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วันพฤหัสบดทีี ่

 26 ธ.ค. 2562 

 

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วอชิงตัน ดีซี  [1] 

 08.40 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.40 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX750 

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

17.55 น. ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ด้วยเที่ยวบินที่ CX866 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล **** 

20.05 น. เดินทางถึง กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

เข้าพักโรงแรม Sheraton College Park North หรือเทียบเท่า ( - / - / - ) 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันศุกร์ที ่

 27 ธ.ค. 2562 

 

วอชิงตัน ดีซี [2] 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 224 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
3 ชั่วโมง)  ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ ทั้งยังเป็นที่ตั้งที่ท า
การของหน่วยงานรัฐบาลที่ส าคัญ น าท่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ ของกรุงวอชิงตันดีซี  น าท่านชม 
ท าเนียบขาว (White House) สถานที่ท างานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดี ผ่านชม 
อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) หรือที่รู้จักกันในนามไม่เป็นทางการคือ “แท่ง
ดินสอ” แท่ง หินโอเบลิสก์ที่สร้างเพ่ือเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของ
สหรัฐอเมริกา ผู้น าอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกาที่ท าจากหินอ่อนและตั้งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่ง
มีความสูงถึง 555 ฟุต น าท่านชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial) และ
ชมอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีลินคอน (Lincoln Memorial) ซึ่งทั้ง 2 ท่านนั้นเป็นรัฐบุรุษผู้
ยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาท้ังสิ้น  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยทุกท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติ

ธรรมชาติ (National Museum of Natural History) และท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการชม
หุ่นสต๊าฟ ช้างป่าแอฟริกันที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นยังมีห้องจัดแสดงซากดึกด าบรรพ์โครง
กระดูกไดโนเสาร์และที่พลาดไม่ได้ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยก็คือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) เป็นเพชรสี
น้ าเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในบรรดาเพชรสีน้ าเงินในอดีตที่เคยพบมา มีน้ าหนัก 112 กะรัต (22.44 กรัม) 
นอกจากจะสวยงามและเป็นสิ่งล้ าค่าหายากแล้วยังมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนานอีกด้วย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น 
  เข้าพักโรงแรม Sheraton College Park หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
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วันเสาร์ที ่

 28 ธ.ค. 2562 

 

วอชิงตัน ดีซี – ฟิลาเดลเฟีย - นิวยอร์ก [3] 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย  (ระยะทาง 206 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา น าท่านชม

ระฆังแห่งเสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ และชมหอแห่งเสรีภาพ 

(Independence Hall) สมัยก่อนสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บรักษา

เอกสารประกาศอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา”   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
 น าท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก นครแห่งความมั่งคั่งทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรมและ

เทคโนโลยี รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเที่ยว (ระยะทาง 155 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของ

นิวยอร์กซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ กันอย่างคับคั่งและอลังการมากท่ีสุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้

ท่านเดินชมบรรยากาศของป้ายไฟโฆษณาที่มีอยู่โดยรอบ (ป้ายโฆษณาท่ีอยู่ในบริเวณนี้ ขึ้นชื่อว่ามี

ราคาค่าเช่าแพงที่สุดในโลก) และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
เข้าพักโรงแรม DoubleTree by Hilton Fort Lee หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
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วันอาทิตยท์ี ่

 29 ธ.ค. 2562 

 

นิวยอร์ก [4] 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์รี่” สู่เกาะลิเบอร์ตี้ จากท่าเรือแบตเตอร์รี่ปาร์ค เข้าสู่ปากแม่น้ าฮัดสันมุ่งสู่
เกาะเทพีเสรีภาพซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะส าริด  รูป
เทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบ
โดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทลดี โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ 
ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส ส่วนฐานอนุสาวรีย์สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลง
ซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซึ่งมีเนื้อหาต้อนรับผู้อพยพที่เข้ามาอยู่มาในประเทศ
อเมริกา จากนั้นน าทุกท่านเดินผ่านสวน Battery Park ไป รูปปั้นวัวกระทิง (Charging Bull)  
Landmark อีกแห่งส าหรับผู้ที่มาเยือนนิวยอร์กแล้วจะพลาดไม่ได้  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย น าท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก ONE World Trade ตึกใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น แทน

ตึกเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ เดิมที่เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในสหรัฐฯ คณะกรรมการที่
ปรึกษาด้านตึกสูงและท่ีพักย่านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟ้า "วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ใน
นครนิวยอร์กเป็นตึกสูงที่สุดของอเมริกา ด้วยระดับความสูง 1,776 ฟุต จากรายงานระบุว่าตึก "วัน 
เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ผงาดกลายเป็นตึกระฟ้าสูงที่สุดของสหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตัวอาคารที่มี
ความสูงถึง 408 ฟุต จากนั้นน าท่านสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจ
ของนิวยอร์กซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ กันอย่างคับคั่งและอลังการมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง 
ให้ท่านเดินชมบรรยากาศของป้ายไฟโฆษณาที่มีอยู่โดยรอบ (ป้ายโฆษณาที่อยู่ในบริเวณนี้ ขึ้นชื่อว่ามี
ราคาค่าเช่าแพงที่สุดในโลก) และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 
เข้าพักโรงแรม Doubletree by Hilton Hotel Fort Lee หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
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วันจันทร์ที ่

 30 ธ.ค. 2562 

 

นิวยอร์ก – วู้ดเบอร์รี่ เอ้าเลท – นิวเฮเว่น [5] 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) วันนี้ทั้งวัน ท่านจะได้ช้อปปิ้งแบบ NON-STOP อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ที่นี่เป็นเอ๊าท์เลทมอลล์ขนาดใหญ่ (ใหญ่ที่สุดในอเมริกา) เป็นศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมทั้งจากฝั่ง

อเมริกา และฝั่งยุโรป มากมาย อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, A/X AMANI, BALENCIAGA, 

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

BLANC, OOKALEY เครื่องหนัง เครื่องส าอาง และสินค้าอ่ืนๆ อีกมากมายในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย

กว่าครึ่ง  

(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่) 

บ่าย เพลิดเพลินกันต่อกับการช้อปปิ้งตลอดทั้งช่วงบ่าย  ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองนิว เฮเว่น 

(ระยะทาง 155 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

เข้าพักโรงแรม  Courtyard by Marriott New Haven at Yale หรือเทียบเท่า ( B / - / D ) 
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วันอังคารที่ 

 31 ธ.ค. 2562 

 

นิวเฮเว่น – บอสตัน [6] 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านนั่งรถชมเมือวนิวเฮเว่น รัฐคอนเนตทิคัต ซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐรองจากเมือง

บริดจ์พอร์ต นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเยล (Yale University) มหาวิทยาลัยเยลเป็น

มหาวิทยาลัยสัญชาติอเมริกันที่มีความเก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ การันตี ความไม่ธรรมดาด้วย

บุคคลส าคัญมากมายทั่วโลก เช่น อดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช ก็จบจากที่นี่เช่นกัน รวมถึง

บุคคลส าคัญของประเทศไทยก็มีดีกรีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยเยลไม่น้อยหน้าเลยทีเดียว ถือว่าเป็น

มหาวิทยาลัยที่เข้ายากท่ีสุดแซงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และยังเป็นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทลัยไอวี่ลีก กลุ่ม

ไอว่ีลีก เป็นชื่อของกลุ่มการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัยเอกชนเก่าแก่ 8 แห่งที่ตั้งอยู่ทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยบราวน์, มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, มหาวิทยาลัย

คอร์เนลล์, วิทยาลัยดาร์ตมัธ, มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย, มหาวิทยาลัยปรินซ์

ตัน และ มหาวิทยาลัยเยล ซึ่งทั้งหมดได้เริ่มรวมตัวกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองบอสตันเมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ (ระยะทาง 200 กม. 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ ของความเก่า ความขลังและยังเป็น

เมืองที่มีสถานศึกษาชั้นสูงมากมาย อีกท้ังยังเป็นตลาดหนังสือทางวิชาการท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศ

สหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน น าทางเดินทางสู่ย่าน แบคเบย์ Back Bay ย่านชิคๆ สุดหรูของบอสตัน ให้

ท่านได้เดินเล่น ผ่านโคปเลย์สแควร์ Copley Square ลานสีเขียวเล็กๆกลางเมืองที่ล้อมรอบไปด้วย 

สถาปัตกรรมเก่าแก่บางชิ้นมีอายุเกินศตวรรษ เดิมทีสวนแห่งนี้เรียกว่า Art Square เนื่องจากมีศิลปะ

และวัฒนธรรมมากมายตั้งอยู่รอบๆ และถูกเปลี่ยนชื่อในปี 1883 ตามชื่อจิตรกร John Singleton 

Copley และในช่วงเวลานี้ปกติทางรัฐบาลบอสตันจะมีแคมเปญจัดงาน First Night Boston เป็นงาน

เฉลิมฉลองวันสิ้นปีที่เก่าแก่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

เข้าพักโรงแรม  DoubleTree by Hilton Boston Downtown หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

หลังจากเข้าโรงแรม อิสระให้ท่านได้เดินเล่นรอบๆโรงแรม ซึ่งโรงแรมท่ีทางบริษัทจองไว้ให้พิเศษของ

คณะนี้เท่านั้น เป็นโรงแรมในเมืองและไม่ไกลจากจุดที่มีการนับถอยหลังวันปีใหม่ Countdown และ 

จุดพลุเฉลิมฉลอง ปกติแล้วทุกปีจะมีการจัดงานที่ Copley Square และ Boston Common (อ้างอิง 
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วันพุธที ่

 1 ม.ค. 2563 

 

บอสตัน – สนามบินบอสตันโลแกน [7] 

จากงานที่จัดในปี 2018-2019 ซึ่ง ณ เวลาที่ท าโปรแกรมนี้ ทางรัฐบาลบอสตันยังไม่ได้แจ้งเรื่องการจัด

งานในปี 2019-2020) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge)  เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard 

University) มหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา ให้ท่านได้ถ่ายภาพ

เป็นที่ระลึกกับรูปปั้น John Harvard ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จากนั้นน าท่านเยื่ยมชม จัตุรัสภูมิ

พลอดุลยเดช (King Bhumibol Adulyadej of Thailand Square) ที่สมเด็จพระเทพรัตนาราช

สุดาฯ ทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลองอย่างเป็นทางการ เมื่อ 14 ส.ค. 2535 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระราชสมภพที่นี่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าทุกท่านเที่ยวชมเมืองบอสตัน เมืองที่มีมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงต่าง 

ๆ มากมายนับไม่ถ้วน มีทั้งนักศึกษาต่างชาติที่เรียนเก่งมาศึกษาอยู่ที่เมืองนี้และหนึ่งใน

สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard University) , 

มหาวิทยาลัย NORTHEASTERN เป็นต้น น าท่านเดินตามเส้นทาง ฟรีดอมเทรล (Freedom Trail) 

ทางเดินที่ปูด้วยอิฐสีน้ าตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล์ เป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคัญ ๆ ทาง

ประวัติศาสตร์ อาทิเช่น บอสตัน คอมมอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตัน มีเนื้อที่ 

125 ไร่ ซึ่งในบริเวณใกล้ ๆ กันนั้นเป็นที่ตั้งของ Old State House   ซ่ึงต้ังอยู่ที่ถนน Washington 

Street อาคารที่สร้างด้วยอิฐ สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เพราะ

เคยเป็นอาคารที่ประชุมของบข้าหลวงที่อังกฤษส่งมาปกครองอาณานิคม ด้านหน้าของอาคารเป็น

สถานที่เกิดการสังหารหมู่ที่บอสตัน (Boston Massacre) ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทหาร

อังกฤษยิงใส่กลุ่มชาวอาณานิคมที่ท าการประท้วงอังกฤษหลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคาร

หลังนี้ถูกใช้เป็นอาคารที่ท าการของรัฐบาลประจ ารัฐอยู่พักหนึ่ง ก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ท่ีบี

คอนฮิลล์ในปัจจุบัน  และไม่ห่างจาก Old State house  ก็เป็นที่ตั้งของ ฟาเนียลฮอลล์  (Faneuil 

Hall) และ Quincy Market  ซึ่งเป็นอาคารตลาดกลางอันเก่าแก่ของบอสตันโดยบริเวณชั้นล่างเป็น
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วันพฤหัสบดทีี ่

 2 ม.ค. 2563 

 

บอสตัน – ฮ่องกง [8] 

วันศุกร์ที ่

 3 ม.ค. 2563 

 

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ [9] 

ตลาดขายของ ส่วนชั้นที่สองเป็น ห้องประชุมขนาดใหญ่มีชื่อว่า “CRADLE OF LIBERTY”  ที่นี่ถือเป็น

สถานที่ที่มีสีสันของเมืองแห่งหนึ่ง ด้วยเพิงขายของที่ระลึกจากงานฝีมือ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหาร 

ทุกวันที่นี่จะมีผู้คนมาเสาะแสวงหาอาหารแปลกลิ้น และจับจ่ายซื้อของกัน รอบ ๆ และระหว่างตึกทั้งสี่

ตึกนี้ เป็นลานกว้างซึ่งจะปลูกต้นไม้ประดับ และมีม้านั่งให้กับนักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนหรือรับประทาน

อาหารที่ซื้อมาจากในตัวอาคาร   

 

 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น 

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติบอสตันโลแกน ( B / L / D ) 

01.25 น. เหินฟ้าจากบอสตันสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 811 
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**** 

 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.35 น. ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CX 705 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

 



 
 

10 | P a g e  

 

 
 
 

อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง 26 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน) 109,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน) 102,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 89,999 

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพ่ิม) 25,000 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน) 35,000 

 
กรุ๊ปขั้นต่่าเดินทาง 15 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่่ากว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

 
***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มเีตียงเสรมิหรือเตียงท่ีสาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งหอ้ง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มเีตียงเสรมิ ท้ังนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ใน
ห้องพกัและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 

 

การส่ารองท่ีนั่ง 

⁜ บริษัทฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบรษิัทภายใน 1 วัน  

⁜ ส่วนท่ีเหลือของราคาทัวร ์กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการเดินทางนั้น 

  ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
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อัตรานี้รวม: 

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

☑ ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ 

☑ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการทีร่ะบหุรือในระดับเดียวกัน 

☑ ค่าอาหารตามรายการที่ระบ ุ

☑ ค่าเข้าสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ

☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

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

  กระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 

☑ ค่าประกันอุบัตเิหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

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

☑ ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหต ุไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 
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อัตรานี้ไม่รวม 

☒ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

☒ ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

☒ Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า) 

☒ ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

☒ ค่าธรรมเนียมวีซา่ประเทศสหรัฐอเมริกา  

☒ ค่าน้ าหนักกระเป๋าที่เกินจากท่ีสายการบินก าหนดไว ้

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

☒ ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

☒ ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณทีี่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ 

☒ ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบนิ (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วนัท่ี 19 กันยายน 2562 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินเต็มจ่านวน 

⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 - 30 วัน คืนเงินครึ่งหนึ่งของค่าทัวร์ 

⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น 

⁜ ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ น าเงินช าระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจดัน าเที่ยว ก่อนผูเ้ดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก 

  การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักช าระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้ผูโ้ดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ  

  EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
เง่ือนไข และ หมายเหตุ 

⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

⚠ คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลีย่นแปลงการ 

  เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 

⚠ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มกีารขึ้นราคาคา่ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน หรือมีการ 

  ประกาศขึ้นหรือลดค่าเงินบาท หรอือัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันท่ีจะเดินทาง 

⚠ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนเพื่อทดแทน  

  หรือคืนค่าเข้าชมแกผู่้เดินทาง 

⚠ บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม  

  สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย 

  ของผู้เดินทางเป็นหลัก 
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⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวสิัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ 

  ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

⚠ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การน าสิ่งของผิดกฏหมาย 

  ไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติทีส่่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย 

⚠ การไมร่ับประทานอาหารในบางมือ้ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลงัตารางรายการที่ก าหนด 

  ทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนคา่ใช่จ่ายในส่วนท่ีไมไ่ด้รับบริการนัน้ๆ 

⚠ กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดนิทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดกต็าม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะใช้ 

  หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสเีลือดหมู) 

⚠ การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับ 

  ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพือ่ท าการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผูโ้ดยสารจะเป็น 

  ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผูก้ าหนด 

⚠ ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตัว๋ ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ 

  และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถท าการคืนตัว๋ หรือ refund ได้เท่าน้ัน) 

⚠ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลบัซึ่งยังไมไ่ด้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

⚠ ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเทีย่วร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⚠ ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพือ่ยืนยันการเดินทาง หากไมไ่ดร้ับการยืนยันจากทางบริษัทฯ 

  และได้ท าการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน 

⚠ หลังจากการจอง และ ช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น 

  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมตั๋วและภาษีน้่ามัน 

และปัจจัยอ่ืนๆ ฉะนั้นโปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกครั้ง 
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