้วงอังกฤษหลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลังนี้ถูกใช้เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาลประจำรัฐ

อยู่พักหนึ่ง ก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ที่บีคอนฮิลล์ในปัจจุบัน  และไม่ห่างจาก Old State house  ก็

เป็นที่ตั้งของ ฟาเนียลฮอลล์  (Faneuil Hall) และ Quincy Market  อาคารตลาดกลางอันเก่าแก่ของ

บอสตันโดยบริเวณชั้นล่างเป็นตลาดขายของ ส่วนชั้นที่สองเป็น ห้องประชุมขนาดใหญ่มีชื่อว่า “CRADLE OF 

LIBERTY”  ที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่มีสีสันของเมืองแห่งหนึ่ง ด้วยเพิงขายของที่ระลึกจากงานฝีมือ บาร์ คาเฟ่ และ

ร้านอาหาร ทุกวันที่นี่จะมีผู้คนมาเสาะแสวงหาอาหารแปลกลิ้น และจับจ่ายซื้อของกัน รอบ ๆ และระหว่างตึก

ทั้งสี่ตึกนี้ เป็นลานกว้างซึ่งจะปลูกต้นไม้ประดับ และมีม้านั่งให้กับนักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อน  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 
  เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติบอสตันโลแกน ( B / L / D ) 
 

วันศุกร์ที ่

 17 เม.ย. 2563 
บอสตัน  [8] 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

01.50 น. เหินฟ้าจากบอสตันสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 811 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**** 
 

05.10 น.         เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.00 น. ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CX 705 
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 10 – 19 เม.ย. 2563 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน) 109,999 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน) 104,999 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 89,999 

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพ่ิม) 25,000 

ผู้ใหญ่ท่านที่สาม (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 107,999 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน) 35,000 

วันเสารท์ี ่

 18 เม.ย. 2563 
บอสตัน – ฮ่องกง [9] 

วันอาทิต์ที่ 

 19 เม.ย. 2563 
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ [10] 



 

 
 

 
กรุ๊ปขั้นต่ำเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ำกว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงท่ีสาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่ง
ห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุ

เพลิงไหม้ในห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 
 

การสำรองท่ีนั่ง 

⁜ 
บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 
วัน  

⁜ 
ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรอง
การเดินทางนั้น 

  ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ 

 
อัตรานี้รวม: 

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific) 

☑ ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ 

☑ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 

☑ ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 

☑ ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

☑ 
ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือ
จำนวนของ 

  กระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 

☑ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

☑ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

☑ ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางท่ีมีอายุเกิน 80 ปี 

 
อัตรานี้ไม่รวม 

☒ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

☒ ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

☒ Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า) 



 

 
 

☒ ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 

☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา 

☒ ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากท่ีสายการบินกำหนดไว้ 

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอ่ืนๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

☒ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

☒ ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีท่ีต้องการเป็นกรณีพิเศษ 

☒ ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวน 

⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 - 30 วัน คืนเงินครึ่งหนึ่งของค่าทัวร์ 

⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น 

⁜ 
ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ นำเงินชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพ่ือเตรียมการจัดนำเที่ยว ก่อนผู้เดินทางจะมี
การแจ้งยกเลิก 

  
การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักชำระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้ผู้โดยสารได้ เช่น 
เที่ยวบินพิเศษ  

  
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ 

 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ 

⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขท้ังหมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

⚠ 
คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ
เปลี่ยนแปลงการ 

  เดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว 

⚠ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน หรือ
มีการ 

  ประกาศข้ึนหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 

⚠ 
บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อ่ืนเพื่อทดแทน  

  หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทาง 



 

 
 

⚠ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการ
บิน โรงแรม  

  
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และ
ความปลอดภัย 

  ของผู้เดินทางเป็นหลัก 

⚠ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การ 

  ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

⚠ 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การนำสิ่งของ
ผิดกฏหมาย 

  
ไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิด
กฏหมาย 

⚠ 
การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตาราง
รายการที่กำหนด 

  ทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนั้นๆ 

⚠ 
กรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับ
คณะ  

  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการ
ท่องเที่ยวจะใช้ 

  หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู) 

⚠ 
การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไป
และขากลับ 

  
ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพ่ือทำการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางท่ีท่านต้องการเปลี่ยน และ
ผู้โดยสารจะเป็น 

  ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้กำหนด 

⚠ 
ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) 
ระยะเวลาตามระบบ 

  และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถทำการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่านั้น) 

⚠ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

⚠ 
ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง และ
รับผิดชอบ 



 

 
 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⚠ 
ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพ่ือยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยัน
จากทางบริษัทฯ 

  และได้ทำการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน 

⚠ หลังจากการจอง และ ชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น 
  

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมตั๋วและภาษีน้ำมัน 
และปัจจัยอ่ืนๆ ฉะนั้นโปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกครั้ง 

 
 


