
  

  

 
 
 
 

 
 

08.00 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ตวัอกัษร M ประตู 7 เคานเ์ตอรส์ายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนการเดนิทาง 

11.00 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สูฮ่อ่งกง เท่ียวบนิท่ี CX750 

15.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิฮอ่งกง เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 

17.10 น. ออกเดนิทางตอ่จากฮอ่งกง สู่สนามบนินานาชาตโิตรอนโต ้แคนาดา ดว้ยเท่ียวบนิท่ี CX826 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล **** 

วันอาทิตยท์ี ่

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



  

  

20.30 น. เดินทางถึง เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและ
ศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  
เขา้พกัโรงแรม Four Points By Sheraton Toronto Airport ( - / - / - ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าทา่นชม เมืองโตรอนโต้ มหานครท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศแคนาดาโดยเริ่มจากการผ่านชม ศาลา
ว่าการเมือง (Toronto City Hall) และผ่านชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต้ (University of Toronto) 
ศนูยก์ลางการศึกษาของโตรอนโต ้จากนัน้น าท่านขึน้ชมทิวทศันข์องนครแห่งนีบ้นหอคอยซีเอ็น 
ทาวเวอร ์(C.N. Tower) สิ่งก่อสรา้งท่ีเคยสงูท่ีสุดในโลก โดยมีความสงูถึง 553 เมตร แต่ปัจจบุนั
เป็นอันดบัสามของโลก ซึ่งใชเ้ป็นหอคอยส่ือสารและสังเกตการณ์ ถ้าในวันท่ีอากาศดี ท้องฟ้า
แจม่ใส ทกุทา่นสามารถมองเห็นละอองน า้ตกไนแองการา่ไดอ้ยา่งชดัเจน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่น ้าตกไนแองการ่า (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

น า้ตกท่ีนบัไดว้่าเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติสร้างสรรคข์ึน้ ซึ่งเป็นสิ่งมหศัจรรยแ์ห่งหนึ่งของ
ธรรมชาตท่ีิสวยท่ีสดุและมีบรเิวณท่ีคาบเก่ียวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศ
แคนาดานั่นเอง ท่านจะไดส้มัผสักับความยิ่งใหญ่ของน า้ตก และเสียงอนัดงักึกกอ้งของสายน า้ท่ี
ไหลลงมากระทบกับพืน้น า้ดา้นล่างตลอดเวลา และท่านสามารถท่ีจะมองเห็นจุดท่ีสวยท่ีสุดรูป
เกือกมา้ (Horse Shoes) ของน า้ตกไนแองการา่ โดยจะมองเห็นไดจ้ากทางฝ่ังแคนาดาเท่านัน้  น า
ทา่น ลอ่งเรือ “ฮอรน์  โบลเวอร ์ ครูซ” ท่านจะไดช้มความงามและความยิ่งใหญ่ของน า้ตกไนแอง
การ่าอย่างใกล้ชิดและในวันท่ีอากาศแจ่มใสท่านจะไดเ้ห็นรุง้กินน า้ทอแสงเป็นประกายงดงาม  
(หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยให้ล่องเรือ “ฮอรน์ โบลเวอร ์ครูซ” ได้ บริษัทฯ 
ขอเปล่ียนรายการเป็น Journey Behind the Falls ทดแทนให้โดยค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ
รายการเดินทางของท่านเป็นส าคัญ) ทวัรเ์สริม นั่งเฮลิคอปเตอร ์ชมวิวมุมสูงของน า้ตกไนแอง
การา่ ทา่นสามารถแจง้ความประสงคก์บัหวัหนา้ทวัร ์   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (SKYLON TOWER) 
เขา้พกัโรงแรม Marriott on the Falls (Fallsview room) ( B / L / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางขา้มสะพาน เรนโบว ์(Rainbow Bridge) เพ่ือขา้มมาฝ่ังประเทศสหรฐัอเมริกา เม่ือ
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าทา่นเดนิทางสู่เมืองคอรน์น่ิง (Corning)  (ระยะทาง 243 กม. 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  ชมทัศนียภาพกับบรรยากาศของเมืองและชีวิตแบบชาว
อเมริกนั ซึ่งตัง้อยู่ท่ามกลางเทือกเขาท่ีสูงใหญ่ทางตอนเหนือของรฐันิวยอรก์ ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 

วันจันทร์ที ่

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

วันอังคารที่ 

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



  

  

1890 และตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้เชมุง น าท่านชมโรงงานเคร่ืองแก้ว (Corning Glass) ของเมืองคอร์
นนิ่งท่ีมีช่ือเสียง อิสระ ใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้ ไม่ว่าจะเป็นจาน ชามของ Corelle ท่ี
แตกยาก นอกจากนีย้งัมีของประดบัตกแตง่บา้นตา่งๆ ท่ีสวยงามซึ่งท ามาจากแกว้ใหท้า่นไดช้มและ
เลือกซือ้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝ่ังแม่น า้ซัวควิ -ฮานน่าของ            

รฐัเพนซิลเวเนีย (ระยะทาง 266 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  
เย็น รบัประทานอาหารเย็น 
  เขา้พกัโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg/Hershey  ( B / L / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านสู่ โรงงานจ าลองผลิตช็อกโกแลต  ช่ือดังของประเทศอเมริกา นั่นก็คือ Hershey’s 

Chocolate World ซึ่งทา่นจะไดช้มขัน้ตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตรก์ารต์นูเคล่ือนไหว
โดยใชส้ตัวจ์  าลองในการแสดงประกอบกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั พรอ้มกับการแสดงท่ีน่ารกัและต่ืน
ตาต่ืนใจ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s เพ่ือเป็นของฝาก ของท่ี
ระลึกตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  กรุงวอชิงตัน ดีซี  เมืองหลวงของประเทศ
สหรฐัอเมริกา (ระยะทาง 193 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  เมืองหนึ่งท่ีไดอ้อกแบบผงั
เมืองไดอ้ย่างสวยงามและเป็นระเบียบ ทัง้ยังเป็นท่ีตัง้ท่ีท  าการของหน่วยงานรฐับาลท่ีส าคญั น า
ทา่นชมสถานท่ีส าคญัตา่งๆ ของกรุงวอชิงตนัดีซี น าทา่นชม ท าเนียบขาว (White House) สถานท่ี
ท างานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดี  ผ่านชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington 

Monument) หรือท่ีรูจ้กักนัในนามไม่เป็นทางการคือ “แทง่ดินสอ” แท่ง หินโอเบลิสกท่ี์สรา้งเพ่ือเป็น
เกียรตแิก่ จอรจ์ วอชิงตนั ประธานาธิบดี คนแรกของสหรฐัอเมริกา ผูน้  าอิสรภาพมาสู่สหรฐัอเมริกา
ท่ีท าจากหินออ่น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย น าท่านชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอรสั์น (Jefferson Memorial) และชมอนุสรณ์สถาน

ประธานาธิบดีลินคอน  (Lincoln Memorial) ซึ่งทั้ง 2 ท่านนั้นเป็นรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในหน้า
ประวตัิศาสตรส์หรฐัอเมริกาทัง้สิน้ จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑส์มิธโซเนียน ซึ่งใหญ่ท่ีสุดใน
โลกโดยทกุท่านจะไดช้มพิพิธภัณฑป์ระวัติธรรมชาติ (National Museum of Natural History) 
และท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการชมหุ่นสต๊าฟ ช้างป่าแอฟริกันท่ีตัวใหญ่ท่ีสุดในโลก 
นอกจากนัน้ยงัมีหอ้งจัดแสดงซากดึกด าบรรพโ์ครงกระดูกไดโนเสารแ์ละท่ีพลาดไม่ไดซ้ึ่งเป็นไฮ
ไลทเ์ลยก็คือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) เป็นเพชรสีน า้เงินท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกในบรรดาเพชรสีน า้
เงินในอดีตท่ีเคยพบมา มีน า้หนกั 112 กะรตั (22.44 กรมั) นอกจากจะสวยงามและเป็นสิ่งล  า้คา่หา
ยากแลว้ยงัมีประวตัคิวามเป็นมาท่ียาวนานอีกดว้ย  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น 

วันพุธที ่

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



  

  

  เขา้พกัโรงแรม Sheraton College Park North Hotel ( B / L / D ) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เดนิทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรฐัเพนซิลวาเนีย  (ระยะทาง 224 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตัง้ประเทศสหรฐัอเมริกา น าท่านชม
ระฆังแห่งเสรีภาพ  (Liberty Bell) สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ และหอแห่งเสรีภาพ 
(Independence Hall) สร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เป็นท่ีเก็บรักษาเอกสาร
ประกาศอิสรภาพและตัง้ดนิแดนใหมโ่ดยใชช่ื้อวา่ “สหรัฐอเมริกา” (United States of America)  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอรก์ นครแห่งความมั่งคั่งทันสมัยทางดา้นสถาปัตยกรรมและ

เทคโนโลยี รวมถึงศูนยก์ลางของธุรกิจและการท่องเท่ียว (ระยะทาง 155 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านสู่ ย่านไทม ์สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานท่ีเป็นหวัใจของ
นิวยอรก์ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองตอ้นรบัปีใหม่ กนัอย่างคบัคั่งและอลงัการมากท่ีสดุในโลกแห่งหนึ่ง 
ใหท้่านเดินชมบรรยากาศของปา้ยไฟโฆษณาท่ีมีอยู่โดยรอบ (ปา้ยโฆษณาท่ีอยู่ในบริเวณนี ้ขึน้ช่ือ
วา่มีราคาคา่เชา่แพงท่ีสดุในโลก) และถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม  Doubletree by Hilton Fort Lee – George Washington Bridge  ( B / L / D ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 น าทกุทา่น“ลงเรือเฟอรร่ี์” สูเ่กาะลิเบอรต์ี ้จากทา่เรือแบตเตอรร์ี่ปารค์ เขา้สู่ปากแมน่ า้ฮดัสนัมุง่สู่
เกาะเทพีเสรีภาพซึ่งเป็นอนสุาวรียท่ี์ยิ่งใหญ่และมีคณุคา่ทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะส าริด รูป
เทพีห่มเสือ้คลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ 
ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต ์บารโ์ทลดี  โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-
ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส  ส่วนฐานอนุสาวรียส์รา้งโดย
สหรฐัอเมรกิา จารกึโคลงซอนเนตข์องกวีชาวอเมริกนั เอมมา ลาซารสั ซึ่งมีเนือ้หาตอ้นรบัผูอ้พยพท่ี
เขา้มาอยู่มาในประเทศอเมริกา จากนัน้น าทุกท่านเดินผ่านสวน Battery Park ไปสู่รูปป้ันรูปวัว
กระทงิ (Charging Bull)  Landmark อีกแหง่ส าหรบัผูท่ี้มาเยือนนิวยอรก์แลว้จะพลาดไมไ่ด ้  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย  น าท่านขึน้ชมทิวทศันข์องมหานครนิวยอรก์บนตึก ONE World Trade ตกึใหม่ท่ีถูกสรา้งขึน้ แทน

ตกึเวิลด ์เทรด เซ็นเตอร ์เดมิท่ีเกิดเหตวุินาศกรรม กลายเป็นตกึท่ีสงูท่ีสดุในสหรฐัฯ คณะกรรมการท่ี
ปรกึษาดา้นตกึสงูและท่ีพกัย่านชมุชนเมืองสหรฐั ประกาศใหต้กึระฟ้า "วัน เวิลด ์เทรด เซ็นเตอร"์ 
ในนครนิวยอรก์เป็นตึกสูงท่ีสุดของอเมริกา ดว้ยระดบัความสูง 1,776 ฟุต จากรายงานระบุว่าตึก 

วันพฤหัสบดทีี ่

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

วันศุกร์ที ่

 10 เม.ย. 2563 
นิวยอร์ก [6] 



  

  

"วนั เวิลด ์เทรด เซ็นเตอร"์ ผงาดกลายเป็นตกึระฟ้าสงูท่ีสดุของสหรฐัฯ จากเสาอากาศบนตวัอาคาร
ท่ีมีความสงูถึง 408 ฟตุ จากนัน้ อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงกบัสินคา้ราคาพิเศษท่ีหา้ง Century21 ท่ีตัง้
อยูใ่นบรเิวณใกล ้ๆ กนั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น 
 เขา้พกัโรงแรม Doubletree by Hilton Fort Lee – George Washington ( B / L / D ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets วันนี ้ทั้งวัน ท่านจะได้ช้อปป้ิงแบบ 
NON-STOP อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั ท่ีน่ีเป็นเอ๊าทเ์ลทมอลลข์นาดใหญ่ (ใหญ่ท่ีสุดใน
อเมริกา) เป็นศูนยร์วมของสินคา้แบรนดเ์นมทัง้จากฝ่ังอเมริกา และฝ่ังยุโรป มากมาย อาทิเช่น 
GUCCI, PRADA, BALLY, A/X AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, COACH, DKNY, CK, 
FENDI, GAP, KATE SPADE, LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY เ ค รื่ อ ง ห นั ง 

เครื่องส าอาง และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายในราคาท่ีถกูกวา่เมืองไทยกวา่ครึง่  
(อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นสนกุสนานกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งเตม็ที)่ 

บา่ย เพลิดเพลินกันต่อกับการชอ้ปป้ิงตลอดทัง้ช่วงบ่าย  เม่ือไดเ้วลาสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่เมือง
บอสตัน เมืองหลวงของรฐัแมสซาชเูซตส ์(ระยะทาง 347 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
เป็นเมืองท่ีมีมนตเ์สนห่ ์ของความเก่า ความขลงัและยงัเป็นเมืองท่ีมีสถานศกึษาชัน้สงูมากมาย อีก
ทัง้ยงัเป็นตลาดหนงัสือทางวิชาการท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสหรฐัอเมรกิาดว้ยเชน่กนั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น 
เขา้พกัโรงแรม Sheraton Framingham Hotel & Conference Center ( B / - / D ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge)  น าท่านเย่ียมชม มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด 
(Harvard University)  มหาวิทยาลัยท่ีไดช่ื้อว่าเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งในอเมริกา ให้
ท่านไดถ้่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับรูปป้ัน John Harvard ผูก้่อตัง้มหาวิทยาลยัแห่งนี ้จากนัน้น าท่าน
เย่ืยมชม  จัตุ รัสภูมิพลอดุลยเดช  (King Bhumibol Adulyadej Square) ท่ีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลองอย่างเป็นทางการ เม่ือ 14 ส.ค. 2535 เพ่ือระลึกถึง
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ รชักาลท่ี 9 ซึ่งทรงพระราชสมภพท่ีน่ี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย น าทกุทา่นเท่ียวชมเมืองบอสตนั เมืองท่ีมีมหาวิทยาลยั, วิทยาลยัและสถาบนัการศกึษาท่ีมีช่ือเสียง

ตา่ง ๆ มากมายนบัไม่ถว้น มีทัง้นกัศกึษาต่างชาติท่ีเรียนเก่งมาศึกษาอยู่ท่ีเมืองนี ้ น าท่านเดินตาม
เสน้ทาง ฟรีดอมเทรล (Freedom Trail) ทางเดนิท่ีปดูว้ยอิฐสีน า้ตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล ์

วันเสาร์ที ่

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

วันอาทิตยท์ี ่

 12 เม.ย. 2563 
บอสตัน  [8] 



  

  

เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร ์อาทิเช่น บอสตัน คอมมอน ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ
สวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตนั มีเนือ้ท่ี 125 ไร่ ซึ่งในบริเวณใกล ้ๆ กันนัน้เป็นท่ีตัง้ของ Old 

State House   ตัง้อยูท่ี่ถนน Washington Street อาคารท่ีสรา้งดว้ยอิฐ สรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1713 
เป็นสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตรเ์พราะเคยเป็นอาคารท่ีประชุมของบขา้หลวงท่ีองักฤษส่งมา
ปกครองอาณานิคม ด้านหน้าของอาคารเป็นสถานท่ีเกิดการสังหารหมู่ ท่ีบอสตัน (Boston 
Massacre) ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งเป็นเหตุการณท่ี์ทหารอังกฤษยิงใส่กลุ่มชาวอาณานิคมท่ีท าการ
ประท้วงอังกฤษหลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลังนีถู้กใชเ้ป็นอาคารท่ีท าการของ
รฐับาลประจ ารฐัอยู่พกัหนึ่ง ก่อนท่ีจะยา้ยไปยงัอาคารหลงัใหม่ท่ีบีคอนฮิลลใ์นปัจจบุนั  และไมห่่าง
จาก Old State house  ก็เป็นท่ีตั้งของ ฟาเนียลฮอลล์  (Faneuil Hall) และ Quincy Market  
อาคารตลาดกลางอนัเก่าแก่ของบอสตนัโดยบริเวณชัน้ล่างเป็นตลาดขายของ ส่วนชัน้ท่ีสองเป็น 
หอ้งประชมุขนาดใหญ่มีช่ือว่า “CRADLE OF LIBERTY”  ท่ีน่ีถือเป็นสถานท่ีท่ีมีสีสนัของเมืองแห่ง
หนึ่ง ดว้ยเพิงขายของท่ีระลึกจากงานฝีมือ บาร ์คาเฟ่ และรา้นอาหาร ทุกวนัท่ีน่ีจะมีผูค้นมาเสาะ
แสวงหาอาหารแปลกลิน้ และจบัจ่ายซือ้ของกนั รอบ ๆ และระหว่างตกึทัง้ส่ีตกึนี ้เป็นลานกวา้งซึ่ง
จะปลกูตน้ไมป้ระดบั และมีมา้นั่งใหก้บันกัทอ่งเท่ียวนั่งพกัผอ่น  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น 
  เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตบิอสตนัโลแกน ( B / L / D ) 

01.50 น. เหินฟ้าจากบอสตนัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิคาเธ่ย ์แปซิฟิก เท่ียวบนิท่ี CX 811 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**** 
   

05.10 น. เดนิทางถึงสนามบนิฮอ่งกงเพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 
08.00 น. ออกเดนิทางตอ่ดว้ยเท่ียวบนิท่ี CX 705 

10.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 
 

 

อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง 5 – 14 เม.ย. 2563 
ผูใ้หญ่ทา่นละ   (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 109,999 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี   (นอนกบัผูใ้หญ่1ทา่น) 104,999 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  (นอนกบัผูใ้หญ่2ทา่น และไมมี่เตียงเสรมิ) 89,999 

พกัหอ้งเด่ียว (จา่ยเพิ่ม) 25,000 

วันจันทร์ที ่

 13 เม.ย. 2563 
บอสตัน – ฮ่องกง [9] 

วันอังคารที่ 

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



  

  

ผูใ้หญ่ทา่นท่ีสาม (นอนกบัผูใ้หญ่2ทา่น และไมมี่เตียงเสรมิ) 107,999 

ไมเ่อาตั๋วเครื่องบนิ (หกัคืน) 35,000 

 
กรุ๊ปขั้นต ่าเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 
***โรงแรมสว่นใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกาจะไมม่ีเตียงเสรมิหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผูใ้หญ่และตอ้งการพกั 3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง
หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไมม่ีเตียงเสรมิ ทัง้นีเ้พื่อหลกีเลีย่งความเสีย่งในกรณีเกิดเหตเุพลงิไหม้
ในหอ้งพกัและมีการอพยพ ซึง่เป็นหนึง่ในกฎหมายของบางรฐัในประเทศ*** 
 

การส ารองที่น่ัง 

⁜ บรษัิทฯ ขอรบัคา่มดัจ าส าหรบัการส ารองทา่นละ 30,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบรษัิทภายใน 1 วนั  

⁜ 
สว่นที่เหลือของราคาทวัร ์กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการส ารองการเดินทาง
นัน้ 

  ถกูยกเลกิ และบรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

 
อัตรานี้รวม: 

☑ คา่ตั๋วเครือ่งบินไป – กลบั Economy Class สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (Cathay Pacific) 

☑ คา่รถรบั – สง่ปรบัอากาศตามรายการ 

☑ คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบหุรอืในระดบัเดียวกนั 

☑ คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

☑ คา่เขา้สถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 

☑ คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 

☑ คา่ขนกระเป๋าซึง่สายการบินมีบรกิารส าหรบักระเป๋าทา่นละ 2 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั หากน า้หนกัหรอืจ านวนของ 

  กระเป๋าเกินกวา่ที่ก าหนดทา่นอาจตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน 

☑ คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสยีชีวิต (ส าหรบัผูท้ี่อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

☑ คา่รกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหต ุวงเงินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท้ี่อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

☑ คา่ประกนั และ คา่รกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตุ ไมค่รอบคลมุผูเ้ดินทางที่มีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานี้ไม่รวม 

☒ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์(5 USD ตอ่วนัตอ่คน) 

☒ คา่ทิปคนขบัรถ (5 USD ตอ่วนัตอ่คน) 

☒ Hotel Porter คา่ทิปยกกระเป๋า (3 USD ตอ่ใบ จ่ายตรงกบัทางคนยกกระเป๋า) 

☒ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (PASSPORT) 

☒ คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

☒ คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศแคนาดา 

☒ คา่น า้หนกักระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินก าหนดไว ้

☒ คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่อาหารเครือ่งดื่มพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีและอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 

☒ คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

☒ คา่บรกิารรา้นอาหารบางรา้นกรณีที่ตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ 

☒ คา่ธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึน้) ราคา ณ วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 



  

  

⁜ ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงนิเต็มจ านวน 

⁜ ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 - 30 วนั คืนเงนิคร่ึงหน่ึงของค่าทัวร ์

⁜ ยกเลกิการเดินทางกะทนัหนัก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆทั้งสิน้ 

⁜ ยกเวน้กรณีที่ทางบรษัิทฯ น าเงินช าระคา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่แลนด ์เพื่อเตรยีมการจดัน าเที่ยว ก่อนผูเ้ดินทางจะมีการแจง้ยกเลกิ 
  การเดินทางกบัทางบรษัิทฯนัน้ ทางบรษัิทฯสามารถหกัช าระคา่ใชจ้่ายตามจรงิก่อนที่จะคืนใหผู้โ้ดยสารได ้เช่น เที่ยวบินพเิศษ  

  EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแ้คบ่างสว่น เนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 
เงือ่นไข และ หมายเหตุ 

⚠ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรม และ เง่ือนไขทัง้หมด โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

⚠ คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 20 ทา่นและทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิ หรอื เลือ่นหรอืเปลีย่นแปลงการ 
  เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 

⚠ บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาคา่บรกิารในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่ภาษีน า้มนั หรอืมีการ 
  ประกาศขึน้หรอืลดคา่เงินบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 

⚠ บรษัิทฯ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีทอ่งเที่ยวอื่นเพื่อทดแทน  
  หรอืคืนคา่เขา้ชมแก่ผูเ้ดินทาง 

⚠ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรม  
  สภาวะทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษัิท โดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั 
  ของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

⚠ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การ 
  ก่อการจลาจล ความลา่ชา้ของเที่ยวบิน การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

⚠ บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่ผลที่เกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูหา้มเขา้ประเทศนัน้ๆ การน าสิง่ของผิดกฏหมาย 
  ไปหรอืกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤติที่สอ่ไปในทางเสือ่มเสยีและผิดกฏหมาย 

⚠ การไมร่บัประทานอาหารในบางมือ้ ไมเ่ที่ยวตามรายการทอ่งเที่ยว การออกหรอืเขา้กรุป๊ก่อนหรอืหลงัตารางรายการท่ีก าหนด 
  ทางบรษัิทฯขออนญุาตไมห่กัคืนคา่ใช่จ่ายในสว่นท่ีไมไ่ดร้บับรกิารนัน้ๆ 

⚠ กรณีที่ทา่นจะใชห้นงัสอืเดินทางราชการ (เลม่สนี า้เงิน) / หนงัสอืเดินทางนกัการทตู (เลม่สแีดง) ในการเดินทางกบัคณะ  
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบหากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้หรอืออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการทอ่งเที่ยวจะใช ้
  หนงัสอืเดินทางบคุคลธรรมดาเทา่นัน้ (เลม่สเีลอืดหม)ู 

⚠ 
การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกบัคณะ หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางทั้งขาไปและขา
กลบั 

  ทา่นจะตอ้งแจง้กบัทางบรษัิทฯ เพื่อท าการตรวจสอบสถานะท่ีนั่งในวนัเดินทางที่ทา่นตอ้งการเปลีย่น และผูโ้ดยสารจะเป็น 
  ผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที่ทางสายการบินเรยีกเก็บ และเป็นผูก้  าหนด 

⚠ ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ และตอ้งการยกเลกิการใชต้ั๋ว ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ 
  และเง่ือนไขของสายการบินนัน้ๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถท าการคืนตั๋ว หรอื refund ไดเ้ทา่นัน้) 

⚠ หากทา่นไมเ่ดินทางกลบัพรอ้มคณะ ตั๋วเครือ่งบินขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้

⚠ ในกรณีที่ลกูคา้ซือ้ตั๋วเครือ่งบินเอง และมาเที่ยวรว่มกบัคณะ (join tour) ลกูคา้ตอ้งเดินทางมาพบคณะเอง และรบัผิดชอบ 
  คา่ใชจ้่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⚠ ทา่นท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบรษัิทฯก่อน เพื่อยืนยนัการเดินทาง หากไมไ่ดร้บัการยืนยนัจากทางบรษัิทฯ 
  และไดท้ าการออกตั๋วไปแลว้นัน้ บรษัิทไมข่อรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สนิ 

⚠ หลงัจากการจอง และ ช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ทา่นยอมรบัในขอ้ตกลง และ เง่ือนไขที่ระบไุวข้า้งตน้ 
  



  

  

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเทศกาล ตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ค่าธรรมเนียมตั๋วและภาษีน า้มัน 
และปัจจัยอื่นๆ ฉะน้ันโปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกคร้ัง 

 


