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วนัที ่
 10 เม.ย. 

กรงุเทพฯ – ฮองกง – โตรอนโต  [1] 

วนัที ่
 11 เม.ย. 

โตรอนโต – ไนแองการา [2] 

08.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคานเตอรสายการบินคาเธย 
แปซิฟก โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการ
เดินทาง 

11.00 น. เหินฟาจากกรุงเทพฯ สูฮองกง เที่ยวบินที่ CX750 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮองกง เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
17.10 น. ออกเดินทางตอจากฮองกง สูสนามบินนานาชาติโตรอนโต แคนาดา ดวยเที่ยวบินที่ 

CX826 

**** บนิขามเสนแบงเขตวนัสากล **** 
20.30 น. เดินทางถึง เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา หลังจากผานการตรวจหนังสือเดินทางและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  
เขาพักโรงแรม Four Points By Sheraton Toronto Airport ( - / - / - ) 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
นําทานชม เมอืงโตรอนโต มหานครที่ใหญที่สุดในประเทศแคนาดาโดยเร่ิมจากการผาน

ชม ศาลาวาการเมือง (Toronto City Hall) และผานชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต 

(University of Toronto) ศูนยกลางการศึกษาของโตรอนโต จากน้ันนําทานขึน้ชม

ทิวทัศนของนครแหงน้ีบนหอคอยซเีอน็ ทาวเวอร (C.N. Tower) ส่ิงกอสรางที่เคยสูงที่สุด
ในโลก โดยมีความสูงถึง 553 เมตร แตปจจุบันเปนอนัดับสามของโลก ซ่ึงใชเปนหอคอย
ส่ือสารและสังเกตการณ ถาในวันที่อากาศดี ทองฟาแจมใส ทุกทานสามารถมองเห็น
ละอองนํ้าตกไนแองการาไดอยางชัดเจน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทานเดินทางสูน้าํตกไนแองการา (ระยะทาง 130 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ช่ัวโมง) นํ้าตกที่นับไดวาเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติสรางสรรคขึ้น ซ่ึงเปนส่ิง
มหัศจรรยแหงหน่ึงของธรรมชาติที่สวยที่สุดและมีบริเวณที่คาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาน่ันเอง ทานจะไดสัมผัสกับความยิ่งใหญของ
นํ้าตก และเสียงอันดังกึกกองของสายนํ้าทีไ่หลลงมากระทบกับพ้ืนนํ้าดานลางตลอดเวลา 

และทานสามารถที่จะมองเห็นจุดที่สวยที่สุดรูปเกือกมา (Horse Shoes) ของนํ้าตกไน

แองการา โดยจะมองเห็นไดจากทางฝงแคนาดาเทาน้ัน  นําทาน ลองเรือ “ฮอรน  โบล
เวอร  ครซู” ทานจะไดชมความงามและความยิ่งใหญของนํ้าตกไนแองการาอยางใกลชิด
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วนัที ่
 12 เม.ย. 

ไนแองการา – คอรนนิง่ – แฮรสิเบริก [3] 

และในวันที่อากาศแจมใสทานจะไดเห็นรุงกินนํ้าทอแสงเปนประกายงดงาม (หมายเหต:ุ 

หากสภาพอากาศไมเอือ้อาํนวยใหลองเรอื “ฮอรน โบลเวอร ครซู” ได บรษิทัฯ ขอเปลีย่น

รายการเปน Journey Behind the Falls ทดแทนใหโดยคาํนงึถงึผลประโยชนและ
รายการเดนิทางของทานเปนสาํคญั) ทัวรเสริม น่ังเฮลิคอปเตอร ชมวิวมุมสูงของนํ้าตกไน
แองการา ทานสามารถแจงความประสงคกับหัวหนาทัวร    

เย็น รับประทานอาหารเย็น (SKYLON TOWER) 

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

 

 

 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเดินทางขามสะพาน เรนโบว (Rainbow Bridge) เพ่ือขามมาฝงประเทศ
สหรัฐอเมริกา เม่ือผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูเมืองคอรนนิ่ง 

(Corning)  (ระยะทาง 243 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  ชมทัศนียภาพกับ
บรรยากาศของเมืองและชีวิตแบบชาวอเมริกัน ซ่ึงต้ังอยูทามกลางเทือกเขาที่สูงใหญทาง
ตอนเหนือของรัฐนิวยอรก กอต้ังขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1890 และต้ังอยูบนฝงแมนํ้าเชมุง นําทาน

ชมโรงงานเครื่องแกว (Corning Glass) ของเมืองคอรนน่ิงที่มีช่ือเสียง อิสระ ใหทุกทาน

ไดชอปปงเลือกซ้ือสินคา ไมวาจะเปนจาน ชามของ Corelle ที่แตกยาก นอกจากน้ียังมี
ของประดับตกแตงบานตางๆ ที่สวยงามซ่ึงทํามาจากแกวใหทานไดชมและเลือกซ้ือ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองแฮริสเบิรก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝงแมนํ้าซัวควิ-ฮานนาข

อง            รัฐเพนซิลเวเนีย (ระยะทาง 266 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  
เย็น รับประทานอาหารเย็น 
  เขาพักโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg/Hershey  ( B / L / D ) 
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วนัที ่
 13 เม.ย. 

แฮรสิเบริก - วอชงิตนั ดซี ี[4] 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานสู โรงงานจาํลองผลติชอ็กโกแลต ช่ือดังของประเทศอเมริกา น่ันก็คือ Hershey’s 
Chocolate World ซ่ึงทานจะไดชมขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร
การตูนเคลื่อนไหวโดยใชสัตวจําลองในการแสดงประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พรอม
กับการแสดงที่นารักและต่ืนตาต่ืนใจ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือช็อกโกแลตนานาชนิดของ 
Hershey’s เพ่ือเปนของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย  จากน้ันนําทานเดินทางสู กรงุ
วอชงิตนั ดซี ีเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 193 กม. ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง)  เมืองหน่ึงที่ไดออกแบบผังเมืองไดอยางสวยงามและเปนระเบียบ ทั้ง
ยังเปนที่ต้ังที่ทําการของหนวยงานรัฐบาลที่สําคัญ นําทานชมสถานที่สําคัญตางๆ ของ
กรุงวอชิงตันดีซี นําทานชม ทาํเนยีบขาว (White House) สถานที่ทํางานและบานพัก
ราชการของประธานาธิบด ีผานชม อนสุาวรยีวอชงิตนั (Washington Monument) หรือ
ที่รูจักกันในนามไมเปนทางการคอื “แทงดินสอ” แทง หินโอเบลิสกที่สรางเพ่ือเปนเกียรติ
แก จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูนําอิสรภาพมาสู
สหรัฐอเมริกาที่ทําจากหินออน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บาย นําทานชม อนุสรณสถานโธมัส เจฟเฟอรสัน (Jefferson Memorial) และชมอนุสรณ

สถานประธานาธิบดีลินคอน (Lincoln Memorial) ซ่ึงทั้ง 2 ทานน้ันเปนรัฐบุรุษผูยิ่งใหญ
ในหนาประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาทั้งส้ิน จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑสมิธโซเนียน ซ่ึง
ใหญที่สุดในโลกโดยทุกทานจะไดชมพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ (National Museum 
of Natural History) และทานยังสามารถเพลิดเพลินกับการชมหุนสตาฟ ชางปาแอฟริกัน
ที่ตัวใหญที่สุดในโลก นอกจากน้ันยังมีหองจัดแสดงซากดึกดําบรรพโครงกระดูก
ไดโนเสารและท่ีพลาดไมไดซ่ึงเปนไฮไลทเลยก็คือ เพชรโฮป (Hope Diamond) เปน
เพชรสีนํ้าเงินที่ใหญที่สุดในโลกในบรรดาเพชรสีนํ้าเงินในอดีตที่เคยพบมา มีนํ้าหนัก 
112 กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะสวยงามและเปนส่ิงล้ําคาหายากแลวยังมีประวัติ
ความเปนมาที่ยาวนานอีกดวย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น 
  เขาพักโรงแรม Sheraton College Park North Hotel ( B / L / D ) 
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วนัท ี
 14 เม.ย. 

 วอชงิตนั ด.ีซ.ี – ฟลาเดลเฟย – นวิยอรก [5] 

วนัท ี
 15 เม.ย. 

นวิยอรก [6] 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
เดินทางสูเมอืงฟลลาเดลเฟย มลรัฐเพนซิลวาเนีย  (ระยะทาง 224 กม. ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่ริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมัยกอต้ังประเทศ

สหรัฐอเมริกา นําทานชมระฆงัแหงเสรภีาพ (Liberty Bell) สัญลักษณของการกอต้ัง

ประเทศ และหอแหงเสรภีาพ (Independence Hall) สรางขึ้นเพ่ือใชเปนศาลาวาการรัฐ 
ปจจุบันใชเปนที่เก็บรักษาเอกสารประกาศอิสรภาพและต้ังดินแดนใหมโดยใชช่ือวา 

“สหรัฐอเมรกิา” (United States of America)  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทานเดินทางสู มหานครนวิยอรก นครแหงความม่ังคั่งทันสมัยทางดานสถาปตยกรรม

และเทคโนโลยี รวมถึงศูนยกลางของธุรกิจและการทองเที่ยว (ระยะทาง 155 กม. ใช

เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) นําทานสู ยานไทม สแควร (Times Square) หน่ึงใน
สถานที่เปนหัวใจของนิวยอรกซ่ึงจะมีการเฉลิมฉลองตอนรับปใหม กันอยางคบัคั่งและ
อลังการมากที่สุดในโลกแหงหน่ึง ใหทานเดินชมบรรยากาศของปายไฟโฆษณาที่มีอยู
โดยรอบ (ปายโฆษณาทีอ่ยูในบริเวณน้ี ขึ้นช่ือวามีราคาคาเชาแพงที่สุดในโลก) และ
ถายภาพเปนที่ระลึก 

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

 
 

 

 

 

 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
 นําทุกทาน“ลงเรอืเฟอรรี่” สูเกาะลเิบอรตี ้จากทาเรือแบตเตอรร่ีปารค เขาสูปากแมนํ้าฮัด
สันมุงสูเกาะเทพีเสรีภาพซ่ึงเปนอนุสาวรียที่ยิ่งใหญและมีคุณคาทางจิตใจเปน
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วนัท ี
 16 เม.ย. 

นวิยอรก – วูดเบอรรีเ่อาเลท – บอสตนั [7] 

ประติมากรรมโลหะสําริด รูปเทพีหมเส้ือคลุม มือขวาชูคบเพลิงสวนมือซายถือแผนจารึก

คําประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต บารโทลด ีโครงรางเหล็ก

ออกแบบโดย เออแชน วียอเลต-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซ่ึงเปนผูออกแบบหอไอเฟล

ในกรุงปารีส สวนฐานอนุสาวรียสรางโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนตของกวีชาว

อเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซ่ึงมีเน้ือหาตอนรับผูอพยพที่เขามาอยูมาในประเทศอเมริกา 

จากน้ันนําทกุทานเดินผานสวน Battery Park ไปสูรปูปนรปูววักระทงิ (Charging Bull)  

Landmark อีกแหงสําหรับผูที่มาเยือนนิวยอรกแลวจะพลาดไมได  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บาย  นําทานขึ้นชมทิวทัศนของมหานครนิวยอรกบนตึก ONE World Trade ตึกใหมที่ถูก
สรางขึ้น แทนตึกเวิลด เทรด เซ็นเตอร เดิมที่เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเปนตึกที่สูงที่สุดใน
สหรัฐฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาดานตึกสูงและที่พักยานชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศใหตึก
ระฟา "วนั เวลิด เทรด เซน็เตอร" ในนครนิวยอรกเปนตึกสูงที่สุดของอเมริกา ดวยระดับ

ความสูง 1,776 ฟุต จากรายงานระบุวาตึก "วัน เวิลด เทรด เซ็นเตอร" ผงาดกลายเปนตึก
ระฟาสูงที่สุดของสหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตัวอาคารที่มีความสูงถึง 408 ฟุต จากน้ัน 

อิสระใหทานไดชอปปงกบัสินคาราคาพิเศษที่หาง Century21 ที่ต้ังอยูในบริเวณใกล ๆ 
กัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

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

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเดินทางสู Woodbury Common Premium Outlets วันน้ีทั้งวัน ทานจะไดชอป

ปงแบบ NON-STOP อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย ที่น่ีเปนเอาทเลทมอลลขนาด
ใหญ (ใหญที่สุดในอเมริกา) เปนศูนยรวมของสินคาแบรนดเนมทั้งจากฝงอเมริกา และฝง

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

BURBERY, COACH, DKNY, CK, FENDI, GAP, KATE SPADE, LONGCHAMP, 
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วนัที ่
 17 เม.ย. 

บอสตนั  [8] 

MONT BLANC, OOKALEY เคร่ืองหนัง เคร่ืองสําอาง และสินคาอื่นๆ อีกมากมายใน
ราคาที่ถกูกวาเมืองไทยกวาคร่ึง  
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานสนุกสนานกับการชอปปงอยางเต็มที่) 

บาย เพลิดเพลินกันตอกับการชอปปงตลอดทั้งชวงบาย  เม่ือไดเวลาสมควรนําทกุทานเดินทาง
สูเมืองบอสตนั เมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส (ระยะทาง 347 กม. ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่มีมนตเสนห ของความเกา ความขลังและยังเปนเมืองที่มี
สถานศึกษาช้ันสูงมากมาย อีกทั้งยังเปนตลาดหนังสือทางวิชาการทีใ่หญที่สุดในประเทศ
สหรัฐอเมริกาดวยเชนกัน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

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

 

 

 

 

 

 

 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมอืงเคมบรดิจ (Cambridge)  นําทานเยี่ยมชม มหาวทิยาลยัฮารเวริด 

(Harvard University)  มหาวิทยาลัยที่ไดช่ือวาเกาแกและมีช่ือเสียงที่สุดแหงหน่ึงใน

อเมริกา ใหทานไดถายภาพเปนที่ระลึกกับรูปปน John Harvard ผูกอต้ังมหาวิทยาลัย

แหงน้ี จากน้ันนําทานเยื่ยมชม จัตรุสัภมูพิลอดลุยเดช (King Bhumibol Adulyadej 

Square) ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จรวมงานพิธีฉลองอยางเปนทางการ 
เม่ือ 14 ส.ค. 2535 เพ่ือระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 ซ่ึงทรงพระ
ราชสมภพที่น่ี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทุกทานเที่ยวชมเมืองบอสตัน เมืองที่มีมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มี

ช่ือเสียงตาง ๆ มากมายนับไมถวน มีทั้งนักศึกษาตางชาติที่เรียนเกงมาศึกษาอยูที่เมืองน้ี 
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วนัท ี
 18 เม.ย. 

บอสตนั – ฮองกง [9] 

นําทานเดินตามเสนทาง ฟรดีอมเทรล (Freedom Trail) ทางเดินที่ปูดวยอิฐสีนํ้าตาลแดง 
มีความยาวถึง 2.5 ไมล เปนที่ต้ังของสถานที่สําคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร อาทเิชน 
บอสตัน คอมมอน ซ่ึงเปนที่ต้ังของสวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตัน มีเน้ือที่ 125 ไร 

ซ่ึงในบริเวณใกล ๆ กันน้ันเปนที่ต้ังของ Old State House   ต้ังอยูที่ถนน Washington 

Street อาคารที่สรางดวยอิฐ สรางมาต้ังแตป ค.ศ. 1713 เปนสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรเพราะเคยเปนอาคารทีป่ระชุมของบขาหลวงที่อังกฤษสงมาปกครองอาณา

นิคม ดานหนาของอาคารเปนสถานที่เกิดการสังหารหมูที่บอสตัน (Boston Massacre) 
ในป ค.ศ. 1770 ซ่ึงเปนเหตุการณที่ทหารอังกฤษยงิใสกลุมชาวอาณานิคมทีท่ําการ
ประทวงอังกฤษหลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลังน้ีถูกใชเปนอาคารที่ทําการ
ของรัฐบาลประจาํรัฐอยูพักหน่ึง กอนที่จะยายไปยังอาคารหลังใหมที่บีคอนฮิลลใน

ปจจุบัน  และไมหางจาก Old State house  ก็เปนที่ต้ังของ ฟาเนยีลฮอลล  (Faneuil 

Hall) และ Quincy Market  อาคารตลาดกลางอันเกาแกของบอสตันโดยบริเวณช้ันลาง

เปนตลาดขายของ สวนช้ันที่สองเปน หองประชุมขนาดใหญมีช่ือวา “CRADLE OF 

LIBERTY”  ที่น่ีถือเปนสถานที่ที่มีสีสันของเมืองแหงหน่ึง ดวยเพิงขายของที่ระลึกจาก
งานฝมือ บาร คาเฟ และรานอาหาร ทกุวันที่น่ีจะมีผูคนมาเสาะแสวงหาอาหารแปลกลิ้น 
และจับจายซ้ือของกัน รอบ ๆ และระหวางตึกทั้งส่ีตึกน้ี เปนลานกวางซ่ึงจะปลกูตนไม
ประดับ และมีมาน่ังใหกับนักทองเที่ยวน่ังพักผอน  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 
  เม่ือไดเวลาอันสมควรแลวนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติบอสตันโลแกน ( B / L / 
D ) 

 
 
 

 
 

 

01.50 น. เหินฟาจากบอสตันสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธย แปซิฟก เที่ยวบินที่ CX 811 

**** บนิขามเสนแบงเขตวนัสากล**** 
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วนัท ี
 19 เม.ย. 

ฮองกง – กรงุเทพฯ [10] 

05.10 น.   เดินทางถึงสนามบินฮองกงเพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
08.00 น. ออกเดินทางตอดวยเที่ยวบินที่ CX 705 
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 
 

อตัราคาบรกิาร 

วนัเดนิทาง 10 – 19 เม.ย. 
2563 

ผูใหญทานละ   (พักหองละ 2 ทาน) 109,999 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป   (นอนกับผูใหญ1ทาน) 104,999 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  (นอนกับผูใหญ2ทาน และ
ไมมีเตียงเสริม) 89,999 

พักหองเดี่ยว (จายเพ่ิม) 25,000 
ผูใหญทานท่ีสาม (นอนกับผูใหญ2ทาน และไมมี
เตียงเสริม) 107,999 

ไมเอาต๋ัวเครื่องบิน (หักคืน) 35,000 

 
กรุปขัน้ต่าํเดนิทาง 20 คน ในกรณมีกีรุปต่าํกวา 20 คน จะมกีารเปลีย่นแปลงราคา 

***โรงแรมสวนใหญของประเทศสหรัฐอเมรกิาจะไมมีเตียงเสรมิหรือเตียงที่สาม กรณีที่
เปนผูใหญและตองการพัก 3 ทานตอหน่ึงหองหรือเด็กพักกับผูใหญ 2 ทานตอหน่ึงหอง 
จะตองพักดวยกันโดยไมมีเตียงเสริม ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเลีย่งความเส่ียงในกรณีเกิดเหตุเพลิง

ไหมในหองพักและมกีารอพยพ ซึ่งเปนหน่ึงในกฎหมายของบางรฐัในประเทศ*** 
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การสาํรองทีน่ัง่ 

⁜ 
บริษัทฯ ขอรับคามดัจําสําหรับการสํารองทานละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการ
ยืนยันจากทางบรษัิทภายใน 3 วัน  

⁜ สวนที่เหลือของราคาทัวร กรณุาชําระใหครบถวนกอนการเดินทางอยางนอย 14 
วันมิฉะน้ันจะถือวาการสํารองการเดินทางน้ัน 

  ถูกยกเลกิ และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางสวนเปนคาดําเนินการ 

 
อตัรานีร้วม: 

☑ 
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธย แปซิฟก (Cathay 
Pacific) 

☑ คารถรับ – สงปรับอากาศตามรายการ 
☑ คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 
☑ คาอาหารตามรายการท่ีระบุ 
☑ คาเขาสถานทีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
☑ คาภาษีสนามบินทุกแหง 

☑ คาขนกระเปาซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเปาทานละ 2 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 
กิโลกรัม หากนํ้าหนักหรือจํานวนของ 

  
กระเปาเกินกวาทีกาํหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสายการบินที
เคานเตอรเช็คอิน 

☑ 
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต 
(สําหรับผูท่ีอายุไมเกิน 70 ป) 

☑ 
คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหต ุวงเงินทานละ 500,000 บาท (สําหรับผูที่อายุไม
เกิน 70 ป) 

☑ 
คาประกัน และ คารกัษาพยาบาลเนืองจากอุบัติเหต ุ ไมครอบคลุมผูเดินทางทีมีอายุ
เกิน 80 ป 

 
อตัรานีไ้มรวม 

☒ คาทิปหัวหนาทัวร (5 USD ตอวันตอคน) 

☒ คาทิปคนขับรถ (5 USD ตอวันตอคน) 

☒ Hotel Porter คาทิปยกกระเปา (3 USD ตอใบ จายตรงกับทางคนยกกระเปา) 

☒ คาทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

10 | P a g e  
 



 
 

☒ คาธรรมเนียมวซีาประเทศสหรัฐอเมริกา 
☒ คาธรรมเนียมวซีาประเทศแคนาดา 
☒ คานํ้าหนักกระเปาที่เกนิจากที่สายการบินกําหนดไว 

☒ 
คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีดและอ่ืนๆที่
ไมไดระบุในรายการ 

☒ คาภาษีมลูคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
☒ คาบริการรานอาหารบางรานกรณทีี่ตองการเปนกรณีพิเศษ 

☒ 

คาธรรมเนียมนํ้ามันของสายการบิน (หากมกีารปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 5 
พฤศจิกายน 2562 

 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

⁜ ยกเลกิการเดินทางกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คนืเงนิเตม็จาํนวน 

⁜ ยกเลกิการเดินทางกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 - 30 วัน คนืเงนิครึง่หนึง่ของคา
ทวัร 

⁜ ยกเลกิการเดินทางกะทันหันกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมมกีารคนืเงนิใดๆ
ทัง้สิน้ 

⁜ 
ยกเวนกรณีทีทางบริษัทฯ นําเงินชําระคาตวัเครืองบิน คาแลนด เพือเตรียมการจัด
นําเที่ยว กอนผูเดินทางจะมีการแจงยกเลิก 

  
การเดินทางกับทางบรษัิทฯนัน ทางบริษัทฯสามารถหักชําระคาใชจายตามจริง
กอนท่ีจะคืนใหผูโดยสารได เชน เท่ียวบินพิเศษ  

  
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแคบางสวน เน่ืองจากคา
ตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 
เงือ่นไข และ หมายเหต ุ

⚠ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรม และ เงือนไขทังหมด โดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา 

⚠ คณะเดินทางตองมีสมาชิกอยางนอย 20 ทานและทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยกเลกิ หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ 

  เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไมครบตามจํานวนดังกลาว 

⚠ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาคาบรกิารในกรณีทมีีการขึนราคาคา
ตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน หรือมกีาร 

  
ประกาศขึนหรือลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลียนไดปรับขึนในชวงใกลวันทีจะ
เดินทาง 
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⚠ 
บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขาชมสถานทีทองเทียวใดๆทีปดทําการ 
โดยจะจดัหาสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนเพ่ือทดแทน  

  หรือคืนคาเขาชมแกผูเดินทาง 

⚠ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลยีนรายการทองเทียวตามความเหมาะสม ทังนี
ขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรม  

  
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ทีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท 
โดยถือผลประโยชนและความปลอดภยั 

  ของผูเดินทางเปนหลกั 

⚠ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกดิจากเหตุสุดวิสัย เชน 
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การ 

  
กอการจลาจล ความลาชาของเที่ยวบิน การถกูปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอก
ประเทศ เปนตน 

⚠ 
บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอผลท่ีเกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถกูหาม
เขาประเทศน้ันๆ การนําส่ิงของผิดกฏหมาย 

  
ไปหรือกลับระหวางการเดินทาง เอกสารการเดินทางไมถกูตอง และความประพฤตทีิ
สอไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

⚠ 
การไมรับประทานอาหารในบางมือ ไมเทียวตามรายการทองเทียว การออกหรือเขา
กรุปกอนหรือหลังตารางรายการท่ีกําหนด 

  ทางบริษัทฯขออนุญาตไมหักคืนคาใชจายในสวนที่ไมไดรับบรกิารน้ันๆ 

⚠ 
กรณีทีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู 
(เลมสีแดง) ในการเดนิทางกับคณะ  

  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไมรับผิดชอบหากทานถกูปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ
ใดก็ตาม เพราะโดยปกตกิารทองเทีย่วจะใช 

  หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเทาน้ัน (เลมสีเลือดหมู) 

⚠ 
การเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดนิทางไป-กลับพรอมกบัคณะ หากทาน
ตองการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลบั 

  
ทานจะตองแจงกับทางบริษัทฯ เพ่ือทําการตรวจสอบสถานะท่ีน่ังในวันเดินทางท่ีทาน
ตองการเปลีย่น และผูโดยสารจะเปน 

  ผูรับผิดชอบคาใชจายสวนตางที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเปนผูกําหนด 

⚠ 
ถาทางบริษัทไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว และตองการยกเลกิการใชตั๋ว ผูเดินทางตอง
รอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ 

  และเง่ือนไขของสายการบินน้ันๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทําการคืนตั๋ว หรือ refund 
ไดเทาน้ัน) 

⚠ 
หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะ ตัวเครืองบินขากลับซึงยังไมไดใชนัน ไม
สามารถขอคืนเงินได 

⚠ ในกรณทีี่ลกูคาซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเที่ยวรวมกับคณะ (join tour) ลูกคาตอง
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เดินทางมาพบคณะเอง และรบัผิดชอบ 
  คาใชจายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⚠ 
ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯกอน เพ่ือยืนยันการ
เดินทาง หากไมไดรับการยืนยันจากทางบรษัิทฯ 

  และไดทําการออกตั๋วไปแลวน้ัน บริษัทไมขอรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆทั้งสิน 

⚠ 
หลังจากการจอง และ ชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานยอมรับในขอตกลง 
และ เง่ือนไขทีร่ะบุไวขางตน 

  รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามชวงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิ 
คาธรรมเนียมตัว๋และภาษนี้าํมนั 

และปจจยัอืน่ๆ ฉะนัน้โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิัทฯ อีกครัง้ 
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