
 
 

1 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 | P a g e  

 

วันเสาร์ที ่

 12 ต.ค. 2562 

 

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – โตรอนโต้  [1] 

วันอาทิตย์ที ่

 13 ต.ค. 2562 

 

โตรอนโต้ – ไนแองการ่า [2] 

08.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

11.00 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เท่ียวบินท่ี CX750 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 

17.10 น. ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่สนามบินนานาชาติโตรอนโต้ แคนาดา ด้วยเท่ียวบินท่ี CX826 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **** 

20.30 น. เดินทางถึง เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
น าท่านชม เมืองโตรอนโต้ มหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแคนาดาโดยเริ่มจากการผ่านชม ศาลาว่า

การเมือง (Toronto City Hall) และผ่านชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต้  (University of Toronto) 

ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต้ จากนั้นน าท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของนครแห่งนี้บน หอคอยซีเอ็น   

ทาวเวอร์ (C.N. Tower) ส่ิงก่อสร้างท่ีเคยสูงท่ีสุดในโลก โดยมีความสูงถึง 553 เมตร แต่ปัจจุบันเป็น

อันดับสามของโลก ซึ่งใช้เป็นหอคอยส่ือสารและสังเกตการณ์ ถ้าในวันท่ีอากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส ทุก

ท่านสามารถมองเห็นละอองน้ าตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกไนแองการ่า (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

น้ าตกท่ีนับได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเป็นส่ิงมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของ

ธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดและมีบริเวณท่ีคาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ

แคนาดานั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของน้ าตก และเสียงอันดังกึกก้องของสายน้ าท่ีไหลลง

มากระทบกับพื้นน้ าด้านล่างตลอดเวลาและท่านสามารถท่ีจะมองเห็นจุดท่ีสวยท่ีสุดรูปเกือกม้า  

(Horse Shoes) ของน้ าตกไนแองการ่า โดยจะมองเห็นได้จากทางฝ่ังแคนาดาเท่านั้น   น าท่าน 

ล่องเรือ “ฮอร์น  โบลเวอร์  ครูซ” ท่านจะได้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของน้ าตกไนแองการ่า
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วันจันทร์ที่ 

 14 ต.ค. 2562 

 

ไนแองการ่า – คอร์นนิ่ง – แฮริสเบิร์ก [3] 

อย่างใกล้ชิดและในวันท่ีอากาศแจ่มใสท่านจะได้เห็นรุ้งกินน้ าทอแสงเป็นประกายงดงาม (หมายเหตุ: 

หากสภาพอากาศไม่เอื ออ้านวยให้ล่องเรือ “ฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ” ได้ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนรายการ

เป็น Journey Behind the Falls ทดแทนให้โดยค้านึงถึงผลประโยชน์และรายการเดินทางของ

ท่านเป็นส้าคัญ) ทัวร์เสริม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูงของน้ าตกไนแองการ่า ท่านสามารถแจ้งความ

ประสงค์กับหัวหน้าทัวร์    

เย็น รับประทานอาหารเย็น (SKYLON TOWER) 

เข้าพักโรงแรม Sheraton on the Falls  ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางข้ามสะพาน เรนโบว์ (Rainbow Bridge) เพื่อข้ามมาฝ่ังประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ง (Corning)  (ระยะทาง 243 กม. 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  ชมทัศนียภาพกับบรรยากาศของเมืองและชีวิตแบบชาวอเมริกัน 

ซึ่งต้ังอยู่ท่ามกลางเทือกเขาท่ีสูงใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 และ

ต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น้ าเชมุง น าท่านชมโรงงานเคร่ืองแก้ว (Corning Glass) ของเมืองคอร์นนิ่งท่ีมี

ช่ือเสียง อิสระ ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นจาน ชามของ Corelle ท่ีแตกยาก 

นอกจากนี้ยังมีของประดับตกแต่งบ้านต่างๆ ท่ีสวยงามซึ่งท ามาจากแก้วให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิ ร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝ่ังแม่น้ าซัวควิ -ฮานน่ าของ            

รัฐเพนซิลเวเนีย (ระยะทาง 266 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  
เย็น รับประทานอาหารเย็น 
  เข้าพักโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg/Hershey  ( B / L / D ) 
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วันอังคารที ่

 15 ต.ค. 2562 

 

แฮริสเบิร์ก - วอชิงตัน ดีซี [4] 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่าน สู่ โรงงานจ้าลองผลิตช็อกโกแลต  ช่ือดังของประเทศอเมริกา นั่นก็คือ Hershey’s 
Chocolate World ซึ่งท่านจะได้ชมข้ันตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูนเคล่ือนไหว
โดยใช้สัตว์จ าลองในการแสดงประกอบกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พร้อมกับการแสดงท่ีน่ารักและต่ืนตา
ต่ืนใจ อิสระ ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s เพื่อเป็นของฝาก ของท่ีระลึก
ตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(ระยะทาง 193 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  เมืองหนึ่งท่ีได้ออกแบบผังเมืองได้อย่าง
สวยงามและเป็นระเบียบ ท้ังยังเป็นท่ีต้ังท่ีท าการของหน่วยงานรัฐบาลท่ีส าคัญ น าท่านชมสถานท่ี
ส าคัญต่างๆ ของกรุงวอชิงตันดีซี น าท่านชม ท้าเนียบขาว (White House) สถานท่ีท างานและ
บ้านพักราชการของประธานาธิบดี ผ่านชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) หรือ
ท่ีรู้จักกันในนามไม่เป็นทางการคือ “แท่งดินสอ” แท่งหินโอเบลิสก์ท่ีสร้างมาจากหินอ่อน เพื่อเป็น
เกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้น าอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย น าท่านชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial)และชมอนุสรณ์สถาน

ประธานาธิบดีลินคอน (Lincoln Memorial) ซึ่ง ท้ัง 2 ท่านนั้นเป็นรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ในหน้า
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาท้ังส้ิน จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ่งใหญ่ท่ีสุดในโลกโดย
ทุกท่านจะได้ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (National Museum of Natural History) และ
ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการชมหุ่นสต๊าฟช้างป่าแอฟริกันท่ีตัวใหญ่ท่ีสุดในโลก นอกจากนั้นยังมี
ห้องจัดแสดงซากดึกด าบรรพ์โครงกระดูกไดโนเสาร์และท่ีพลาดไม่ได้ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยก็คือ เพชรโฮ้ป 
(Hope Diamond) เป็นเพชรสีน้ าเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกในบรรดาเพชรสีน้ าเงินในอดีตท่ีเคยพบมา มี
น้ าหนัก 112 กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะสวยงามและเป็นส่ิงล้ าค่าหายากแล้วยังมีประวัติความ
เป็นมาท่ียาวนานอีกด้วย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น 
  เข้าพักโรงแรม Sheraton College Park North ( B / L / D ) 
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วันพุธที ่

 16 ต.ค. 2562 

 

 วอชิงตัน ดี.ซี. – ฟิลาเดลเฟีย – นิวยอร์ก [5] 

วันพฤหัสบดีที่ 

 17 ต.ค. 2562 

 

นิวยอร์ก [6] 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย  (ระยะทาง 224 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อต้ังประเทศสหรัฐอเมริกา น าท่านชมระฆังแห่ง

เสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลักษณ์ของการก่อต้ังประเทศและ หอแห่งเสรีภาพ (Independence 

Hall) สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เป็นท่ีเก็บรักษาเอกสารประกาศอิสรภาพและต้ัง

ดินแดนใหม่โดยใช้ช่ือว่า “สหรัฐอเมริกา” (United States of America)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก นครแห่งความมั่งค่ังทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรมและ

เทคโนโลยี รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเท่ียว  (ระยะทาง 155 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ช่ัวโมง) น าท่านสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานท่ีเป็นหัวใจของ

นิวยอร์กซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ กันอย่างคับค่ังและอลังการมากท่ีสุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้

ท่านเดินชมบรรยากาศของป้ายไฟโฆษณาท่ีมีอยู่โดยรอบ (ป้ายโฆษณาท่ีอยู่ในบริเวณนี้ ขึ้นช่ือว่ามี

ราคาค่าเช่าแพงท่ีสุดในโลก)และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

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

 
 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

 น าทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์ร่ี” สู่เกาะลิเบอร์ตี  จากท่าเรือแบตเตอร์รี่ปาร์ค เข้าสู่ปากแม่น้ าฮัดสันมุ่งสู่

เกาะเทพีเสรีภาพซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ท่ียิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะส าริด รูปเทพี
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วันศุกรท์ี่ 

 18 ต.ค. 2562 

 

นิวยอร์ก – วู้ดเบอร์รี่เอ้าเลท – บอสตัน [7] 

ห่มเส้ือคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดย

เฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทลดี โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ      

ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส ส่วนฐานอนุสาวรีย์สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลง

ซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซึ่งมีเนื้อหาต้อนรับผู้อพยพท่ีเข้ามาอยู่มาในประเทศ

อเมริกา จากนั้นน าทุกท่านเดินผ่านสวน Battery Park ไปสู่ รูปปั้นรูปวัวกระทิง (Charging Bull) 

Landmark อีกแห่งส าหรับผู้ท่ีมาเยือนนิวยอร์กแล้วจะพลาดไม่ได้  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย  น าท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก ONE World Trade ตึกใหม่ท่ีถูกสร้างขึ้น แทนตึก

เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ เดิมท่ีเกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในสหรัฐฯ คณะกรรมการท่ี

ปรึกษาด้านตึกสูงและท่ีพักย่านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟ้า "วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ใน

นครนิวยอร์กเป็นตึกสูงท่ีสุดของอเมริกา ด้วยระดับความสูง 1 ,776 ฟุต จากรายงานระบุว่าตึก        

"วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ผงาดกลายเป็นตึกระฟ้าสูงท่ีสุดของสหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตัวอาคารท่ีมี

ความสูงถึง 408 ฟุต จากนั้น อิสระ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกับสินค้าราคาพิเศษท่ีห้าง Century21 ท่ีต้ังอยู่

ในบริเวณใกล้ ๆ กัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

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

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets วันนี้ท้ังวัน ท่านจะได้ช้อปปิ้งแบบ 

NON-STOP อิสระ ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่ีนี่เป็นเอ๊าท์เลทมอลล์ขนาดใหญ่ (ใหญ่ท่ีสุดใน

อเมริกา) เป็นศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมท้ังจากฝ่ังอเมริกาและฝ่ังยุโรป มากมาย อาทิเช่น GUCCI, 
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วันเสาร์ที ่

 19 ต.ค. 2562 

 

บอสตัน  [8] 

PRADA, BALLY, A/ X AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, COACH, DKNY, CK, FENDI, 

GAP, KATE SPADE, LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY เครื่องหนัง เครื่องส าอาง และ

สินค้าอื่นๆ อีกมากมายในราคาท่ีถูกกว่าเมืองไทยกว่าครึ่ง  

(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่) 

บ่าย เพลิดเพลินกันต่อกับการช้อปปิ้งตลอดท้ังช่วงบ่าย  เมื่อได้เวลาสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่เมือง

บอสตัน เมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ (ระยะทาง 347 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เป็น

เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์ของความเก่า ความขลังและยังเป็นเมืองท่ีมีสถานศึกษาช้ันสูงมากมาย อีกท้ังยังเป็น

ตลาดหนังสือทางวิชาการท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

เข้าพักโรงแรม Crowne Plaza Boston-Natick ( B / - / D ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคมบริดจ์  (Cambridge)  น าท่านเยี่ยมชม  มหาวิทยาลัยฮาร์เวิ ร์ด 

(Harvard University)  มหาวิทยาลัยท่ีได้ช่ือว่าเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งในอเมริกา ให้ท่าน

ได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับรูปป้ัน John Harvard ผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จากนั้นน าท่านเย่ืยมชม 

จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช (King Bhumibol Adulyadej Square) ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลองอย่างเป็นทางการ เมื่อ 14 ส.ค. 2535 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 ซึ่งทรงพระราชสมภพท่ีนี่ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน 
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วันอาทิตย์ที ่

 20 ต.ค. 2562 

 

บอสตัน – ฮ่องกง [9] 

บ่าย น าทุกท่านเท่ียวชม เมืองบอสตัน เมืองท่ีมีมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง

ต่าง ๆ มากมายนับไม่ถ้วน มีท้ังนักศึกษาต่างชาติท่ีเรียนเก่งมาศึกษาอยู่ท่ีเมืองนี้  น าท่านเดินตาม

เส้นทาง ฟรีดอมเทรล (Freedom Trail) ทางเดินท่ีปูด้วยอิฐสีน้ าตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล์ 

เป็นท่ีต้ังของสถานท่ีส าคัญ ๆทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น บอสตัน คอมมอน  ซึ่งเป็นท่ีต้ังของ

สวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตัน มีเนื้อท่ี 125 ไร่ ซึ่งในบริเวณใกล้ ๆ กันนั้นเป็นท่ีต้ังของ         

Old State House   ต้ังอยู่ ท่ีถนน Washington Street อาคารท่ีสร้างด้วยอิฐ สร้างมาต้ังแต่       

ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเคยเป็นอาคารท่ีประชุมของข้าหลวงท่ี

อังกฤษส่งมาปกครองอาณานิคม ด้านหน้าของอาคารเป็นสถานท่ีเกิดการสังหารหมู่ ท่ีบอสตัน  

(Boston Massacre) ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีทหารอังกฤษยิงใส่กลุ่มชาวอาณานิคมท่ีท า

การประท้วงอังกฤษ หลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลังนี้ถูกใช้เป็นอาคารท่ีท าการของ

รัฐบาลประจ ารัฐอยู่พักหนึ่ง ก่อนท่ีจะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ท่ีบีคอนฮิลล์ในปัจจุบันและไม่ห่างจาก 

Old State house  ก็ เป็น ท่ี ต้ั งของ  ฟาเนียลฮอลล์   (Faneuil Hall) และ Quincy Market  

อาคารตลาดกลางอันเก่าแก่ของบอสตัน โดยบริเวณช้ันล่างเป็นตลาดขายของ ส่วนช้ันท่ีสองเป็น ห้อง

ประชุมขนาดใหญ่มีช่ือว่า “CRADLE OF LIBERTY”  ท่ีนี่ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีสีสันของเมืองแห่งหนึ่ง 

ด้วยเพิงขายของท่ีระลึกจากงานฝีมือ บาร์ คาเฟ่และร้านอาหาร ทุกวันท่ีนี่จะมีผู้คนมาเสาะแสวงหา

อาหารแปลกล้ินและจับจ่ายซื้อของกันรอบ ๆและระหว่างตึกท้ังส่ีตึกนี้ เป็นลานกว้างซึ่งจะปลูกต้นไม้

ประดับและมีม้านั่งให้กับนักท่องเท่ียวนั่งพักผ่อน  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 
  เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติบอสตันโลแกน ( B / L / D ) 
 
 
 

 
 
 

01.50 น. เหินฟ้าจากบอสตันสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX 811 

**** บินข้ามเสน้แบ่งเขตเวลาสากล**** 
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วันจันทรท์ี่ 

 21 ต.ค. 2562 

 

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ [10] 
  

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
08.00 น. ออกเดินทางต่อด้วยเท่ียวบินท่ี CX 705 
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง 12 – 21 ต.ค. 2562 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน) 109,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน) 104,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 94,999 

พักห้องเด่ียว (จ่ายเพิ่ม) 25,000 

ไม่เอาต๋ัวเครื่องบิน (หักคืน) 39,000 

 
กรุ๊ปขั นต้่าเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต้่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

 
***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหน่ึงห้องหรือ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหน่ึงห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ใน
ห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 

 

การส้ารองที่น่ัง 

⁜ บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน  

⁜ ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาช าระใหค้รบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะน้ันจะถือว่าการส ารองการเดินทางน้ัน 

  ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

 
อัตรานี รวม: 

⁜ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบนิคาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific) 

⁜ ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ 

⁜ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 

⁜ ค่าอาหารตามรายการที่ระบ ุ

⁜ ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
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⁜ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

⁜ ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ าหนักหรือจ านวนของ 

  กระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 

⁜ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

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

⁜ ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 

 
อัตรานี ไม่รวม 

⁜ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (แนะน า 5 USD ต่อวันต่อคน และ ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)  

⁜ ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

⁜ Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า) 

⁜ ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

⁜ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา  

⁜ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา 

⁜ ค่าน้ าหนักกระเป๋าที่เกินจากท่ีสายการบินก าหนดไว้ 

⁜ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องด่ืมพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

⁜ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

⁜ ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ 

⁜ ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับข้ึน) ราคา ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินเต็มจ้านวน 

⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 - 30 วัน คืนเงินคร่ึงหน่ึงของค่าทัวร์ 

⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั งสิ น 

⁜ ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ น าเงินช าระค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ก่อนผู้เดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก 

  การเดินทางกับทางบริษัทฯน้ัน ทางบริษัทฯสามารถหักช าระค่าใช้จ่ายตามจรงิก่อนที่จะคืนให้ผูโ้ดยสารได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ  

  EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เน่ืองจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
เง่ือนไข และ หมายเหตุ 

⁜ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

⁜ คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ 

  เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 

⁜ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการข้ึนราคาค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน หรือมีการ 

  ประกาศข้ึนหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับข้ึนในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 
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⁜ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเท่ียวอื่นเพ่ือทดแทน  

  หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทาง 

⁜ บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม  

  สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย 

  ของผู้เดินทางเป็นหลัก 

⁜ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ 

  ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

⁜ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศน้ันๆ การน าสิ่งของผิดกฏหมาย 

  ไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย 

⁜ การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเท่ียว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่ก าหนด 

  ทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการน้ันๆ 

⁜ กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเท่ียวจะใช้ 

  หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน (เล่มสีเลือดหมู) 

⁜ การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับ 

  ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพ่ือท าการตรวจสอบสถานะที่น่ังในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผู้โดยสารจะเป็น 

  ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้ก าหนด 

⁜ ถ้าทางบริษัทได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ต๋ัว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ 

  และเงื่อนไขของสายการบินน้ันๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถท าการคืนต๋ัว หรือ refund ได้เท่าน้ัน) 

⁜ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ัน ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

⁜ ในกรณีที่ลูกค้าซื้อต๋ัวเครื่องบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⁜ ท่านที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษทัฯก่อน เพ่ือยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ 

  และได้ท าการออกต๋ัวไปแล้วน้ัน บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน 

⁜ หลังจากการจอง และ ช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น 

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาล ต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน ค่าธรรมเนียมต๋ัวและภาษีน ้ามัน 
และปัจจัยอื่นๆ ฉะนั นโปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกครั ง 

 


