วันศุกร์ที่
10 เม.ย. 2563

08.00 น.
11.00 น.
15.00 น.
17.10 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – โตรอนโต้ [1]
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สูฮ่ อ่ งกง เที่ยวบินที่ CX750
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่สนามบินนานาชาติโตรอนโต้ แคนาดา ด้วยเที่ยวบินที่ CX826
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****

20.30 น.

วันเสาร์ที่
11 เม.ย. 2563

เช้า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

วันอาทิตย์ที่
12 เม.ย. 2563

เช้า

เดิน ทางถึง เมื อ งโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา หลัง จากผ่านการตรวจหนัง สื อ เดิน ทางและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั
เข้าพักโรงแรม Four Points By Sheraton Toronto Airport ( - / - / - )

โตรอนโต้ – ไนแองการ่า [2]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชม เมืองโตรอนโต้ มหานครที่ใหญ่ท่ีสดุ ในประเทศแคนาดาโดยเริ่มจากการผ่านชม ศาลา
ว่ า การเมื อ ง (Toronto City Hall) และผ่ า นชมมหาวิ ท ยาลัย โตรอนโต้ (University of Toronto)
ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต้ จากนัน้ นาท่านขึน้ ชมทิวทัศน์ของนครแห่งนีบ้ นหอคอยซีเอ็น
ทาวเวอร์ (C.N. Tower) สิ่งก่อสร้างที่เคยสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 553 เมตร แต่ปัจจุบนั
เป็ นอันดับสามของโลก ซึ่งใช้เป็ นหอคอยสื่ อสารและสัง เกตการณ์ ถ้าในวันที่ อากาศดี ท้องฟ้า
แจ่มใส ทุกท่านสามารถมองเห็นละอองนา้ ตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่น้าตกไนแองการ่า (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
นา้ ตกที่นบั ได้ว่าเป็ นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ขนึ ้ ซึ่งเป็ นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของ
ธรรมชาติท่ีสวยที่สดุ และมีบริเวณที่คาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
แคนาดานั่นเอง ท่านจะได้สมั ผัสกับความยิ่งใหญ่ของนา้ ตก และเสียงอันดังกึกก้องของสายนา้ ที่
ไหลลงมากระทบกับพืน้ นา้ ด้านล่างตลอดเวลา และท่านสามารถที่จะมองเห็นจุดที่สวยที่สุดรู ป
เกือกม้า (Horse Shoes) ของนา้ ตกไนแองการ่า โดยจะมองเห็น ได้จากทางฝั่ งแคนาดาเท่านัน้ นา
ท่าน ล่องเรือ “ฮอร์น โบลเวอร์ ครู ซ” ท่านจะได้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของนา้ ตกไนแอง
การ่าอย่างใกล้ชิดและในวันที่ อากาศแจ่มใสท่านจะได้เห็นรุ ง้ กินนา้ ทอแสงเป็ นประกายงดงาม
(หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่เอือ้ อานวยให้ล่องเรือ “ฮอร์น โบลเวอร์ ครู ซ” ได้ บริษัทฯ
ขอเปลี่ยนรายการเป็ น Journey Behind the Falls ทดแทนให้โดยคานึงถึงผลประโยชน์และ
รายการเดินทางของท่านเป็ นสาคัญ) ทัวร์เสริม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูงของนา้ ตกไนแอง
การ่า ท่านสามารถแจ้งความประสงค์กบั หัวหน้าทัวร์
รับประทานอาหารเย็น (SKYLON TOWER)
เข้าพักโรงแรม Marriott on the Falls (Fallsview room) ( B / L / D )

ไนแองการ่า – คอร์นนิ่ง – แฮริสเบิร์ก [3]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางข้ามสะพาน เรนโบว์ (Rainbow Bridge) เพื่อข้ามมาฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ง (Corning) (ระยะทาง 243 กม.
ใช้เ วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ชมทัศนียภาพกับบรรยากาศของเมื องและชี วิตแบบชาว
อเมริกนั ซึ่งตัง้ อยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สูงใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี ค.ศ.

เที่ยง
บ่าย
เย็น
วันจันทร์ที่
13 เม.ย. 2563

เช้า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

1890 และตัง้ อยู่บนฝั่ งแม่นา้ เชมุง นาท่านชมโรงงานเครื่องแก้ว (Corning Glass) ของเมืองคอร์
นนิ่งที่มีช่ือเสียง อิสระ ให้ทุกท่านได้ชอ้ ปปิ ้งเลือกซือ้ สินค้า ไม่ว่าจะเป็ นจาน ชามของ Corelle ที่
แตกยาก นอกจากนีย้ งั มีของประดับตกแต่งบ้านต่างๆ ที่สวยงามซึ่งทามาจากแก้วให้ทา่ นได้ชมและ
เลือกซือ้
รับประทานอาหารกลางวัน
น าท่า นเดิน ทางสู่ เมื อ งแฮริ ส เบิ ร์ก (Harrisburg) เมื อ งหลวงริม ฝั่ งแม่น า้ ซัว ควิ - ฮานน่ า ของ
รัฐเพนซิลเวเนีย (ระยะทาง 266 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารเย็น
เข้าพักโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg/Hershey ( B / L / D )

แฮริสเบิร์ก - วอชิงตัน ดีซี [4]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
น าท่า นสู่ โรงงานจ าลองผลิ ต ช็ อ กโกแลต ชื่ อ ดัง ของประเทศอเมริก า นั่น ก็ คื อ Hershey’s
Chocolate World ซึ่งท่านจะได้ชมขัน้ ตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตนู เคลื่อนไหว
โดยใช้สตั ว์จาลองในการแสดงประกอบกับเทคโนโลยีท่ีทนั สมัย พร้อมกับการแสดงที่น่ารักและตื่น
ตาตื่นใจ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ ช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s เพื่อเป็ นของฝาก ของที่
ระลึ ก ตามอัธ ยาศัย จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ กรุ ง วอชิ ง ตั น ดี ซี เมื อ งหลวงของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 193 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผัง
เมืองได้อย่างสวยงามและเป็ นระเบียบ ทัง้ ยังเป็ นที่ตงั้ ที่ทาการของหน่วยงานรัฐบาลที่สาคัญ นา
ท่านชมสถานที่สาคัญต่างๆ ของกรุงวอชิงตันดีซี นาท่านชม ทาเนียบขาว (White House) สถานที่
ท างานและบ้า นพัก ราชการของประธานาธิ บ ดี ผ่ า นชม อนุ ส าวรี ย ์ว อชิ ง ตั น (Washington
Monument) หรือที่รูจ้ กั กันในนามไม่เป็ นทางการคือ “แท่งดินสอ” แท่ง หินโอเบลิสก์ท่ีสร้างเพื่อเป็ น
เกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูน้ าอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา
ที่ทาจากหินอ่อน
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านชม อนุ สรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial) และชมอนุ สรณ์สถาน
ประธานาธิ บ ดี ลิ น คอน (Lincoln Memorial) ซึ่ ง ทั้ง 2 ท่ า นนั้น เป็ น รัฐ บุรุ ษ ผู้ย่ิ ง ใหญ่ ใ นหน้า
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาทัง้ สิน้ จากนัน้ นาท่านชม พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ่งใหญ่ท่ีสุดใน
โลกโดยทุกท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (National Museum of Natural History)
และท่ า นยัง สามารถเพลิ ด เพลิ น กั บ การชมหุ่ น สต๊ า ฟ ช้า งป่ าแอฟริ กัน ที่ ตัว ใหญ่ ท่ี สุด ในโลก
นอกจากนัน้ ยังมีหอ้ งจัดแสดงซากดึกดาบรรพ์โครงกระดูกไดโนเสาร์และที่พลาดไม่ได้ซ่ึ งเป็ นไฮ
ไลท์เลยก็คือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) เป็ นเพชรสีนา้ เงินที่ใหญ่ท่ีสดุ ในโลกในบรรดาเพชรสีนา้
เงินในอดีตที่เคยพบมา มีนา้ หนัก 112 กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะสวยงามและเป็ นสิ่งลา้ ค่าหา
ยากแล้วยังมีประวัตคิ วามเป็ นมาที่ยาวนานอีกด้วย
รับประทานอาหารเย็น

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

14 เม.ย. 2563

เช้า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

วันพุธที่
15 เม.ย. 2563

เช้า

เที่ยง
บ่าย

วอชิงตัน ดี.ซี. – ฟิลาเดลเฟีย – นิวยอร์ก [5]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองฟิ ลลาเดลเฟี ย มลรัฐเพนซิลวาเนีย (ระยะทาง 224 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3 ชั่วโมง) เป็ นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตัง้ ประเทศสหรัฐอเมริกา นาท่านชม
ระฆั ง แห่ ง เสรี ภ าพ (Liberty Bell) สัญ ลัก ษณ์ข องการก่ อ ตั้ง ประเทศ และหอแห่ ง เสรี ภ าพ
(Independence Hall) สร้า งขึ น้ เพื่ อ ใช้เ ป็ น ศาลาว่ า การรัฐ ปั จ จุบัน ใช้เ ป็ น ที่ เ ก็ บ รัก ษาเอกสาร
ประกาศอิสรภาพและตัง้ ดินแดนใหม่โดยใช้ช่ือว่า “สหรัฐอเมริกา” (United States of America)
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ มหานครนิ วยอร์ก นครแห่งความมั่งคั่งทันสมัยทางด้านสถาปั ตยกรรมและ
เทคโนโลยี รวมถึงศูนย์กลางของธุ รกิจ และการท่องเที่ยว (ระยะทาง 155 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) นาท่านสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็ นหัวใจของ
นิวยอร์กซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองต้อนรับปี ใหม่ กันอย่างคับคั่งและอลังการมากที่สดุ ในโลกแห่งหนึ่ง
ให้ท่านเดินชมบรรยากาศของป้ายไฟโฆษณาที่มีอยู่โดยรอบ (ป้ายโฆษณาที่อยู่ในบริเวณนี ้ ขึน้ ชื่อ
ว่ามีราคาค่าเช่าแพงที่สดุ ในโลก) และถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Doubletree by Hilton Fort Lee – George Washington Bridge ( B / L / D )

นิวยอร์ก [6]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์รี่” สูเ่ กาะลิเบอร์ตี้ จากท่าเรือแบตเตอร์ร่ีปาร์ค เข้าสู่ปากแม่นา้ ฮัดสันมุง่ สู่
เกาะเทพีเสรีภาพซึ่งเป็ นอนุสาวรียท์ ่ีย่งิ ใหญ่และมีคณ
ุ ค่าทางจิตใจเป็ นประติมากรรมโลหะสาริด รูป
เทพี ห่ม เสื อ้ คลุม มื อ ขวาชูค บเพลิ ง ส่ ว นมื อ ซ้า ยถื อ แผ่น จารึก ค าประกาศอิ ส รภาพของสหรัฐ ฯ
ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุส ต์ บาร์โทลดี โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วี ย อเลต์- เลอดุค และกุส ตาฟ ไอเฟล ซึ่ง เป็ นผู้อ อกแบบหอไอเฟลในกรุ ง ปารีส ส่ว นฐานอนุสาวรียส์ ร้างโดย
สหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกนั เอมมา ลาซารัส ซึ่งมีเนือ้ หาต้อนรับผูอ้ พยพที่
เข้ามาอยู่มาในประเทศอเมริกา จากนัน้ นาทุกท่านเดินผ่านสวน Battery Park ไปสู่รูปปั้ นรู ปวั ว
กระทิง (Charging Bull) Landmark อีกแห่งสาหรับผูท้ ่ีมาเยือนนิวยอร์กแล้วจะพลาดไม่ได้
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านขึน้ ชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก ONE World Trade ตึกใหม่ท่ีถูกสร้างขึน้ แทน
ตึกเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ เดิมที่เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็ นตึกที่สงู ที่สดุ ในสหรัฐฯ คณะกรรมการที่
ปรึกษาด้านตึกสูงและที่พกั ย่านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ตกึ ระฟ้า "วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์"
ในนครนิวยอร์กเป็ นตึกสูงที่สุดของอเมริกา ด้วยระดับความสูง 1,776 ฟุต จากรายงานระบุว่าตึก

"วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ผงาดกลายเป็ นตึกระฟ้าสูงที่สดุ ของสหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตัวอาคาร
ที่มีความสูงถึง 408 ฟุต จากนัน้ อิสระให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ ้งกับสินค้าราคาพิเศษที่หา้ ง Century21 ที่ตงั้
อยูใ่ นบริเวณใกล้ ๆ กัน
รับประทานอาหารเย็น
เข้าพักโรงแรม Doubletree by Hilton Fort Lee – George Washington ( B / L / D )

เย็น
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets วัน นี ้ทั้ง วัน ท่ า นจะได้ช ้อ ปปิ ้ ง แบบ
NON-STOP อิสระให้ท่านช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย ที่น่ีเป็ นเอ๊าท์เลทมอลล์ขนาดใหญ่ (ใหญ่ท่ีสุดใน
อเมริกา) เป็ นศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมทัง้ จากฝั่ งอเมริกา และฝั่ งยุโรป 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

วันพฤหัสบดีที่
16 เม.ย. 2563

นิวยอร์ก – วู้ดเบอร์รี่เอ้าเลท – บอสตัน [7]
เครื่องสาอาง และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่ถกู กว่าเมืองไทยกว่าครึง่
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ทา่ นสนุกสนานกับการช้อปปิ้ งอย่างเต็มที)่
เพลิดเพลินกันต่อกับการช้อปปิ ้งตลอดทัง้ ช่วงบ่าย เมื่อได้เวลาสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่เมือง
บอสตัน เมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ (ระยะทาง 347 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เป็ นเมืองที่มีมนต์เสน่ห ์ ของความเก่า ความขลังและยังเป็ นเมืองที่มีสถานศึกษาชัน้ สูงมากมาย อีก
ทัง้ ยังเป็ นตลาดหนังสือทางวิชาการที่ใหญ่ท่ีสดุ ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน
รับประทานอาหารเย็น
เข้าพักโรงแรม Sheraton Framingham Hotel & Conference Center ( B / - / D )

บ่าย

เย็น
วันศุกร์ที่
17 เม.ย. 2563

เช้า

เที่ยง
บ่าย

บอสตัน [8]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
น าท่า นเดิน ทางสู่ เ มื อ งเคมบริ ด จ์ (Cambridge) น าท่า นเยี่ ย มชม มหาวิ ท ยาลั ย ฮาร์เ วิ ร์ด
(Harvard University) มหาวิทยาลัยที่ได้ช่ือว่าเก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา ให้
ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับรู ปปั้ น John Harvard ผูก้ ่อตัง้ มหาวิทยาลัยแห่งนี ้ จากนัน้ นาท่าน
เยื่ ย มชม จั ตุ รั ส ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช (King Bhumibol Adulyadej Square) ที่ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จ ร่วมงานพิธี ฉลองอย่างเป็ นทางการ เมื่ อ 14 ส.ค. 2535 เพื่ อระลึกถึ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระราชสมภพที่น่ี
รับประทานอาหารกลางวัน
นาทุกท่านเที่ยวชมเมืองบอสตัน เมืองที่มีมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียง
ต่าง ๆ มากมายนับไม่ถว้ น มีทงั้ นักศึกษาต่างชาติท่ีเรียนเก่งมาศึกษาอยู่ท่ีเมืองนี ้ นาท่านเดินตาม
เส้นทาง ฟรีดอมเทรล (Freedom Trail) ทางเดินที่ปดู ว้ ยอิฐสีนา้ ตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล์

เย็น

วันเสาร์ที่
18 เม.ย. 2563

01.50 น.

เป็ นที่ ตงั้ ของสถานที่ ส าคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น บอสตัน คอมมอน ซึ่ง เป็ นที่ ตงั้ ของ
สวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตัน มีเนือ้ ที่ 125 ไร่ ซึ่งในบริเวณใกล้ ๆ กันนัน้ เป็ นที่ตงั้ ของ Old
State House ตัง้ อยูท่ ่ีถนน Washington Street อาคารที่สร้างด้วยอิฐ สร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1713
เป็ นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเคยเป็ นอาคารที่ประชุมของบข้าหลวงที่องั กฤษส่งมา
ปกครองอาณานิ ค ม ด้า นหน้า ของอาคารเป็ นสถานที่ เ กิ ด การสัง หารหมู่ ท่ี บ อสตัน (Boston
Massacre) ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่ีทหารอังกฤษยิงใส่กลุ่มชาวอาณานิคมที่ทาการ
ประท้วงอังกฤษหลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลัง นีถ้ ูกใช้เป็ นอาคารที่ทาการของ
รัฐบาลประจารัฐอยู่พกั หนึ่ง ก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ท่ีบีคอนฮิลล์ในปั จจุบนั และไม่ห่าง
จาก Old State house ก็ เ ป็ น ที่ ตั้ง ของ ฟาเนี ย ลฮอลล์ (Faneuil Hall) และ Quincy Market
อาคารตลาดกลางอันเก่าแก่ของบอสตันโดยบริเวณชัน้ ล่างเป็ นตลาดขายของ ส่วนชัน้ ที่สองเป็ น
ห้องประชุมขนาดใหญ่มีช่ือว่า “CRADLE OF LIBERTY” ที่น่ีถือเป็ นสถานที่ท่ีมีสีสนั ของเมืองแห่ง
หนึ่ง ด้วยเพิงขายของที่ระลึกจากงานฝี มือ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหาร ทุกวันที่น่ีจะมีผคู้ นมาเสาะ
แสวงหาอาหารแปลกลิน้ และจับจ่ายซือ้ ของกัน รอบ ๆ และระหว่างตึกทัง้ สี่ตกึ นี ้ เป็ นลานกว้างซึ่ง
จะปลูกต้นไม้ประดับ และมีมา้ นั่งให้กบั นักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อน
รับประทานอาหารเย็น
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติบอสตันโลแกน ( B / L / D )

บอสตัน – ฮ่องกง [9]
เหินฟ้าจากบอสตันสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 811
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

วันอาทิต์ที่
19 เม.ย. 2563

05.10 น.
08.00 น.
10.00 น.

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ [10]
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CX 705
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
ผูใ้ หญ่ทา่ นละ (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (นอนกับผูใ้ หญ่1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (นอนกับผูใ้ หญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม)
พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม)

10 – 19 เม.ย. 2563
109,999
104,999
89,999
25,000

ผูใ้ หญ่ทา่ นที่สาม (นอนกับผูใ้ หญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม)
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน)

107,999
35,000

กรุ๊ปขั้นต่าเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีท่ีเป็ นผูใ้ หญ่และต้องการพัก 3
ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทัง้ นี ้ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็ นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***
การสารองทีน่ ่ัง
บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลัง จากมี การยืนยันจากทางบริษัท
⁜
ภายใน 1 วัน
ส่วนที่เหลื อของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันมิ ฉะนัน้ จะถื อว่าการ
⁜ สารองการเดินทางนัน้
ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
อัตรานีร้ วม:
☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก (Cathay Pacific)
☑ ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ
☑ ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
☑ ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
☑ ค่าเข้าสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมีบริการสาหรับกระเป๋ าท่านละ 2 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากนา้ หนักหรือ
☑ จานวนของ
กระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
☑ ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สาหรับผูท้ ่ีอายุไม่เกิน 70 ปี )
☑ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ่ีอายุไม่เกิน 70 ปี )
☑ ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานีไ้ ม่รวม
☒ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน)
☒ ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน)
☒ Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋ า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋ า)
☒ ค่าทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
☒ ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
☒ ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศแคนาดา
☒ ค่านา้ หนักกระเป๋ าที่เกินจากที่สายการบินกาหนดไว้

☒
☒
☒
☒

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีท่ีตอ้ งการเป็ นกรณีพิเศษ
ค่าธรรมเนียมนา้ มันของสายการบิน (หากมีการปรับขึน้ ) ราคา ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

กรณียกเลิกการเดินทาง
⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินเต็มจานวน
⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 - 30 วัน คืนเงินครึ่งหนึ่งของค่าทัวร์
⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้
ยกเว้นกรณีท่ีทางบริษัทฯ นาเงินชาระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนาเที่ยว ก่อนผูเ้ ดินทางจะมี
⁜ การแจ้งยกเลิก
การเดินทางกับทางบริษัทฯนัน้ ทางบริษัทฯสามารถหักชาระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้ผโู้ ดยสารได้
เช่น เที่ยวบินพิเศษ
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงิ นได้แค่บางส่วน เนื่ องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนัน้ ๆ
เงือ่ นไข และ หมายเหตุ
⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทัง้ หมด โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ
⚠ เปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ ราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี นา้ มัน
⚠ หรือมีการ
ประกาศขึน้ หรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
บริษัท ฯ มี สิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้า ชมสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวใดๆที่ ปิ ด ทาการ โดยจะจัด หาสถานที่
⚠ ท่องเที่ยวอื่นเพื่อทดแทน
หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผเู้ ดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กบั สภาวะของสาย
⚠ การบิน โรงแรม
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และ
ความปลอดภัย
ของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การ
⚠ นัดหยุดงาน การ
ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็ นต้น

บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อผลที่เกิดขึน้ จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนัน้ ๆ การนา
⚠ สิ่งของผิดกฏหมาย
ไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้อง และความประพฤติท่ีสอ่ ไปในทางเสื่อมเสียและ
ผิดกฏหมาย
การไม่รบั ประทานอาหารในบางมือ้ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตาราง
⚠ รายการที่กาหนด
ทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หกั คืนค่าใช่จา่ ยในส่วนที่ไม่ได้รบั บริการนัน้ ๆ
กรณีท่ีทา่ นจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทาง
⚠ กับคณะ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบั ผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติ
การท่องเที่ยวจะใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านัน้ (เล่มสีเลือดหมู)
การเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทัง้
⚠ ขาไปและขากลับ
ท่านจะต้องแจ้ง กับทางบริษัทฯ เพื่อทาการตรวจสอบสถานะที่น่ งั ในวันเดินทางที่ ท่านต้องการเปลี่ยน และ
ผูโ้ ดยสารจะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็ นผูก้ าหนด
ถ้าทางบริษัท ได้อ อกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้อ งการยกเลิก การใช้ต๋ ัว ผู้เดิน ทางต้องรอเงิ นคื น (refund)
⚠ ระยะเวลาตามระบบ
และเงื่อนไขของสายการบินนัน้ ๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถทาการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่านัน้ )
⚠ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นนั้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ในกรณีท่ีลกู ค้าซือ้ ตั๋วเครื่องบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง และ
⚠ รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะเอง
ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพื่อยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รบั การยืนยัน
⚠ จากทางบริษัทฯ
และได้ทาการออกตั๋วไปแล้วนัน้ บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน
หลังจากการจอง และ ชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถื อว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่ อนไขที่ระบุไว้
⚠ ข้างต้น
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมตั๋วและภาษีนา้ มัน
และปั จจัยอื่นๆ ฉะนั้นโปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกครั้ง

