ทัวร์ อเมริกา : TOUR19364

วันเสาร
์ที่

กรุงเทพฯ –์องกง
ฮ
– โตรอนโต
์ [1]

12 ต.ค. 2562

08.00 น.

คณะพร
้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคาน
้เตอร
้สายการบินคาเธ
้ย
้ แปซิ้ก
ฟ โดยมี
้าหน
เจ ้าที่ของบริษัทฯ คอยต
้อนรับและอานวยความสะดวกก
้อนการเดินทาง

11.00 น.

เหิน้าจากกรุ
ฟ
งเทพฯ้ฮ
สู้องกง เที่ยวบินที่ CX750

15.00 น.

เดินทางถึงสนามบิน้องกง
ฮ
เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

17.10 น.

ออกเดินทางต
้อจากฮ
้องกง้สนามบิ
สู
นนานาชาติโตรอนโต
้ แคนาดา้วยเที
ด ่ยวบินที่ CX826
**** บิน์ามเส
ข ์นแบ
์งเขตวันสากล ****

20.30 น.

เดิน ทางถึง เมืองโตรอนโต
์ ประเทศแคนาดา หลังจากผ
้านการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร
เรียบร
้อยแล
้ว นาท
้านเดินทางเข
้าสู
้ที่พัก
้าพั
เข กโรงแรม Four Points by Sheraton Toronto Airport หรือเทียบเท
้า ( - / - / - )

วันอาทิต์ที
ย ่
13 ต.ค. 2562

้า
เช

โตรอนโต
์ – ไนแองการ
์า [2]
รับประทานอาหารเช
้าที่โรงแรม
นาท
้านชม เมืองโตรอนโต
์ มหานครที่ใหญ
้ที่สุดในประเทศแคนาดาโดยเริ่มจากการผ
้านชม ศาลาว
้า
การเมือง (Toronto City Hall) และผ
้านชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต
้ (University of Toronto)
ศูน้กลางการศึ
ย
กษาของโตรอนโต
้ จากนั้นนาท
้านขึ้นชมทิวทัศ้ของนครแห
น
้งนี้บนหอคอยซีเอ็น ทาว
เวอร
์ (C.N. Tower) สิ้อสร
่งก ้างที่เคยสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 553 เมตร แต
้ป
้จจุบัน้น
เป
อันดับสามของโลก ซึ่ง้เป
ใช้นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ
้้าในวั
ถ นที่อากาศดี้องฟ
ท ้าแจ
้มใส ทุก

้านสามารถมองเห็
ท
นละอองน้าตกไนแองการ
้าได
้อย
้างชัดเจน
เที่ยง
้าย
บ

รับประทานอาหารกลางวัน
นาท
้านเดินทางสู
้น้าตกไนแองการ
์า (ระยะทาง 130 กม. ้เวลาเดิ
ใช
นทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
น้าตกที่นับ้ว
ได้าเป
้นความมหัศจรรย
้ของธรรมชาติส้างสรรค
ร ้ขึ้น ซึ่ง้นสิ
เป ่งมหัศจรรย
้แห
้งหนึ่งของ
ธรรมชาติที่สวยที่สุดและมีบริเวณที่คาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
แคนาดานั่นเอง้านจะได
ท ้สัมผัสกับความยิ่งใหญ
้ของน้าตก และเสียงอันดังกึก้องของสายน้
ก
าที่ไหลลง
มากระทบกับพื้นน้าด
้านล
้างตลอดเวลา และท
้านสามารถที่จะมองเห็นจุดที่สวยที่สุดรูปเกือกม
้า
(Horse Shoes) ของน้าตกไนแองการ
้า โดยจะมองเห็น้จากทางฝ
ได
้งแคนาดาเท
้านั้น นาท
้าน้องเรื
ล อ
“ฮอร
์น โบลเวอร
์ ครูซ”้านจะได
ท ้ชมความงามและความยิ่งใหญ
้ของน้าตกไนแองการ
้าอย
้างใกล
้ชิด

และในวันที่อากาศแจ
้มใสท
้านจะได
้เห็น้งกิ
รุ นน้าทอแสงเป
้นประกายงดงาม (หมายเหตุ: หากสภาพ
อากาศไม
์เอืออ้านวยให
์ล
์องเรือ “ฮอร
์น โบลเวอร
์ ครูซ” ์
ได บริษัทฯ ขอเปลี่ยนรายการเป
์น
Journey Behind the Falls ทดแทนให
์โดยค้านึงถึงผลประโยชน
์และรายการเดินทางของท
์าน
์นส้
เป าคัญ) ทั้เสริ
วร ม นั่งเฮลิคอปเตอร
้ ชมวิวมุมสูงของน้าตกไนแองการ
้า้านสามารถแจ
ท
้งความ
ประสงค
้กับหัวหน
้าทั้
วร
เย็น

รับประทานอาหารเย็น (SKYLON TOWER)
้าพั
เข กโรงแรม Marriott on the Falls (Fallsview room) หรือเทียบเท
้า ( B / L / D )

วันจันทร
์ที่
14 ต.ค. 2562

้า
เช

ไนแองการ
์า – คอร
์นนิ่ง – แฮริสเบิ์ก
ร [3]

รับประทานอาหารเช
้าที่โรงแรม
นาท
้านเดินทางข
้ามสะพาน เรนโบว
์ (Rainbow Bridge) เพื่อ้ามมาฝ
ข ้งประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ
้านพิ
ผ ธีการตรวจคนเข
้าเมืองแล
้ว นาท
้านเดินทางสู
้เมืองคอร
์นนิ่ง (Corning) (ระยะทาง 243 กม.
้เวลาเดิ
ใช
นทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ชมทัศนียภาพกับบรรยากาศของเมืองและชีวิตแบบชาวอเมริกัน
ซึง่ ตัง้ อยู
้ท
้ามกลางเทือกเขาที่สูงใหญ
้ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร
้ก้อตั
ก ง้ ขึน้ เมือ่ ้ป ค.ศ. 1890 และ
ตั้งอยู
้บนฝ
้งแม
้น้าเชมุง นาท
้านชมโรงงานเครื่องแก
์ว (Corning Glass) ของเมืองคอร
้นนิ่งที่มี
ชื่อเสียงและอิสระให
้ทุก้านได
ท ้ช
้อปป
้งเลือกซื้อสิน้า
ค ้ว
ไม้าจะเป
้นจาน ชามของ Corelle ที่แตกยาก
นอกจากนี้ยังมีของประดับ ตกแต
้งบ
้านต
้างๆ ที่สวยงามซึ่งทามาจากแก
้วให
้ท
้านได
้ชมและเลือกซื้อ

เที่ยง
้าย
บ
เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน
นาท
้านเดินทางสู
้เมืองแฮริสเบิ์ก
ร (Harrisburg) เมืองหลวงริม้ฝงแม
้น้าซัวควิ-ฮานน
้าของรัฐเพนซิลเว
เนีย (ระยะทาง 266 กม. ้เวลาเดิ
ใช
นทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารเย็น
้าพั
เข กโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg หรือเทียบเท
้า ( B / L / D )

วันอังคารที่
15 ต.ค. 2562

้า
เช

เที่ยง
้าย
บ

เย็น

แฮริสเบิ์ก
ร - วอชิงตัน ดีซี [4]
รับประทานอาหารเช
้าที่โรงแรม
นาท
้านสู
้ โรงงานจ้าลองผลิตช็อกโกแลต ชื่อดังของประเทศอเมริกา นั่นก็คือ Hershey’s
Chocolate World ซึ่ง้านจะได
ท ้ชมขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร
้การ
้ตูนเคลื่อนไหว
โดยใช
้สัต้จ
ว าลองในการแสดงประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร
้อมกับการแสดงที้ารั
่น กและตื่นตา
ตื่นใจ อิสระให
้ท
้านได
้เลือกซื้อช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s เพื่อ้นของฝาก
เป
ของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท
้านเดินทางสู
้ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา
(ระยะทาง 193 กม. ้เวลาเดิ
ใช
นทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหนึ่งที้ออกแบบผั
่ได
งเมืองได
้อย
้าง
สวยงามและเป
้นระเบียบ ทั้งยัง้นที
เป ่ตั้งที่ทาการของหน
้วยงานรัฐบาลที่สาคัญ นาท
้านชมสถานที่
สาคัญ้างๆ
ต ของกรุงวอชิงตันดีซี นาท
้านชม ท้าเนียบขาว (White House) สถานที่ทางานและ
้านพั
บ กราชการของประธานาธิบดี้านชม
ผ
อนุสาวรี์วอชิ
ย งตัน (Washington Monument) หรือที่
้จั
รู กกันในนามไม
้เป
้นทางการคือ “แท
้งดินสอ” แท
้ง หินโอเบลิส้ที
ก ่ส้างเพื
ร ่อ้นเกี
เป ยรติแ้ก จอร
้จ
วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา้น
ผู าอิสรภาพมาสู
้สหรัฐอเมริกาที่ทาจากหิน้อน
อ
รับประทานอาหารกลางวัน
น าท
้านชม อนุ ส รณ
์สถานโธมั ส เจฟเฟอร
์สั น (Jefferson Memorial) และชมอนุ ส รณ
์สถาน
ประธานาธิ บ ดี ลิ น คอน (Lincoln Memorial) ซึ่ ง ทั้ ง 2 ้านนั
ท ้ น ้นรั
เป ฐ บุ รุ ษ้ยิ
ผู ่ ง ใหญ
้ในหน
้า
ประวัติศาสตร
้สหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น จากนั้นนาท
้านชม พิพิธภัณ์สมิ
ฑ ธโซเนียน ซึ่งใหญ
้ที่สุดในโลกโดย
ทุก้านจะได
ท
้ชมพิ พิ ธ ภัณ์ประวั
ฑ
ติ ธ รรมชาติ (National Museum of Natural History) และ
้านยั
ท งสามารถเพลิดเพลินกับการชมหุ
้นสต
้าฟ้างป
ช ้าแอฟริกันที่ตัวใหญ
้ที่สุดในโลก นอกจากนั้นยังมี
้องจั
ห ดแสดงซากดึกดาบรรพ
้โครงกระดูกไดโนเสาร
้และที่พลาดไม
้ได
้ซึ่ ง้นไฮไลท
เป ้เลยก็คือ เพชรโฮ
์ป
(Hope Diamond) ้นเพชรสี
เป
น้าเงินที่ใหญ
้ที่สุดในโลกในบรรดาเพชรสีน้าเงินในอดีตที่เคยพบมา มี
น้าหนัก 112 กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะสวยงามและเป
้นสิ่งล้าค
้าหายากแล
้วยังมีประวัติความ
้นมาที
เป
่ยาวนานอีก้วย
ด
รับประทานอาหารเย็น
้าพั
เข กโรงแรม Sheraton College Park หรือเทียบเท
้า ( B / L / D )

วอชิงตัน ดี.ซี. –์ลาเดลเฟ
ฟ
์ย – นิวยอร
์ก [5]

วันพุธที่
16 ต.ค. 2562

้า
เช

รับประทานอาหารเช
้าที่โรงแรม
เดินทางสู
้เมืองฟ
์ลลาเดลเฟ
์ย มลรัฐเพนซิลวาเนีย (ระยะทาง 224 กม. ้เวลาเดิ
ใช
นทางประมาณ 3
ชั่วโมง) ้นเมื
เป องที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัย้อตั
ก ้งประเทศสหรัฐอเมริกา นาท
้านชมระฆังแห
์ง
เสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลักษณ
้ของการก
้อตั้งประเทศ และหอแห
์งเสรีภาพ (Independence
Hall) สร
้างขึ้นเพื่อ้เป
ใช้นศาลาว
้าการรัฐ้จจุ
ป บัน้เป
ใช้นที่เก็บรักษาเอกสารประกาศอิสรภาพและตั้ง
ดินแดนใหม
้โดยใช
้ชื่อ้า
ว “สหรัฐอเมริกา” (United States of America)

เที่ยง
้าย
บ

รับประทานอาหารกลางวัน
นาท
้านเดินทางสู
้ มหานครนิวยอร
์ก นครแห
้งความมั่งคั่งทันสมัยทางด
้านสถาป
้ตยกรรมและ
เทคโนโลยี รวมถึงศูน้กลางของธุ
ย
รกิจและการท
้องเที่ยว (ระยะทาง 155 กม. ้เวลาเดิ
ใช
นทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) นาท
้านสู
้์านไทม
ย ์ สแควร
์ (Times Square) หนึ่งในสถานที้นหั
่เป วใจของ
นิวยอร
้กซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองต
้อนรับ้ใหม
ป ้ กันอย
้างคับคั่งและอลังการมากที่สุดในโลกแห
้งหนึ่ง ้
ให
้านเดิ
ท นชมบรรยากาศของป
้ายไฟโฆษณาที่มีอ้โดยรอบ
ยู
้ายโฆษณาที
(ป
่อ้ในบริ
ยู เวณนี้ ขึ้นชื่อ้ามี
ว
ราคาค
้าเช
้าแพงที่สุดในโลก) และถ
้ายภาพเป
้นที่ระลึก

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
้าพั
เข กโรงแรม DoubleTree by Hilton Fort Lee หรือเทียบเท
้า ( B / L / D )

วันพฤหัสบดีที่
17 ต.ค. 2562

้า
เช

นิวยอร
์ก [6]

รับประทานอาหารเช
้าที่โรงแรม
นาทุก้าน“ลงเรื
ท
อเฟอร
์รี่”้เกาะลิ
สู
เบอร
์ตี จากท
้าเรือแบตเตอร
้รี่ป้ค
าร ้าสู
เข้ปากแม
้น้าฮัดสัน้งสู
มุ้
เกาะเทพีเสรีภาพซึ่ง้นอนุ
เป สาวรี้ที
ย ่ยิ่งใหญ
้และมีคุณ้าทางจิ
ค
ตใจเป
้นประติมากรรมโลหะสาริด รูปเทพี
้มเสื
ห ้อคลุม มือขวาชูคบเพลิ้วนมื
งส อ้ายถื
ซ อแผ
้นจารึกคาประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดย
เฟรเดรีค โอกุส้ต บาร
้โทลดี โครงร
้างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต
้-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอ
เฟล ซึ่ง้นผู
เป ้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส้วนฐานอนุ
ส
สาวรี้สร
ย้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลง

ซอนเนต
้ของกวีชาวอเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซึ่งมีเนื้อหาต
้อนรับ้อพยพที
ผู
้ามาอยู
่เข ้มาในประเทศ
อเมริกา จากนั้นนาทุก้านเดิ
ท น้านสวน
ผ
Battery Park ไปสู
้รูป์ปนรูปวัวกระทิง (Charging Bull)
Landmark อีกแห
้งสาหรับ้ที
ผู ่มาเยือนนิวยอร
้กแล
้วจะพลาดไม
้ได
้
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

้าย
บ

นาท
้านขึ้นชมทิวทัศ้ของมหานครนิ
น
วยอร
้กบนตึก ONE World Trade ตึกใหม
้ที่ถูกสร
้างขึ้น แทนตึก
เวิล้ด เทรด เซ็นเตอร
้ เดิมที่เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป
้นตึกที่สูงที่สุดในสหรัฐฯ คณะกรรมการที่
ปรึกษาด
้านตึกสูงและที่พัก้านชุ
ย มชนเมืองสหรัฐ ประกาศให
้ตึกระฟ
้า "วัน เวิล์ด เทรด เซ็นเตอร
์" ใน
นครนิวยอร
้กเป
้นตึกสูงที่สุดของอเมริกา้วยระดั
ด
บความสูง 1,776 ฟุต จากรายงานระบุ้าตึ
ว ก "วัน
เวิล้ด เทรด เซ็นเตอร
้" ผงาดกลายเป
้นตึกระฟ
้าสูงที่สุดของสหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตัวอาคารที่มี
ความสูงถึง 408 ฟุต จากนั้น อิสระให
้ท
้านได
้ช
้อปป
้งกับสิน้าราคาพิ
ค
เศษที้าง
่ห Century21 ที่ตั้งอยู
้
ในบริเวณใกล
้ ๆ กัน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น
้าพั
เข กโรงแรม DoubleTree by Hilton Fort Lee หรือเทียบเท
้า ( B / L / D )

วันศุก์ที
ร ่
18 ต.ค. 2562

้า
เช

นิวยอร
์ก –์ดเบอร
วู ์รี์าเลท
่เอ
– บอสตัน [7]
รับประทานอาหารเช
้าที่โรงแรม
นาท
้านเดินทางสู
้ Woodbury Common Premium Outlets วันนี้ทั้งวัน้านจะได
ท ้ช
้อปป
้งแบบ
NON-STOP อิสระให
้ท
้านช
้อปป
้งตามอัธยาศัย ที่น้นเอ
ี่เป ้าท
้เลทมอลล
้ขนาดใหญ
้ (ใหญ
้ที่สุดใน
อเมริกา) ้นศู
เป น้รวมของสิ
ย
น้าแบรนด
ค
้เนมทั้งจากฝ
้งอเมริกา และฝ
้งยุโรป มากมาย อาทิ้น
เช

GUCCI, PRADA, BALLY, A/X AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, COACH, DKNY, CK,
FENDI, GAP, KATE SPADE, LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY เครื่องหนัง
เครื่องสาอาง และสิน้าอื
ค ่นๆ อีกมากมายในราคาที่ถูกกว
้าเมืองไทยกว
้าครึ่ง

(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อ้ท
ให้านสนุกสนานกับการช
้อปป
้งอย
้างเต็มที่)

้าย
บ

เพลิดเพลินกัน้อกั
ต บการช
้อปป
้งตลอดทั้วงบ
้งช ้าย เมื่อ้เวลาสมควรน
ได
าทุก้านเดิ
ท นทางสู
้เมือง
บอสตัน เมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส
้ (ระยะทาง 347 กม. ้เวลาเดิ
ใช
นทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ้น
เป
เมืองที่มีมนต
้เสน
้ห
้ ของความเก
้า ความขลังและยัง้นเมื
เป องที่มีสถานศึกษาชั้นสูงมากมาย อีกทั้งยัง
้นตลาดหนั
เป
งสือทางวิชาการที่ใหญ
้ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาด
้วยเช
้นกัน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น
้าพั
เข กโรงแรม Sheraton Framingham หรือเทียบเท
้า ( B / - / D )

วันเสาร
์ที่
19 ต.ค. 2562

้า
เช

บอสตัน [8]
รับประทานอาหารเช
้าที่โรงแรม
นาท
้านเดินทางสู
้เมืองเคมบริด์จ (Cambridge) นาท
้านเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยฮาร
์เวิ์ด
ร (Harvard
University) มหาวิทยาลัยที้ชื
่ได ่อ้าเก
ว ้าแก
้และมีชื่อเสียงที่สุดแห
้งหนึ่งในอเมริกา ้ท
ให้านได
้ถ
้ายภาพ
้นที
เป ่ระลึกกับรูป้ปน John Harvard้ก
ผู้อตั้งมหาวิทยาลัยแห
้งนี้ จากนั้นนาท
้านเยื่ยมชม จัตุรัสภูมิ
พลอดุลยเดช (King Bhumibol Adulyadej Square) ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จ
้วมงานพิ
ร
ธีฉลองอย
้างเป
้นทางการ เมื่อ 14 ส.ค. 2535 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ
้าอยู
้หัวฯ
รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระราชสมภพที่นี่

เที่ยง
้าย
บ

รับประทานอาหารกลางวัน
นาทุก้านเที
ท ่ยวชมเมืองบอสตัน เมืองที่มีมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสีย้าง
งต
ๆ มากมายนับ้ถ
ไม้วน มีทั้งนักศึกษาต
้างชาติที่เรียนเก
้งมาศึกษาอยู
้ที่เมืองนี้ นาท
้านเดินตามเส
้นทาง
ฟรีดอมเทรล (Freedom Trail) ทางเดินที่ป้วยอิ
ูด ฐสีน้าตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล
้ ้นที
เป ่ตั้ง
ของสถานที่สาคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร
้ อาทิ้น
เช บอสตัน คอมมอน ซึ่ง้นที
เป ่ตั้งของสวนสาธารณะใจ
กลางเมืองบอสตัน มีเนื้อที่ 125 ้
ไร ซึ่งในบริเวณใกล
้ ๆ กันนั้น้นที
เป ่ตั้งของ Old State House
ตั้งอยู
้ที่ถนน Washington Street อาคารที่ส้างด
ร ้วยอิฐ สร
้างมาตั้งแต
้ป
้ ค.ศ. 1713 ้นสถานที
เป
่
สาคัญทางประวัติศาสตร
้เพราะเคยเป
้นอาคารที่ประชุมของบข
้าหลวงที่อังกฤษส
้งมาปกครองอาณา

นิคม้านหน
ด ้าของอาคารเป
้นสถานที่เกิดการสังหารหมู
้ที่บอสตัน (Boston Massacre) ในป
้ ค.ศ.
1770 ซึ่ง้นเหตุ
เป การณ
้ที่ทหารอังกฤษยิง้กลุ
ใส ้มชาวอาณานิคมที่ทาการประท
้วงอังกฤษหลังจาก
สงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลังนี้ถูก้เป
ใช้นอาคารที่ทาการของรัฐบาลประจารัฐอยู
้พักหนึ่ง
้อนที
ก ่จะย
้ายไปยังอาคารหลังใหม
้ที่บีคอนฮิล้ในป
ล ้จจุบัน และไม
้ห
้างจาก Old State house ก็้น
เป
ที่ตั้งของ ฟาเนียลฮอลล
์ (Faneuil Hall) และ Quincy Market อาคารตลาดกลางอัน้าแก
เก ้ของ
บอสตันโดยบริเวณชั้น้างเป
ล ้นตลาดขายของ้วนชั
ส ้นที่สองเป
้น้องประชุ
ห
มขนาดใหญ
้มีชื่อ้า
ว
“CRADLE OF LIBERTY” ที่นี่ถือ้นสถานที
เป
่ที่มีสีสันของเมืองแห
้งหนึ่ง้วยเพิ
ด งขายของที่ระลึกจาก
งานฝ
้มือ บาร
้ คาเฟ
้ และร
้านอาหาร ทุกวันที่นี่จะมี้คนมาเสาะแสวงหาอาหารแปลกลิ
ผู
้น และจับ้าย
จ
ซื้อของกัน รอบ ๆ และระหว
้างตึกทั้งสี่ตึกนี้ ้นลานกว
เป
้างซึ่งจะปลูก้นไม
ต ้ประดับ และมี้านั
ม ่ง้กั
ให บ
นัก้องเที
ท ่ยวนั่งพัก้อน
ผ
เย็น

รับประทานอาหารเย็น
เมื่อ้เวลาอั
ได
นสมควรแล
้วนาท
้านเดินทางสู
้สนามบินนานาชาติบอสตันโลแกน ( B / L / D )

วันอาทิต์ที
ย ่
20 ต.ค. 2562

01.50 น.

บอสตัน –์องกง
ฮ
[9]
เหิน้าจากบอสตั
ฟ
น้ฮ
สู้องกง โดยสายการบินคาเธ
้ย
้ แปซิ้ก
ฟ เที่ยวบินที่ CX 811
**** บิน์ามเส
ข ์นแบ
์งเขตวันสากล****

วันจันทร
์ที่
21 ต.ค. 2562

05.10 น.
08.00 น.
10.00 น.

์องกง
ฮ
– กรุงเทพฯ [10]
เดินทางถึงสนามบิน้องกงเพื
ฮ
่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต
้อด
้วยเที่ยวบินที่ CX 705
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

อัตราค
์าบริการ
วันเดินทาง

12 – 21 ต.ค. 2562

้ใหญ
ผู ้ท
้านละ (พัก้องละ
ห
2้าน)
ท
เด็กอายุต่ากว
้า 12้ป (นอนกับ้ใหญ
ผู ้1ท
้าน)
เด็กอายุต่ากว
้า 12้ป (นอนกับ้ใหญ
ผู ้2ท
้าน และไม
้มีเตียงเสริม)
พัก้องเดี
ห ่ยว ้ายเพิ
(จ ่ม)
้เอาตั
ไม ๋วเครื่องบิน (หักคืน)

109,999
104,999
94,999
25,000
39,000

กรุ
์ปขันต่้าเดินทาง 20 คน ในกรณีมีก์ปต่
รุ ้ากว
์า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
***โรงแรมส
้วนใหญ
้ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม
้มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีท้นผู
ี่เป ้ใหญ
้และต
้องการพัก 3้านต
ท ้อหนึ่ง้องหรื
ห อ
เด็กพักกับ้ใหญ
ผู ้ 2้านต
ท ้อหนึ่ง้อง
ห จะต
้องพัก้วยกั
ด นโดยไม
้มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
้ใน
้องพั
ห กและมีการอพยพ ซึ่ง้นหนึ
เป ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***
การส้ารองที่นั่ง
ค ดจาสาหรับการสารองท
้านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
⁜ บริษัทฯ ขอรับ้ามั
ส ่เหลือของราคาทั้
วร กรุณาชาระให
้ครบถ
้วนก
้อนการเดินทางอย
้างน
้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือ้าการส
ว
ารองการเดินทางนั้น
⁜ ้วนที
ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส
้วนเป
้นค
้าดาเนินการ
อัตรานีรวม:
ค ๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธ
้ย
้ แปซิ้ก
ฟ (Cathay Pacific)
☑ ้าตั
ค บ –้งปรั
ส บอากาศตามรายการ
☑ ้ารถรั
ค
่พักตามรายการทีร่ ะบุหรือในระดับเดียวกัน
☑ ้าโรงแรมที
ค
่ระบุ
☑ ้าอาหารตามรายการที
ค ้าสถานที้างๆ
่ต ตามรายการที่ระบุ
☑ ้าเข
ค สนามบินทุกแห
้ง
☑ ้าภาษี
ค
้าซึ่งสายการบินมีบริการสาหรับกระเป
้าท
้านละ 2 ใบ น้าหนัก้เกิ
ไม น 23 กิโลกรัม หากน้าหนักหรือจานวนของ
☑ ้าขนกระเป
กระเป
้าเกินกว
้าที่กาหนดท
้านอาจต
้องชาระค
้าใช
้จ
้ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน
้เตอร
้เช็คอิน
ค
นอุบัตเิ หตุการเดินทาง วงเงิน้านละ
ท
1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สาหรับ้ที
ผู ่อายุ้เกิ
ไม น 70้)
ป
☑ ้าประกั
ค กษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงิน้านละ
ท
500,000 บาท (สาหรับ้ที
ผู ่อายุ้เกิ
ไม น 70้)
ป
☑ ้ารั
ค
น และ้ารั
ค กษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ้ครอบคลุ
ไม
ม้เดิ
ผู นทางที่มีอายุเกิน 80้ป
☑ ้าประกั

อัตรานี์รวม
ไม
ค ปหัวหน
้าทั้
วร (แนะนา 5 USD้อวั
ต น้อคน
ต และ ขึ้นอยู
้กับความพึงพอใจของท
้าน)
☒ ้าทิ
ค ปคนขับรถ (5 USD้อวั
ต น้อคน)
ต
☒ ้าทิ
ค ปยกกระเป
้า (3 USD้อใบ
ต ้ายตรงกั
จ
บทางคนยกกระเป
้า)
☒ Hotel Porter้าทิ
ค าหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
☒ ้าท
ค
ยมวี้าประเทศสหรั
ซ
ฐอเมริกา
☒ ้าธรรมเนี
ค
ยมวี้าประเทศแคนาดา
ซ
☒ ้าธรรมเนี
ค าหนักกระเป
้าที่เกินจากทีส่ ายการบินกาหนดไว
้
☒ ้าน้
ค ้จ
้ายส
้วนตัว ้น
เช ้าอาหารเครื
ค
่องดื่มพิเศษ,้าโทรศั
ค
พ้,
ท ้าซั
ค กรีดและอื่นๆที้ได
่ไม้ระบุในรายการ
☒ ้าใช
ค มลู ้าเพิ
ค ่ม 7% และค
้าภาษีหัก ณ ที้าย
่จ 3%
☒ ้าภาษี
ค การร
้านอาหารบางร
้านกรณีท้องการเป
ี่ต
้นกรณีพิเศษ
☒ ้าบริ
ค
ยมน้ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 18 เมษายน 2562
☒ ้าธรรมเนี
กรณียกเลิกการเดินทาง
้อนการเดินทางไม
้น
้อยกว
้า 30 วัน คืนเงินเต็มจ้านวน
⁜ ยกเลิกการเดินทางก
้อนการเดินทางไม
้น
้อยกว
้า 15 - 30 วัน คืนเงินครึ่งหนึ่งของค
์าทั์
วร
⁜ ยกเลิกการเดินทางก
ก
นทางน
้อยกว
้า 15 วัน ์มี
ไม การคืนเงินใดๆทังสิน
⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน้อนการเดิ
้นกรณีที่ทางบริษัทฯ นาเงินชาระค
้าตั๋วเครื่องบิน้าแลนด
ค ้ เพื่อเตรียมการจัดนาเที่ยว้อนผู
ก ้เดินทางจะมีการแจ
้งยกเลิก
⁜ ยกเว
การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักชาระค
้าใช
้จ
้ายตามจริ้อนที
งก ่จะคืน้ผู
ให้โดยสารได
้ ้น
เช เที่ยวบินพิเศษ
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงิน้แค
ได ้บางส
้วน เนื่องจากค
้าตั๋ว้นการเหมาจ
เป
้ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไข และ หมายเหตุ
ต ้งให
้ทราบล
้วงหน
้า
⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิ้องแจ
้องมีสมาชิกอย
้างน
้อย 20้านและทางบริ
ท
ษัท้องขอสงวนสิ
ต
ทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลีย่ นแปลงการ
⚠ คณะเดินทางต
เดินทาง ในกรณีที่สมาชิก้ครบตามจ
ไม
านวนดังกล
้าว
้าบริการในกรณีที่มกี ารขึ้นราคาค
้าตั๋วเครื่องบิน้าภาษี
ค น้ามัน หรือมีการ
⚠ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค
ประกาศขึ้นหรือลดค
้าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได
้ปรับขึ้นในช
้วงใกล
้วันที่จะเดินทาง
้าชมสถานที้องเที
่ท ่ยวใดๆที้ดท
่ป าการ โดยจะจัดหาสถานที้องเที
่ท ่ยวอื่นเพื่อทดแทน
⚠ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข
หรือคืน้าเข
ค ้าชมแก
้ผู
้เดินทาง
้องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู
้กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม
⚠ บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อ้นอกเหนื
ยู
อการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน
้และความปลอดภัย
ของผู
้เดินทางเป
้นหลัก
้รับผิดชอบค
้าใช
้จ
้ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ้น
เช อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม
้อการจลาจล
ก
ความล
้าช
้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม
้ให
้เข
้าหรือออกนอกประเทศ ้นต
เป ้น
้รับผิดชอบต
้อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูก้ามเข
ห ้าประเทศนั้นๆ การนาสิ่งของผิดกฏหมาย
⚠ บริษัทฯ จะไม
ไปหรือกลับระหว
้างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม
้ถูก้อง
ต และความประพฤติท้อไปในทางเสื
สี่
่อมเสียและผิดกฏหมาย
้รับประทานอาหารในบางมือ้ ้เที
ไม ่ยวตามรายการท
้องเที่ยว การออกหรือ้ากรุ
เข ้ปก
้อนหรือหลังตารางรายการที่กาหนด
⚠ การไม

⚠

⚠

⚠
⚠
⚠
⚠
⚠

ทางบริษัทฯขออนุญาตไม
้หักคืน้าใช
ค ้จ
้ายในส
้วนที้ได
่ไม้รับบริการนัน้ ๆ
กรณีท้านจะใช
ี่ท ้หนังสือเดินทางราชการ (เล
้มสีน้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล
้มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม
้รับผิดชอบหากท
้านถูกปฏิเสธการเข
้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท
้องเที่ยวจะใช
้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท
้านั้น (เล
้มสีเลือดหมู)
การเดินทางเป
้นหมู
้คณะผู
้โดยสารจะต
้องเดินทางไป-กลับพร
้อมกับคณะ หากท
้านต
้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับ
้านจะต
ท ้องแจ
้งกับทางบริษัทฯ เพือ่ ทาการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที้านต
่ท ้องการเปลี่ยน และผู
้โดยสารจะเป
้น
้รั
ผู บผิดชอบค
้าใช
้จ
้ายส
้วนต
้างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป
้นผู
้กาหนด
้าทางบริ
ถ
ษัท้ออกตั
ได
๋วเครื่องบินไปแล
้ว และต
้องการยกเลิกการใช
้ตัว๋ ้เดิ
ผู นทางต
้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ
และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทาการคืนตัว๋ หรือ refund ้เท
ได้านั้น)
หากท
้านไม
้เดินทางกลับพร
้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยัง้ได
ไม้ใช
้นั้น ้สามารถขอคื
ไม
นเงิน้
ได
ในกรณีที่ลูก้าซื
ค ้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเทีย่ ้วมกั
วร บคณะ (join tour) ลูก้าต
ค้องเดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ
้าใช
ค ้จ
้ายในการเดินทางมาพบคณะเอง
้านที
ท ่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก
้อน เพือ่ ยืนยันการเดินทาง หากไม
้ได
้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ
และได
้ทาการออกตั๋วไปแล
้วนั้น บริษัท้ขอรั
ไม บผิดชอบต
้อค
้าใช
้จ
้ายใดๆทั้งสิน
หลังจากการจอง และ ชาระเงินมัดจาแล
้ว ทางบริษัทฯ ถือ้าท
ว ้านยอมรับในข
้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุ้ข
ไว้างต
้น

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช
์วงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครื่องบิน์าธรรมเนี
ค
ยมตั๋วและภาษีน้ามัน
และป
์จจัยอื่นๆ ฉะนันโปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกครัง
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