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วนัที ่

 5 เม.ย. 
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – โตรอนโต ้ [1] 

วนัที ่

 6 เม.ย. 
โตรอนโต ้– ไนแองการา่ [2] 

08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ 

แปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนการ

เดินทาง 

11.00 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX750 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

17.10 น. ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่สนามบินนานาชาติโตรอนโต้ แคนาดา ด้วยเที่ยวบินที่ 

CX826 

**** บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล **** 

20.30 น. เดินทางถึง เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านชม เมอืงโตรอนโต้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาโดยเริ่มจากการผ่าน

ชม ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall) และผ่านชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต้ 

(University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต้ จากนั้นน าท่านขึน้ชม

ทิวทัศน์ของนครแห่งน้ีบนหอคอยซเีอน็ ทาวเวอร ์(C.N. Tower) ส่ิงก่อสร้างที่เคยสูงที่สุด

ในโลก โดยมีความสูงถึง 553 เมตร แต่ปัจจุบันเป็นอันดับสามของโลก ซึ่งใช้เป็นหอคอย

ส่ือสารและสังเกตการณ์ ถา้ในวันท่ีอากาศดี ทอ้งฟ้าแจ่มใส ทุกท่านสามารถมองเห็น

ละอองน้ าตกไนแองการ่าได้อยา่งชัดเจน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่น้ าตกไนแองการา่ (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ช่ัวโมง) น้ าตกที่นับได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเป็นส่ิง

มหัศจรรย์แห่งหนึ่งของธรรมชาติที่สวยที่สุดและมีบริเวณที่คาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของ

น้ าตก และเสียงอันดังกึกกอ้งของสายน้ าทีไ่หลลงมากระทบกับพ้ืนน้ าด้านล่างตลอดเวลา 

และท่านสามารถที่จะมองเห็นจุดที่สวยที่สุดรูปเกือกม้า (Horse Shoes) ของน้ าตกไน

แองการ่า โดยจะมองเห็นได้จากทางฝั่งแคนาดาเทา่นั้น  น าท่าน ลอ่งเรือ “ฮอรน์  โบล

เวอร ์ ครซู” ท่านจะได้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของน้ าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด

และในวันท่ีอากาศแจ่มใสท่านจะได้เห็นรุ้งกินน้ าทอแสงเป็นประกายงดงาม (หมายเหต:ุ 

หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยใหล้อ่งเรอื “ฮอรน์ โบลเวอร ์ครซู” ได ้บรษิทัฯ ขอเปลีย่น
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วนัที ่

 7 เม.ย. 
ไนแองการา่ – คอรน์นิง่ – แฮรสิเบริก์ [3] 

รายการเปน็ Journey Behind the Falls ทดแทนใหโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ

รายการเดนิทางของทา่นเปน็ส าคญั) ทัวร์เสริม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูงของน้ าตกไน

แองการ่า ท่านสามารถแจง้ความประสงค์กับหัวหน้าทัวร์    

เย็น รับประทานอาหารเย็น (SKYLON TOWER) 

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

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางข้ามสะพาน เรนโบว์ (Rainbow Bridge) เพ่ือข้ามมาฝั่งประเทศ

สหรัฐอเมริกา เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ง 

(Corning)  (ระยะทาง 243 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  ชมทัศนียภาพกับ

บรรยากาศของเมืองและชีวิตแบบชาวอเมริกัน ซึ่งต้ังอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สูงใหญ่ทาง

ตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 และต้ังอยู่บนฝั่งแม่น้ าเชมุง น าท่าน

ชมโรงงานเครื่องแก้ว (Corning Glass) ของเมืองคอร์นนิ่งที่มีช่ือเสียง อิสระ ให้ทุกท่าน

ได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นจาน ชามของ Corelle ที่แตกยาก นอกจากนี้ยังมี

ของประดับตกแต่งบ้านต่างๆ ที่สวยงามซึ่งท ามาจากแก้วให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ าซัวควิ-ฮานน่าข

อง            รัฐเพนซิลเวเนีย (ระยะทาง 266 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

  เข้าพักโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg/Hershey  ( B / L / D ) 
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วนัที ่

 8 เม.ย. 
แฮรสิเบริก์ - วอชงิตนั ดซี ี[4] 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่ โรงงานจ าลองผลติชอ็กโกแลต ช่ือดังของประเทศอเมริกา นั่นก็คือ Hershey’s 

Chocolate World ซึ่งท่านจะได้ชมขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์

การ์ตูนเคลื่อนไหวโดยใช้สัตว์จ าลองในการแสดงประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อม

กับการแสดงที่น่ารักและต่ืนตาต่ืนใจ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตนานาชนิดของ 

Hershey’s เพ่ือเป็นของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรงุ

วอชงิตนั ดซี ีเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 193 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง)  เมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อยา่งสวยงามและเป็นระเบียบ ทั้ง

ยังเป็นที่ต้ังที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาลที่ส าคัญ น าท่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ ของ

กรุงวอชิงตันดีซี น าท่านชม ท าเนยีบขาว (White House) สถานที่ท างานและบ้านพัก

ราชการของประธานาธบิดี ผ่านชม อนสุาวรยีว์อชงิตนั (Washington Monument) หรือ

ที่รู้จักกันในนามไม่เป็นทางการคอื “แท่งดินสอ” แท่ง หินโอเบลิสก์ที่สร้างเพ่ือเป็นเกียรติ

แก่ จอรจ์ วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้น าอิสรภาพมาสู่

สหรัฐอเมริกาที่ท าจากหินอ่อน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial) และชมอนุสรณ์

สถานประธานาธิบดีลินคอน (Lincoln Memorial) ซึ่งทั้ง 2 ท่านน้ันเป็นรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่

ในหน้าประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ่ง

ใหญ่ที่สุดในโลกโดยทุกท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (National Museum 

of Natural History) และท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการชมหุ่นสต๊าฟ ช้างป่าแอฟริกัน

ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นยังมีห้องจัดแสดงซากดึกด าบรรพ์โครงกระดูก

ไดโนเสาร์และที่พลาดไม่ได้ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยก็คือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) เป็น

เพชรสีน้ าเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในบรรดาเพชรสีน้ าเงินในอดีตที่เคยพบมา มีน้ าหนัก 

112 กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะสวยงามและเป็นส่ิงล้ าค่าหายากแล้วยังมีประวัติ

ความเป็นมาที่ยาวนานอีกด้วย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

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

 9 เม.ย. 
 วอชงิตนั ด.ีซ.ี – ฟลิาเดลเฟยี – นวิยอรก์ [5] 

วนัที ่

 10 เม.ย. 
นวิยอรก์ [6] 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่เมอืงฟลิลาเดลเฟยี มลรัฐเพนซิลวาเนีย  (ระยะทาง 224 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อต้ังประเทศ

สหรัฐอเมริกา น าท่านชมระฆงัแหง่เสรภีาพ (Liberty Bell) สัญลักษณ์ของการก่อต้ัง

ประเทศ และหอแหง่เสรภีาพ (Independence Hall) สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ 

ปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บรกัษาเอกสารประกาศอิสรภาพและต้ังดินแดนใหม่โดยใช้ช่ือว่า 

“สหรัฐอเมรกิา” (United States of America)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มหานครนวิยอรก์ นครแห่งความมั่งคั่งทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม

และเทคโนโลยี รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเที่ยว (ระยะทาง 155 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) น าท่านสู่ ยา่นไทม ์สแควร ์(Times Square) หนึ่งใน

สถานที่เป็นหัวใจของนิวยอร์กซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ กันอย่างคบัคั่งและ

อลังการมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านเดินชมบรรยากาศของป้ายไฟโฆษณาที่มีอยู่

โดยรอบ (ปา้ยโฆษณาทีอ่ยู่ในบริเวณนี้ ขึ้นช่ือว่ามีราคาคา่เช่าแพงที่สุดในโลก) และ

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

เข้าพักโรงแรม  Doubletree by Hilton Fort Lee – George Washington Bridge               

( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 น าทุกท่าน“ลงเรอืเฟอรร์ี่” สู่เกาะลเิบอร์ตี ้จากท่าเรือแบตเตอร์รี่ปาร์ค เข้าสู่ปากแม่น้ าฮัด

สันมุ่งสู่เกาะเทพีเสรีภาพซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็น
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วนัที ่

 11 เม.ย. 
นวิยอรก์ – วูด้เบอรร์ีเ่อา้เลท – บอสตนั [7] 

ประติมากรรมโลหะส าริด รูปเทพีห่มเส้ือคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึก

ค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทลดี โครงร่างเหล็ก

ออกแบบโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟล

ในกรุงปารีส ส่วนฐานอนุสาวรีย์สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาว

อเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซึ่งมีเนื้อหาต้อนรับผู้อพยพที่เข้ามาอยู่มาในประเทศอเมริกา 

จากนั้นน าทกุท่านเดินผ่านสวน Battery Park ไปสูร่ปูปัน้รปูววักระทงิ (Charging Bull)  

Landmark อีกแห่งส าหรับผู้ที่มาเยือนนิวยอรก์แล้วจะพลาดไม่ได ้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย  น าท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก ONE World Trade ตึกใหม่ที่ถูก

สร้างขึ้น แทนตึกเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ เดิมที่เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกที่สูงที่สุดใน

สหรัฐฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านตึกสูงและที่พักย่านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ตึก

ระฟ้า "วนั เวลิด ์เทรด เซน็เตอร"์ ในนครนิวยอร์กเป็นตึกสูงที่สุดของอเมริกา ด้วยระดับ

ความสูง 1,776 ฟุต จากรายงานระบุว่าตึก "วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ผงาดกลายเป็นตึก

ระฟ้าสูงที่สุดของสหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตัวอาคารที่มีความสูงถึง 408 ฟุต จากนั้น 

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกบัสินค้าราคาพิเศษที่ห้าง Century21 ที่ต้ังอยู่ในบรเิวณใกล้ ๆ 

กัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

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

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets วันน้ีทั้งวัน ท่านจะได้ช้อป

ปิ้งแบบ NON-STOP อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ที่นี่เป็นเอ๊าท์เลทมอลล์ขนาด
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วนัอาทติยท์ี ่

 12 เม.ย. 
บอสตนั  [8] 

ใหญ่ (ใหญ่ที่สุดในอเมริกา) เป็นศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมทั้งจากฝั่งอเมริกา และฝั่ง

ยุโรป มากมาย อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, A/X AMANI, BALENCIAGA, 

BURBERY, COACH, DKNY, CK, FENDI, GAP, KATE SPADE, LONGCHAMP, 

MONT BLANC, OOKALEY เครื่องหนัง เครื่องส าอาง และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายใน

ราคาที่ถกูกวา่เมืองไทยกว่าครึ่ง  

(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งอยา่งเต็มที่) 

บ่าย เพลิดเพลินกันต่อกับการช้อปปิ้งตลอดทั้งช่วงบ่าย  เมื่อได้เวลาสมควรน าทกุท่านเดินทาง

สู่เมืองบอสตนั เมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ (ระยะทาง 347 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ ของความเก่า ความขลังและยังเปน็เมืองที่มี

สถานศึกษาช้ันสูงมากมาย อีกทั้งยังเป็นตลาดหนังสือทางวิชาการทีใ่หญ่ที่สุดในประเทศ

สหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

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

 

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมอืงเคมบรดิจ ์(Cambridge)  น าท่านเยี่ยมชม มหาวทิยาลยัฮารเ์วริด์ 

(Harvard University)  มหาวิทยาลัยที่ได้ช่ือว่าเกา่แก่และมีช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งใน

อเมริกา ให้ท่านไดถ้่ายภาพเป็นที่ระลึกกับรูปปั้น John Harvard ผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัย

แห่งน้ี จากนั้นน าท่านเยื่ยมชม จัตรุสัภูมพิลอดลุยเดช (King Bhumibol Adulyadej 

Square) ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลองอย่างเป็นทางการ 

เมื่อ 14 ส.ค. 2535 เพ่ือระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระ

ราชสมภพที่นี่ 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าทุกท่านเที่ยวชมเมืองบอสตัน เมืองที่มีมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มี

ช่ือเสียงต่าง ๆ มากมายนบัไม่ถ้วน มีทั้งนักศกึษาต่างชาติที่เรียนเก่งมาศึกษาอยู่ที่เมืองน้ี 

น าท่านเดินตามเส้นทาง ฟรดีอมเทรล (Freedom Trail) ทางเดินที่ปูด้วยอิฐสีน้ าตาลแดง 

มีความยาวถึง 2.5 ไมล ์เป็นที่ต้ังของสถานที่ส าคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ อาทเิช่น 

บอสตัน คอมมอน ซึ่งเป็นที่ต้ังของสวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตัน มีเนื้อที่ 125 ไร่ 

ซึ่งในบริเวณใกล ้ๆ กันน้ันเป็นที่ต้ังของ Old State House   ต้ังอยู่ที่ถนน Washington 

Street อาคารที่สร้างด้วยอิฐ สร้างมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์เพราะเคยเป็นอาคารทีป่ระชุมของบข้าหลวงที่อังกฤษส่งมาปกครองอาณา

นิคม ด้านหน้าของอาคารเป็นสถานที่เกิดการสังหารหมู่ที่บอสตัน (Boston Massacre) 

ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทหารอังกฤษยงิใส่กลุ่มชาวอาณานิคมทีท่ าการ

ประท้วงอังกฤษหลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลังนี้ถูกใช้เป็นอาคารที่ท าการ

ของรัฐบาลประจ ารัฐอยู่พักหนึ่ง ก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ที่บีคอนฮิลล์ใน

ปัจจุบัน  และไม่ห่างจาก Old State house  ก็เป็นที่ต้ังของ ฟาเนยีลฮอลล ์ (Faneuil 

Hall) และ Quincy Market  อาคารตลาดกลางอันเก่าแก่ของบอสตันโดยบริเวณช้ันล่าง

เป็นตลาดขายของ ส่วนช้ันที่สองเป็น ห้องประชุมขนาดใหญ่มีช่ือว่า “CRADLE OF 

LIBERTY”  ที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่มีสีสันของเมืองแห่งหนึ่ง ด้วยเพิงขายของที่ระลึกจาก

งานฝีมือ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหาร ทกุวันที่น่ีจะมีผู้คนมาเสาะแสวงหาอาหารแปลกลิ้น 

และจับจ่ายซือ้ของกัน รอบ ๆ และระหว่างตึกทั้งส่ีตึกนี้ เป็นลานกวา้งซึ่งจะปลกูต้นไม้

ประดับ และมีม้านั่งให้กับนักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อน  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

  เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติบอสตันโลแกน ( B / L / 

D ) 
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วนัที ่

 13 เม.ย. 
บอสตนั – ฮอ่งกง [9] 

วนัที ่

 14 เม.ย. 
ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ [10] 

01.50 น. เหินฟ้าจากบอสตันสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 811 

**** บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล**** 

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.00 น. ออกเดินทางต่อดว้ยเที่ยวบินที่ CX 705 

10.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 5 – 14 เม.ย. 2563 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน) 109,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน) 104,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และ

ไม่มีเตียงเสริม) 89,999 

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพ่ิม) 25,000 

ผู้ใหญ่ท่านท่ีสาม (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มี

เตียงเสริม) 
107,999 

ไม่เอาต๋ัวเครื่องบิน (หักคืน) 35,000 

 

กรุป๊ขัน้ต่ าเดนิทาง 20 คน ในกรณมีกีรุป๊ต่ ากวา่ 20 คน จะมกีารเปลีย่นแปลงราคา 

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมรกิาจะไม่มีเตียงเสรมิหรือเตียงที่สาม กรณีที่

เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ทา่นต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง 

จะต้องพักดว้ยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเลีย่งความเส่ียงในกรณีเกิดเหตุเพลิง

ไหม้ในห้องพักและมกีารอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรฐัในประเทศ*** 
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การส ารองทีน่ัง่ 

⁜ 
บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทาง

บริษัทภายใน 3 วัน  

⁜ 
ส่วนที่เหลือของราคาทัวร ์กรุณาช าระให้ครบถ้วนกอ่นการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะน้ันจะถือ

ว่าการส ารองการเดินทางนั้น 

  ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

 

อตัรานีร้วม: 

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

☑ ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ 

☑ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 

☑ ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 

☑ ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

☑ 
ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเปา๋ท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หาก

น้ าหนักหรือจ านวนของ 

  กระเป๋าเกินกวา่ที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จา่ยโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 

☑ 
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่

เกิน 70 ปี) 

☑ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

☑ ค่าประกัน และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มอีายุเกิน 80 ปี 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

☒ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

☒ ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

☒ Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า) 

☒ ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 

☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา 

☒ ค่าน้ าหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินก าหนดไว้ 

☒ 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุใน

รายการ 
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☒ ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

☒ ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ 

☒ ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 

 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

⁜ ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คนืเงนิเตม็จ านวน 

⁜ ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 - 30 วัน คนืเงินครึง่หนึ่งของคา่ทวัร ์

⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

⁜ 
ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ น าเงินช าระค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว กอ่นผู้

เดินทางจะมีการแจ้งยกเลกิ 

  
การเดินทางกบัทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักช าระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้

ผู้โดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ  

  
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เน่ืองจากคา่ต๋ัวเป็นการ

เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

เงือ่นไข และ หมายเหต ุ

⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เง่ือนไขทั้งหมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

⚠ คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ 

เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ 

 เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 

⚠ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคา่ต๋ัวเครื่องบิน ค่า

ภาษีน้ ามัน หรือมีการ 

 ประกาศขึ้นหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนัที่จะเดินทาง 

⚠ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหา

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นเพ่ือทดแทน  

 หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทาง 

⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะ

ของสายการบิน โรงแรม  

 สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือ

ผลประโยชน์และความปลอดภัย 

 ของผู้เดินทางเป็นหลัก 

⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ 

 ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

⚠ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศน้ันๆ 

การน าส่ิงของผิดกฏหมาย 

  ไปหรือกลับระหว่างการเดนิทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทาง
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เส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

⚠ การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เท่ียวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือ

หลังตารางรายการที่ก าหนด 

 ทางบริษัทฯขออนุญาตไมหั่กคืนค่าใช่จา่ยในส่วนทีไ่ม่ได้รับบรกิารน้ันๆ 

⚠ กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ใน

การเดินทางกบัคณะ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากทา่นถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะ

โดยปกติการท่องเที่ยวจะใช้ 

 หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู) 

⚠ การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวัน

เดินทางทั้งขาไปและขากลับ 

 ท่านจะต้องแจ้งกับทางบรษิัทฯ เพ่ือท าการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการ

เปลี่ยน และผู้โดยสารจะเป็น 

 ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรยีกเก็บ และเป็นผู้ก าหนด 

⚠ ถ้าทางบริษัทได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ต๋ัว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน 

(refund) ระยะเวลาตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถท าการคืนต๋ัว 

หรือ refund ได้เท่านั้น) 

⚠ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไ่ดใ้ช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

⚠ ในกรณีที่ลกูค้าซื้อต๋ัวเครือ่งบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบ

คณะเอง และรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⚠ ท่านที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพ่ือยืนยันการเดินทาง หากไมไ่ด้

รับการยืนยันจากทางบริษทัฯ 

 และได้ท าการออกต๋ัวไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ยใดๆทั้งสิน 

⚠ หลังจากการจอง และ ช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยอมรับในขอ้ตกลง และ เง่ือนไขที่

ระบุไว้ข้างต้น 

  รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามชว่งเทศกาล ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิ 

คา่ธรรมเนียมตัว๋และภาษนี้ ามนั 

และปจัจยัอืน่ๆ ฉะนัน้โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิัทฯ อีกครัง้ 

 


