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08.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ตวัอกัษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

11.05 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เท่ียวบินท่ี CX750 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

17.10 น. ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่โตรอนโต ้ประเทศแคนาดา ดว้ยเท่ียวบินท่ี CX826 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล **** 

20.30 น. เดินทางถึง เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา  หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและ

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

เขา้พกัโรงแรม Hilton Toronto / Markham Suites หรือเทียบเท่า ( - / - / - ) 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านชม เมืองโตรอนโต้ มหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแคนาดาโดยเร่ิมจากการผา่นชม 

ศาลาวา่การเมือง (Toronto City Hall) และผา่นชมมหาวทิยาลยัโตรอนโต ้(University of 

Toronto) ศูนยก์ลางการศึกษาของโตรอนโต ้จากนั้นน าท่านข้ึนชมทิวทศัน์ของนครแห่งน้ีบน

หอคอยซีเอน็ ทาวเวอร์ (C.N. Tower) ส่ิงก่อสร้างท่ีเคยสูงท่ีสุดในโลก โดยมีความสูงถึง 553 

เมตร แต่ปัจจุบนัเป็นอนัดบัสามของโลก ซ่ึงใชเ้ป็นหอคอยส่ือสารและสังเกตการณ์ ถา้ในวนัท่ี

อากาศดี ทอ้งฟ้าแจ่มใส ทุกท่านสามารถมองเห็นละอองน ้ าตกไนแองการ่าไดอ้ยา่งชดัเจน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่น า้ตกไนแองการ่า (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) น ้าตกท่ี

นบัไดว้า่เป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติสร้างสรรคข้ึ์น ซ่ึงเป็นส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งหน่ึงของ

ธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดและมีบริเวณท่ีคาบเก่ียวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – โตรอนโต้ วนัเสาร์ 

13 ต.ค. 61 

โตรอนโต้ – น า้ตกไนแองการ่า วนัอาทติย์ 

14 ต.ค. 61 
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ประเทศแคนาดานัน่เอง ท่านจะไดส้ัมผสักบัความยิง่ใหญ่ของน ้าตก และเสียงอนัดงักึกกอ้งของ

สายน ้าท่ีไหลลงมากระทบกบัพื้นน ้าดา้นล่างตลอดเวลา และท่านสามารถท่ีจะมองเห็นจุดท่ีสวย

ท่ีสุดรูปเกือกมา้ (Horse Shoes) ของน ้าตกไนแองการ่า โดยจะมองเห็นไดจ้ากทางฝ่ังแคนาดา

เท่านั้น  น าท่าน ล่องเรือ “ฮอร์น  โบลเวอร์  ครูซ” ท่านจะไดช้มความงามและความยิง่ใหญ่ของ

น ้าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ดและในวนัท่ีอากาศแจ่มใสท่านจะไดเ้ห็นรุ้งกินน ้าทอแสงเป็น

ประกายงดงาม (หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยให้ล่องเรือ “ฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ” ได้ 

บริษทัฯ ขอเปลี่ยนรายการเป็น Journey Behind the Falls ทดแทนให้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และ

รายการเดนิทางของท่านเป็นส าคัญ) ทัวร์เสริม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมมุสูงของน า้ตกไนแองกา

ร่า ท่านสามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าทัวร์    

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 

เขา้พกัโรงแรม  Marriott Fallsview Hotel & Spa หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางข้ามสะพาน เรนโบว์ (Rainbow Bridge) เพื่อข้ามมายงัฝ่ังของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เม่ือผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองวัตคินเกล็น 
(Watkins Glen) (ระยะทาง 255 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  เม่ือเดินทางถึงเมือง เจนีวา 
ซ่ึงเป็นบริเวณดา้นบนของทะเลสาบเซเนก้า (Seneca Lake) ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของรัฐ
นิวยอร์ก ตลอดทางจากเมืองน้ี เส้นทางท่ีรถวิ่งจะขนานกบัทะเลสาบแห่งน้ี รวมไปถึงไร่องุ่นท่ี
ปลูกส าหรับผลิตเป็นวายน์ ยาวตลอดสองขา้งทาง  ให้ท่านไดล้งไปถ่ายภาพของทะเลสาบเพื่อ
เป็นท่ีระลึก 

น า้ตกไนแองการ่า – วตัคนิเกลน็ – แฮริสเบร์ิก วนัจันทร์ 

15 ต.ค. 61 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านสู่ Watkins Glen State Park สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของเมืองน้ี ท่าน
จะไดพ้บกบัเส้นทางท่องเท่ียวแนวธรรมชาติ เราจะพาท่านเดินเทา้สู่น ้าตก Cavern Cascade and 
Spiral Tunnel ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอนัน่าประทบัใจกบัความสวยงามของธรรมชาติ จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝ่ังแม่น ้าซวัควิ-ฮานน่าของรัฐเพน
ซิลเวเนีย (ระยะทาง 294 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง)  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 
  เขา้พกัโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg  หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านสู่ โรงงานจ าลองผลติช็อกโกแลต ช่ือดงัของประเทศอเมริกา นัน่ก็คือ Hershey’s 
Chocolate World ซ่ึงท่านจะไดช้มขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูน
เคล่ือนไหวโดยใชส้ัตวจ์  าลองในการแสดงประกอบกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั พร้อมกบัการ
แสดงท่ีน่ารักและต่ืนตาต่ืนใจ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s 
เพื่อเป็นของฝาก ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมือง
หลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 193 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  ซ่ึงเป็นเมือง
หน่ึงท่ีไดอ้อกแบบผงัเมืองไดอ้ยา่งสวยงามและเป็นระเบียบ ทั้งยงัเป็นท่ีตั้งท่ีท าการของ
หน่วยงานรัฐบาลท่ีส าคญั น าท่านชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ ของกรุงวอชิงตนัดีซี น าท่านชม 
ท าเนียบขาว (White House) สถานท่ีท างานและบา้นพกัราชการของประธานาธิบดี ผา่นชม 

แฮริสเบร์ิก – วอชิงตัน ด.ีซี. วนัองัคาร 

16 ต.ค. 61 
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อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) หรือท่ีรู้จกักนัในนามไม่เป็นทางการคือ “แท่ง
ดินสอ” แท่ง หินโอเบลิสกท่ี์สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดี คนแรกของ
สหรัฐอเมริกา ผูน้ าอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกาท่ีท าจากหินอ่อนและตั้งตระหง่านอยา่งเห็นได้
ชดัเจน ซ่ึงมีความสูงถึง 555 ฟุต 

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

ประธานาธิบดีลินคอน (Lincoln Memorial) ซ่ึงทั้ง 2 ท่านนั้นเป็นรัฐบุรุษผูย้ิ่งใหญ่ในหน้า
ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์สมิธโซเนียน ซ่ึงใหญ่ท่ีสุดใน
โลกโดยทุกท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (National Museum of Natural 
History) และท่านยงัสามารถเพลิดเพลินกบัการชมหุ่นสตา๊ฟ ชา้งป่าแอฟริกนัท่ีตวัใหญ่ท่ีสุดใน
โลก นอกจากนั้นยงัมีหอ้งจดัแสดงซากดึกด าบรรพโ์ครงกระดูกไดโนเสาร์และท่ีพลาดไม่ไดซ่ึ้ง
เป็นไฮไลทเ์ลยก็คือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) เป็นเพชรสีน ้าเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกในบรรดา
เพชรสีน ้ าเงินในอดีตท่ีเคยพบมา มีน ้ าหนกั 112 กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะสวยงามและ
เป็นส่ิงล ้าค่าหายากแลว้ยงัมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนานอีกดว้ย ชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองบินและ
ยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภณัฑอ์ากาศยานและยานอวกาศท่ีมีผูเ้ขา้
ชมสูงท่ีสุดในโลก แสดงประวติัศาสตร์การบินมาตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย เคร่ือง
ร่อน เคร่ืองบิน จรวด ยานอวกาศ ซ่ึงเป็นของจริงตั้งแสดง นอกจากน้ียงัมีทอ้งฟ้าจ าลอง หินจาก
ดวงจนัทร์ และเคร่ืองบินล าแรกของโลกจากตระกูล Wright (รายการนีข้ึ ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออ านวย

ต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที)่ 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 
  เขา้พกัโรงแรม Marriott Bethesda หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย  (ระยะทาง 224 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ช่ัวโมง) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา น าท่านชม

ระฆงัแห่งเสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลกัษณ์ของการก่อตั้งประเทศ และชมหอแห่งเสรีภาพ 

(Independence Hall) สมยัก่อนสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นศาลาวา่การรัฐ ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีเก็บรักษา

เอกสารประกาศอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใชช่ื้อวา่ “สหรัฐอเมริกา” (United States of 

America)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก เป็นนครแห่งความมัง่คัง่ทนัสมยัทางดา้นสถาปัตยกรรม

และเทคโนโลย ีรวมถึงศูนยก์ลางของธุรกิจและการท่องเท่ียว (ระยะทาง 155 กม. ใช้เวลาเดินทาง

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

นิวยอร์กซ่ึงจะมีการเฉลิมฉลองตอ้นรับปีใหม่ กนัอยา่งคบัคัง่และอลงัการมากท่ีสุดในโลกแห่ง

หน่ึง ใหท้่านเดินชมบรรยากาศของป้ายไฟโฆษณาท่ีมีอยูโ่ดยรอบ (ป้ายโฆษณาท่ีอยูใ่นบริเวณ

น้ี ข้ึนช่ือวา่มีราคาค่าเช่าแพงท่ีสุดในโลก) และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม DoubleTree by Hilton Fort Lee หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

 

วอชิงตัน ด.ีซี. – ฟิลาเดลเฟีย – นิวยอร์ก วนัพุธ 

17 ต.ค. 61 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์ร่ี” สู่เกาะลิเบอร์ตี้ จากท่าเรือแบตเตอร์ร่ีปาร์ค เขา้สู่ปากแม่น ้ าฮดัสันมุ่ง
สู่เกาะเทพีเสรีภาพซ่ึงเป็นอนุสาวรียท่ี์ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะ
ส าริด รูปเทพีห่มเส้ือคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกค าประกาศอิสรภาพของ
สหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทลดี  โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วี
ยอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล  ซ่ึงเป็นผู ้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส  ส่วนฐาน
อนุสาวรียส์ร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนตข์องกวชีาวอเมริกนั เอมมา ลาซารัส ซ่ึงมี
เน้ือหาตอ้นรับผูอ้พยพท่ีเขา้มาอยูม่าในประเทศอเมริกา จากนั้นน าทุกท่านเดินผา่นสวน Battery 
Park ไปสู่รูปป้ันรูปววักระทงิ (Charging Bull)  Landmark อีกแห่งส าหรับผูท่ี้มาเยือนนิวยอร์ก
แลว้จะพลาดไม่ได ้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านข้ึนชมทิวทศัน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก ONE World Trade ตึกใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึน 

แทนตึกเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ เดิมท่ีเกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในสหรัฐฯ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านตึกสูงและท่ีพกัย่านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟ้า "วัน 
เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ในนครนิวยอร์กเป็นตึกสูงท่ีสุดของอเมริกา ดว้ยระดบัความสูง 1,776 
ฟุต จากรายงานระบุว่าตึก "วนั เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ผงาดกลายเป็นตึกระฟ้าสูงท่ีสุดของ
สหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตวัอาคารท่ีมีความสูงถึง 408 ฟุต จากนั้น อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงกบั
สินคา้ราคาพิเศษท่ีหา้ง Century21 ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณใกล ้ๆ กนั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 
เขา้พกัโรงแรม DoubleTree by Hilton Fort Lee หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 
 
 
 
 
 

นิวยอร์ก วนัพฤหัสบดี 

18 ต.ค. 61 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets วนัน้ีทั้งวนั ท่านจะไดช้อ้ปป้ิงแบบ 

NON-STOP อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่ีน่ีเป็นเอา๊ทเ์ลทมอลลข์นาดใหญ่ (ใหญ่ท่ีสุดใน

อเมริกา) เป็นศูนยร์วมของสินคา้แบรนด์เนมทั้งจากฝ่ังอเมริกา และฝ่ังยุโรป มากมาย อาทิเช่น 

GUCCI, PRADA, BALLY, A/X AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, COACH, DKNY, 

CK, FENDI, GAP, KATE SPADE, LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY เคร่ือง

หนัง เคร่ืองส าอาง และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายในราคาท่ีถูกกว่าเมืองไทยกว่าคร่ึง (อาหาร

กลางวนัตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปป้ิงอย่างเตม็ท่ี) 

บ่าย เพลิดเพลินกนัต่อกบัการช้อปป้ิงตลอดทั้งช่วงบ่าย  เม่ือได้เวลาสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่
เมืองบอสตัน เมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ (ระยะทาง 347 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีมีมนตเ์สน่ห์ ของความเก่า ความขลงัและยงัเป็นเมืองท่ีมีสถานศึกษาชั้นสูง
มากมาย อีกทั้งยงัเป็นตลาดหนังสือทางวิชาการท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย
เช่นกนั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 
เขา้พกัโรงแรม Sheraton Framingham หรือเทียบเท่า ( B / - / D ) 

 

 

นิวยอร์ก – วู้ดเบอร์ร่ี เอาท์เลต็ – บอสตนั วนัศุกร์ 

19 ต.ค. 61 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge)  น าท่านเยีย่มชม มหาวทิยาลัยฮาร์เวิร์ด 

(Harvard University)  มหาวิทยาลยัท่ีไดช่ื้อวา่เก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในอเมริกา ให้

ท่านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึกกบัรูปป้ัน John Harvard ผูก่้อตั้งมหาวทิยาลยัแห่งน้ี จากนั้นน า

ท่านเยืย่มชม จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช (King Bhumibol Adulyadej Square) ท่ีสมเด็จพระเทพ

รัตนาราชสุดาฯ ทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลองอยา่งเป็นทางการ เม่ือ 14 ส.ค. 2535 เพื่อระลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลท่ี 9 ซ่ึงทรงพระราชสมภพท่ีน่ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าทุกท่านเท่ียวชมเมืองบอสตนั เมืองท่ีมีมหาวทิยาลยั, วทิยาลยัและสถาบนัการศึกษาท่ีมี

ช่ือเสียงต่าง ๆ มากมายนบัไม่ถว้น มีทั้งนกัศึกษาต่างชาติท่ีเรียนเก่งมาศึกษาอยูท่ี่เมืองน้ีและ

หน่ึงในสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงของท่ีน่ีก็คือมหาวทิยาลยัฮาร์เวิร์ด (Harvard University) , 

มหาวทิยาลยั NORTHEASTERN เป็นตน้ น าท่านเดินตามเส้นทาง ฟรีดอมเทรล (Freedom 

Trail) ทางเดินท่ีปูดว้ยอิฐสีน ้ าตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล ์เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญั ๆ 

ทางประวติัศาสตร์ อาทิเช่น บอสตนั คอมมอน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสวนสาธารณะใจกลางเมือง

บอสตนั มีเน้ือท่ี 125 ไร่ ซ่ึงในบริเวณใกล ้ๆ กนันั้นเป็นท่ีตั้งของ Old State House   ซ่ึงตั้งอยูท่ี่

ถนน Washington Street อาคารท่ีสร้างดว้ยอิฐ สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานท่ีส าคญั

ทางประวติัศาสตร์เพราะเคยเป็นอาคารท่ีประชุมของบขา้หลวงท่ีองักฤษส่งมาปกครองอาณา

นิคม ดา้นหนา้ของอาคารเป็นสถานท่ีเกิดการสังหารหมู่ท่ีบอสตนั (Boston Massacre) ในปี 

ค.ศ. 1770 ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีทหารองักฤษยงิใส่กลุ่มชาวอาณานิคมท่ีท าการประทว้งองักฤษ

หลงัจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลงัน้ีถูกใชเ้ป็นอาคารท่ีท าการของรัฐบาลประจ ารัฐ

อยูพ่กัหน่ึง ก่อนท่ีจะยา้ยไปยงัอาคารหลงัใหม่ท่ีบีคอนฮิลลใ์นปัจจุบนั  และไม่ห่างจาก Old 

State house  ก็เป็นท่ีตั้งของ ฟาเนียลฮอลล์  (Faneuil Hall) และ Quincy Market  ซ่ึงเป็นอาคาร

ตลาดกลางอนัเก่าแก่ของบอสตนัโดยบริเวณชั้นล่างเป็นตลาดขายของ ส่วนชั้นท่ีสองเป็น หอ้ง

บอสตัน วนัเสาร์ 

20 ต.ค. 61 
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ประชุมขนาดใหญ่มีช่ือวา่ “CRADLE OF LIBERTY”  ท่ีน่ีถือเป็นสถานท่ีท่ีมีสีสันของเมืองแห่ง

หน่ึง ดว้ยเพิงขายของท่ีระลึกจากงานฝีมือ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหาร ทุกวนัท่ีน่ีจะมีผูค้นมา

เสาะแสวงหาอาหารแปลกล้ิน และจบัจ่ายซ้ือของกนั รอบ ๆ และระหวา่งตึกทั้งส่ีตึกน้ี เป็นลาน

กวา้งซ่ึงจะปลูกตน้ไมป้ระดบั และมีมา้นัง่ใหก้บันกัท่องเท่ียวนัง่พกัผอ่นหรือรับประทาน

อาหารท่ีซ้ือมาจากในตวัอาคาร   

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 
  เม่ือไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

 
  
 
 
01.50 น. เหินฟ้าจากบอสตนัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX 811 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล**** 
 
 
 
 
05.10 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.00 น. ออกเดินทางต่อดว้ยเท่ียวบินท่ี CX 705 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 
 

บอสตัน – ฮ่องกง วนัอาทติย์ 

21 ต.ค. 61 

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ วนัจันทร์ 

22 ต.ค. 61 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มเีตียง) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

13 - 22 ต.ค. 61 
109,999 99,999 18,500 

14 - 23 ต.ค. 61 
กรุ๊ปข้ันต ่าเดินทาง 20 คน ในกรณมีีกรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา 

อตัรานีร้วม: 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (Cathay Pacific) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา 
 ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าเขา้สถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23กิโลกรัม หากน ้าหนกัหรือ
จ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคานเ์ตอร์เช็คอิน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
 ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
 ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อตัรานีไ้ม่รวม : 
 ค่าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าท่ีเกินจากท่ีสายการบินก าหนดไว ้
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ,ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดและอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 Hotel Porter (คนยกกระเป๋าท่ีโรงแรม) 
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 ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ (4 USD ต่อวนัต่อคน) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีท่ีตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ 

               
 เง่ือนไข: 

 ท่านสามารถส ารองท่ีนัง่โดยจ่ายมดัจ าล่วงหนา้ท่านละ 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 
30 วนั 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้ของสายการบิน ,
เหตุจากอุบติัเหตุ,  ภยัธรรมชาติ , การจลาจล , การนดัหยดุงาน 

 หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได ้ซ่ึงเป็นเหตุจาก
เอกสารไม่ถูกตอ้งหรือท าส่ิงผิดกฎหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีไม่รับผิดชอบ 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชนข์องท่านเป็นหลกั 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั คืนเงินมดัจ าเต็มจ านวน  

( 90 วนัส าหรับช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต)์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 45 - 59 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 30 - 44 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 30,000 บาท (ไม่คืนเงินมดัจ า) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 15 - 29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ า

ท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 
EXTRA  FLIGHT และ  CHARTER FLIGHT    จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา
จ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงท่ีสาม กรณีท่ีเป็นผูใ้หญ่และตอ้งการพกั 3 
ท่านต่อหน่ึงหอ้งหรือเดก็พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงความ
เส่ียงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมใ้นหอ้งพกัและมีการอพยพ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 
 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน ้ามัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอีกคร้ัง 


