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วันอาทิตยท์ี ่

5 เม.ย. 

2563 

 

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – โตรอนโต้  [1] 

วันจันทรท์ี ่

6 เม.ย. 

2563 

 

โตรอนโต้ – ไนแองการ่า [2] 

08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิตัวอักษร M ประตู 7เคาน์เตอร์

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิกโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย

ต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

11.00 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX750 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  

17.10 น. ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่ สนามบินนานาชาติโตรอนโต้

แคนาดา ด้วยเที่ยวบินที่CX826 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล **** 

20.30 น. เดินทางถึง เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา หลังจากผ่านการตรวจ

หนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่

พัก  

เข้าพักโรงแรม Four Points By Sheraton Toronto Airport( - / 

- / - ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม 

นําท่านชม เมืองโตรอนโต ้มหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

แคนาดาโดยเริ่มจากการผ่านชม ศาลาว่าการเมือง (Toronto City 

Hall) และผ่านชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต้ (University of 

Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต้จากนั้นนําท่านขึ้นชม

ทิวทัศน์ของนครแห่งนี้บนหอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ (C.N. Tower)

สิ่งก่อสร้างที่เคยสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 553 เมตร แต่
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ปัจจุบันเป็นอันดับสามของโลก ซ่ึงใช้เป็นหอคอยสื่อสารและ

สังเกตการณ์ ถ้าในวันที่อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกท่านสามารถ

มองเห็นละอองน้ําตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ น้ําตกไนแองการ่า (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) น้ําตกที่นับได้ว่าเป็นความ

มหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ซ่ึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่ง

หนึ่งของธรรมชาติที่สวยที่สุดและมีบริเวณที่คาบเกี่ยวของ 2 

ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานั่นเอง 

ท่านจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของน้ําตก และเสียงอันดังกึกก้อง

ของสายน้ําที่ไหลลงมากระทบกับพื้นนํ้าด้านล่างตลอดเวลา และ

ท่านสามารถที่จะมองเห็นจุดที่สวยที่สุดรูปเกือกม้า (Horse 

Shoes) ของน้ําตกไนแองการ่า โดยจะมองเห็นไดจ้ากทางฝ่ัง

แคนาดาเท่านั้นนําท่าน ล่องเรือ “ฮอร์น  โบลเวอร์  ครูซ” ท่านจะ

ได้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของน้ําตกไนแองการ่าอย่าง

ใกล้ชิดและในวันที่อากาศแจ่มใสท่านจะได้เห็นรุ้งกินนํ้าทอแสง

เป็นประกายงดงาม(หมายเหต:ุ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยให้

ล่องเรือ “ฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ” ได้บริษัทฯ ขอเปลี่ยนรายการเป็น 

Journey Behind the Falls ทดแทนให้โดยคํานึงถึงผลประโยชน์

และรายการเดินทางของท่านเป็นสําคัญ) ทัวร์เสริม น่ัง

เฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูงของน้ําตกไนแองการ่า ท่านสามารถแจ้ง

ความประสงค์กับหัวหน้าทัวร ์

เย็น รับประทานอาหารเย็น (SKYLON TOWER) 
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วันอังคารที ่

7 เม.ย. 

2563 

 

ไนแองการ่า – คอร์นนิ่ง– แฮริสเบิร์ก 

[3] 

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

D ) 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม 

นําท่านเดินทางข้ามสะพาน เรนโบว์ (Rainbow Bridge)เพื่อข้าม

มาฝ่ังประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

นําท่านเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ง (Corning)(ระยะทาง 243 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)ชมทัศนียภาพกับบรรยากาศของ

เมืองและชีวิตแบบชาวอเมริกัน ซ่ึงต้ังอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สูง

ใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ก่อต้ังขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1890 และ

ต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น้ําเชมุง นําท่านชม โรงงานเครื่องแก้ว( Corning 

Glass)ของเมืองคอร์นนิ่งที่มีชื่อเสียง อิสระ ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้ง

เลือกซ้ือสินค้า ไม่ว่าจะเป็นจาน ชามของ Corelleที่แตกยาก

นอกจากนี้ยังมีของประดับตกแต่งบ้านต่างๆ ท่ีสวยงามซ่ึงทํามา

จากแก้วให้ท่านได้ชมและเลือกซ้ือ 
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วันพุธที ่

8 เม.ย. 

2563 

 

แฮริสเบิร์ก - วอชิงตัน ดีซี [4] 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg)เมืองหลวงริมฝ่ัง

แม่น้ําซัวควิ-ฮานน่าของรัฐเพนซิลเวเนีย (ระยะทาง 2 66 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  

เย็น รับประทานอาหารเย็น  

  เข้าพักโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg/Hershey( B / L / 

D ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม 

นําท่านสูโ่รงงานจําลองผลิตช็อกโกแลต ช่ือดังของประเทศ

อเมริกา น่ันก็คือ Hershey’s Chocolate World ซ่ึงท่านจะได้ชม

ขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูนเคลื่อนไหว

โดยใช้สัตว์จําลองในการแสดงประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

พร้อมกับการแสดงที่น่ารักและต่ืนตาต่ืนใจ อิสระให้ท่านได้เลือก

ซ้ือช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’sเพื่อเป็นของฝากของที่

ระลึกตามอัธยาศัย  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตันดีซเีมือง

หลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 193 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้

อย่างสวยงามและเป็นระเบียบทั้งยังเป็นที่ต้ังที่ทําการของ

หน่วยงานรัฐบาลที่สําคัญ นําท่านชมสถานที่สําคัญต่างๆ ของกรุง

วอชิงตันดีซีนําท่านชม ทําเนียบขาว (White House)สถานที่

ทํางานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีผ่านชม อนุสาวรีย์

วอชิงตัน (Washington Monument) หรือที่รู้จักกันในนามไม่เป็น

ทางการคือ “แท่งดินสอ” แท่ง หินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติ

แก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นํา

อิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกาที่ทําจากหินอ่อน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  
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วัน

พฤหัสบดทีี ่

9 เม.ย. 

2563 

 

 วอชิงตัน ดี.ซี. – ฟิลาเดลเฟีย – 

นิวยอร์ก [5] 

บ่าย นําท่าน ชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson 

Memorial) และชมอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีลินคอน  (Lincoln 

Memorial)ซ่ึงทั้ง 2 ท่านน้ันเป็นรัฐบุรุษผู้ย่ิงใหญ่ในหน้า

ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น จากนั้นนําท่าน ชมพิพิธภัณฑ์ส

มิธโซเนียน  ซ่ึงใหญ่ที่สุดในโลกโดยทุกท่านจะได้ชม พิพิธภัณฑ์

ประวัติธรรมชาติ ( National Museumof Natural History)และ

ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการชมหุ่นสต๊าฟ ช้างป่าแอฟริกันที่

ตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นยังมีห้องจัดแสดงซากดึกดําบรรพ์

โครงกระดูกไดโนเสาร์และที่พลาดไม่ได้ซ่ึงเป็นไฮไลท์เลยก็คือ

เพชรโฮ้ป (Hope Diamond)เป็นเพชรสีนํ้าเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในบรรดาเพชรสีนํ้าเงินในอดีตที่เคยพบมา มีน้ําหนัก 112 กะรัต 

(22.44 กรัม) นอกจากจะสวยงามและเป็นสิ่งล้ําค่าหายากแล้วยังมี

ประวัติความเป็นมาที่ยาวนานอีกด้วย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น  

  เข้าพักโรงแรม Sheraton College Park North Hotel( B / L / 

D ) 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม 
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เดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย (ระยะทาง 224 

กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ริเริ่มการ

ประกาศอิสรภาพในสมัยก่อต้ังประเทศสหรัฐอเมริกา นําท่านชม

ระฆังแห่งเสรีภาพ(Liberty Bell)สัญลักษณ์ของการก่อต้ังประเทศ 

และหอแห่งเสรีภาพ(Independence Hall)สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น

ศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บรักษาเอกสารประกาศอิสรภาพ

และต้ังดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา” (United States 

of America) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์กนครแห่งความม่ังคั่งทันสมัย

ทางด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจ

และการท่องเที่ยว(ระยะทาง 155 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง)นําท่านสู่ ย่านไทม์ สแควร(์Times Square)หนึ่งใน

สถานที่เป็นหัวใจของนิวยอร์กซ่ึงจะมีการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ 

กันอย่างคับคั่งและอลังการมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านเดิน

ชมบรรยากาศของป้ายไฟโฆษณาที่มีอยู่โดยรอบ (ป้ายโฆษณาที่

อยู่ในบริเวณนี้ ขึ้นชื่อว่ามีราคาค่าเช่าแพงที่สุดในโลก) และ

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

เข้าพักโรงแรมDoubletree by Hilton Fort Lee – George 

Washington Bridge( B / L / D ) 
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วันศุกรท์ี ่

10 เม.ย. 

2563 

 

นิวยอร์ก [6] 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 นําทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์รี่” สูเ่กาะลิเบอร์ตีจ้ากท่าเรือแบตเตอร์รี่

ปาร์ค เข้าสู่ปากแม่น้ําฮัดสันมุ่งสู่เกาะเทพีเสรีภาพซ่ึงเป็นอนุสาวรีย์

ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะสําริด รูป

เทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกคํา

ประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์

โทลดี โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค และ

กุสตาฟ ไอเฟล ซ่ึงเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส ส่วนฐาน

อนุสาวรีย์สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาว

อเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซ่ึงมีเน้ือหาต้อนรับผู้อพยพที่เข้ามาอยู่มา

ในประเทศอเมริกา จากนั้นนําทุกท่านเดินผ่านสวน Battery Park 

ไปสู่รูปปั้นรูปวัวกระทิง (Charging Bull)Landmark อีกแห่ง

สําหรับผู้ที่มาเยือนนิวยอร์กแล้วจะพลาดไม่ได้  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย  นําท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก ONE World 

Tradeตึกใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น แทนตึกเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ เดิมที่

เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในสหรัฐฯ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านตึกสูงและที่พักย่านชุมชนเมืองสหรัฐ 

ประกาศให้ตึกระฟ้า "วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ในนครนิวยอร์ก

เป็นตึกสูงที่สุดของอเมริกา ด้วยระดับความสูง 1,776 ฟุต จาก
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วันเสารท์ี ่

11 เม.ย. 

2563 

 

นิวยอร์ก – วู้ดเบอร์รี่เอ้าเลท – บอสตัน[7] 

รายงานระบุว่าตึก "วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ผงาดกลายเป็นตึก

ระฟ้าสูงที่สุดของสหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตัวอาคารที่มีความสูงถึง 

408 ฟุต จากนั้น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกับสินค้าราคาพิเศษที่ห้าง 

Century21ที่ต้ังอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

 เข้าพักโรงแรม Doubletree by Hilton Fort Lee – George 

Washington( B / L / D ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outletsวันน้ี

ทั้งวัน ท่านจะได้ช้อปปิ้งแบบ NON-STOPอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง

ตามอัธยาศัยที่นี่เป็นเอ๊าท์เลทมอลล์ขนาดใหญ่ (ใหญ่ที่สุดใน

อเมริกา) เป็นศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมทั้งจากฝ่ังอเมริกา และ

ฝ่ังยุโรป มากมาย อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, A/X 

AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, COACH, DKNY, CK, 

FENDI, GAP, KATE SPADE, LONGCHAMP, MONT 

BLANC, OOKALEYเครื่องหนัง เครื่องสําอาง และสินค้าอ่ืนๆ อีก

มากมายในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยกว่าครึ่ง  
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วันอาทิตยท์ี ่

12 เม.ย. 

2563 

 

บอสตัน  [8] 

(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านสนุกสนานกับการช้อป

ปิ้งอย่างเต็มที่) 

บ่าย เพลิดเพลินกันต่อกับการช้อปปิ้งตลอดทั้งช่วงบ่าย  เม่ือได้เวลา

สมควรนําทุกท่านเดินทางสู่เมืองบอสตันเมืองหลวงของรัฐ

แมสซาชูเซตส์ (ระยะทาง 347 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 

ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ ของความเก่า ความขลังและยังเป็น

เมืองที่มีสถานศึกษาชั้นสูงมากมาย อีกทั้งยังเป็นตลาดหนังสือทาง

วิชาการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น  

เข้าพักโรงแรม Sheraton Framingham Hotel & Conference 

Center( B / - / D ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม 
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นําท่านเดินทางสูเ่มืองเคมบริดจ(์Cambridge)นําท่านเยี่ยมชม

มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard University)มหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อ

ว่าเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา ให้ท่านได้

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับรูปปั้น John Harvard ผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัย

แห่งนี้ จากนั้นนําท่านเยื่ยมชมจัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช(King 

Bhumibol Adulyadej Square)ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลองอย่างเป็นทางการ เม่ือ 14 ส.ค. 2535 

เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซ่ึงทรงพระ

ราชสมภพที่นี่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย นําทุกท่านเที่ยวชมเมืองบอสตัน เมืองที่มีมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย

และสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ มากมายนับไม่ถ้วน มีทั้ง

นักศึกษาต่างชาติที่เรียนเก่งมาศึกษาอยู่ที่เมืองนี้นําท่านเดินตาม

เส้นทาง ฟรีดอมเทรล(Freedom Trail)ทางเดินที่ปูด้วยอิฐสีน้ําตาล

แดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล์ เป็นที่ต้ังของสถานที่สําคัญ ๆ ทาง

ประวัติศาสตร์ อาทิเช่น บอสตัน คอมมอน ซ่ึงเป็นที่ต้ังของ

สวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตัน มีเน้ือที่ 125 ไร่ ซ่ึงในบริเวณ

ใกล้ ๆ กันนั้นเป็นที่ต้ังของ Old State Houseต้ังอยู่ที่ถนน

Washington Streetอาคารที่สร้างด้วยอิฐ สร้างมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 

1713 เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเคยเป็นอาคารที่

ประชุมของบข้าหลวงที่อังกฤษส่งมาปกครองอาณานิคม ด้านหน้า

ของอาคารเป็นสถานที่เกิดการสังหารหมู่ที่บอสตัน (Boston 

Massacre)ในปี ค.ศ. 1770 ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่ทหารอังกฤษยิงใส่

กลุ่มชาวอาณานิคมที่ทําการประท้วงอังกฤษหลังจากสงคราม

ประกาศอิสรภาพ อาคารหลังนี้ถูกใช้เป็นอาคารที่ทําการของ



 
 

12 | P a g e  

 

วันจันทรท์ี ่

13 เม.ย. 

2563 

 

บอสตัน– ฮ่องกง [9] 

รัฐบาลประจํารัฐอยู่พักหนึ่ง ก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ที่บี

คอนฮิลล์ในปัจจุบัน  และไม่ห่างจาก Old State houseก็เป็นที่ต้ัง

ของฟาเนียลฮอลล(์Faneuil Hall)และ Quincy Marketอาคาร

ตลาดกลางอันเก่าแก่ของบอสตันโดยบริเวณชั้นล่างเป็นตลาดขาย

ของ ส่วนช้ันที่สองเป็น ห้องประชุมขนาดใหญ่มีชื่อว่า “CRADLE 

OF LIBERTY”  ที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่มีสีสันของเมืองแห่งหนึ่ง ด้วย

เพิงขายของที่ระลึกจากงานฝีมือ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหาร ทุกวัน

ที่นี่จะมีผู้คนมาเสาะแสวงหาอาหารแปลกลิ้น และจับจ่ายซ้ือของ

กัน รอบ ๆ และระหว่างตึกทั้งสี่ตึกนี้ เป็นลานกว้างซ่ึงจะปลูกต้นไม้

ประดับ และมีม้านั่งให้กับนักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อน  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

  เม่ือได้เวลาอันสมควรแล้วนําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ

บอสตันโลแกน( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

 

01.50 น. เหินฟ้าจาก บอสตันสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก 

เที่ยวบินที่ CX 811 
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วันอังคารที ่

14 เม.ย. 

2563 

 

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ [10] 

****บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**** 

  

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  

08.00 น. ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CX 705 

10.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 5 – 14 เม.ย. 2563 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน) 109,999 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน) 104,999 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และ

ไม่มีเตียงเสริม) 89,999 

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 25,000 

ผู้ใหญ่ท่านที่สาม(นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มี

เตียงเสริม) 
107,999 

ไม่เอาต๋ัวเครื่องบิน (หักคืน) 35,000 

 

กรุ๊ปขั้นต่ําเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ํากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงท่ีสาม กรณีท่ี

เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง 

จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ท้ังนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเส่ียงในกรณีเกิดเหตุเพลิง

ไหม้ในห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 
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การสํารองที่นั่ง 

⁜ 
บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 30,000 บาทภายหลังจากมีการ

ยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน 

⁜ 
ส่วนท่ีเหลือของราคาทัวร์กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

มิฉะนั้นจะถือว่าการสํารองการเดินทางนั้น 

  ถูกยกเลิก และบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ 

 

อัตรานี้รวม: 

☑ 
ค่าต๋ัวเครื่องบินไป – กลับEconomy Class สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay 

Pacific) 

☑ ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ 

☑ ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุหรือในระดับเดียวกัน 

☑ ค่าอาหารตามรายการท่ีระบ ุ

☑ ค่าเข้าสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

☑ 
ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบน้ําหนักไม่เกิน 23

กิโลกรัม หากน้ําหนักหรือจํานวนของ 

  
กระเป๋าเกินกว่าท่ีกําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ี

เคาน์เตอร์เช็คอิน 

☑ 
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาทในกรณีเสียชีวิต 

(สําหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 70 ป)ี 

☑ 
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ท่ีอายุไม่

เกิน 70 ปี) 

☑ 
ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุไม่ครอบคลุมผู้เดินทางท่ีมีอายุ

เกิน 80 ปี 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

☒ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

☒ ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

☒ Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า) 
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☒ ค่าทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 

☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา 

☒ ค่าน้ําหนักกระเป๋าท่ีเกินจากท่ีสายการบินกําหนดไว้ 

☒ 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆท่ี

ไม่ได้ระบุในรายการ 

☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

☒ ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีท่ีต้องการเป็นกรณีพิเศษ 

☒ 

ค่าธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (หากมีการปรับข้ึน)ราคา ณ วันท่ี 5

พฤศจิกายน 2562 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันคืนเงินเต็มจํานวน 

⁜ 
ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 - 30 วันคืนเงินครึ่งหนึ่งของค่า

ทัวร ์

⁜ 
ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันไม่มีการคืนเงินใดๆ

ทั้งสิ้น 

⁜ 
ยกเว้นกรณีท่ีทางบริษัทฯ นําเงินชําระค่าต๋ัวเครื่องบินค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนํา

เท่ียว ก่อนผู้เดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก 

  

การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้นทางบริษัทฯสามารถหักชําระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ี

จะคืนให้ผู้โดยสารได้ เช่นเท่ียวบินพิเศษ 

  

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วนเนื่องจากค่า

ต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

เงื่อนไข และ หมายเหต ุ

⚠ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และเงื่อนไขท้ังหมด โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

⚠ 
คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิก หรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ 

  เดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว 

⚠ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่า

ต๋ัวเครื่องบินค่าภาษีน้ํามัน หรือมีการ 
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ประกาศข้ึนหรือลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับข้ึนในช่วงใกล้วันท่ีจะ

เดินทาง 

⚠ 
บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทําการ

โดยจะจัดหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นเพื่อทดแทน 

  หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทาง 

⚠ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสมท้ังนี้

ข้ึนอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม 

  
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท 

โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย 

  ของผู้เดินทางเป็นหลัก 

⚠ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น

อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ 

  
ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบินการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ 

เป็นต้น 

⚠ 
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้า

ประเทศนั้นๆการนําสิ่งของผิดกฏหมาย 

  
ไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติท่ี

ส่อไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

⚠ 
การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อไม่เท่ียวตามรายการท่องเท่ียวการออกหรือเข้า

กรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการท่ีกําหนด 

  ทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนท่ีไม่ได้รับบริการนั้นๆ 

⚠ 
กรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) /หนังสือเดินทางนักการทูต 

(เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ 

  
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ

ใดก็ตามเพราะโดยปกติการท่องเท่ียวจะใช้ 

  หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู) 

⚠ 
การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะหากท่าน

ต้องการเลื่อนวันเดินทางท้ังขาไปและขากลับ 

  
ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯเพื่อทําการตรวจสอบสถานะท่ีนั่งในวันเดินทางท่ีท่าน

ต้องการเปลี่ยนและผู้โดยสารจะเป็น 

  ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีทางสายการบินเรียกเก็บและเป็นผู้กําหนด 

⚠ 
ถ้าทางบริษัทได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้วและต้องการยกเลิกการใช้ต๋ัว ผู้เดินทางต้อง

รอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ 

  
และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถทําการคืนต๋ัว หรือ refund 

ได้เท่านั้น) 

⚠ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่
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สามารถขอคืนเงินได ้

⚠ 
ในกรณีท่ีลูกค้าซื้อต๋ัวเครื่องบินเอง และมาเท่ียวร่วมกับคณะ  (join tour) ลูกค้าต้อง

เดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⚠ 
ท่านท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศโปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพื่อยืนยันการ

เดินทางหากไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ 

  และได้ทําการออกต๋ัวไปแล้วนั้นบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิน 

⚠ 
หลังจากการจอง และ ชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง 

และ เงื่อนไขท่ีระบุไว้ข้างต้น 

  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครื่องบิน

ค่าธรรมเนียมตั๋วและภาษีน้ํามัน 

และปัจจัยอื่นๆ ฉะนั้นโปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกครั้ง 

 


