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วันเสารท์ี่ 14 ต.ค. 60  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – โตรอนโต้ 

08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ตัวอักษร M ประตู 7 

เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก  โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

11.05 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่  CX750 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง  

17.10 น. ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่โตรอนโต้ ประเทศแคนาดา ด้วย

เท่ียวบินที ่CX826 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล **** 

20.25 น. เดินทางถึง  เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา  หลังจากผ่านการ

ตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดิน

ทางเข้าสู่ท่ีพัก  

เข้าพักโรงแรม Hilton Markham Suite Conference Center 

หรือเทียบเท่า ( - / - / - ) 

 

วันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค.60 โตรอนโต้ – น้ําตกไนแองการ่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ท่ีโรงแรม 

นําท่านชม เมืองโตรอนโต ้มหานครท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศ

แคนาดาโดยเริ่มจากการผ่านชม ศาลาว่าการเมือง (Toronto 

City Hall) และผ่านชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต้ (University of 

Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต้ จากนั้นนําท่าน

ขึ้นชมทิวทัศน์ของนครแห่งนี้บนหอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ (C.N. 
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Tower) สิ่งก่อสร้างที่เคยสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 553 

เมตร แต่ปัจจุบันเป็นอันดับสามของโลก ซึ่งใช้เป็นหอคอย

สื่อสารและสังเกตการณ์ ถ้าในวันท่ีอากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส ทุก

ท่านสามารถมองเห็นละอองน้ําตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่น้ําตกไนแองการ่า (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) น้ําตกท่ีนับได้ว่าเป็นความ

มหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์

แห่งหนึ่งของธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดและมีบริเวณท่ีคาบเกี่ยวของ 

2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา

นั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับความย่ิงใหญ่ของน้ําตก และเสียงอัน

ดังกึกก้องของสายน้ําที่ไหลลงมากระทบกับพื้นน้ําด้านล่าง

ตลอดเวลา และท่านสามารถท่ีจะมองเห็นจุดท่ีสวยท่ีสุดรูปเกือก

ม้า (Horse Shoes) ของน้ําตกไนแองการ่า โดยจะมองเห็นได้

จากทางฝั่งแคนาดาเท่านั้น  นําท่าน ล่องเรือ “ฮอร์น  โบลเวอร ์ 

ครูซ” ท่านจะได้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของน้ําตกไน

แองการ่าอย่างใกล้ชิดและในวันที่อากาศแจ่มใสท่านจะได้เห็น

รุ้งกินน้ําทอแสงเป็นประกายงดงาม (หมายเหต:ุ หากสภาพ

อากาศไม่เอื้ออํานวยให้ล่องเรือ “ฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ” ได ้บริษัทฯ 

ขอเปลี่ยนรายการเป็น Journey Behind the Falls ทดแทนให้โดย

คํานึงถึงผลประโยชน์และรายการเดินทางของท่านเป็นสําคัญ) ทัวร์

เสริม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูงของน้ําตกไนแองการ่า ท่าน

สามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าทัวร์    

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  
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เข้าพักโรงแรม  Marriott on the Falls (Fallsviews Room)  

หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 60 น้ําตกไนแองการ่า – วัตคินเกล็น – แฮริ

สเบิร์ก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ท่ีโรงแรม 

นําท่านเดินทางข้ามสะพาน  เรนโบว์ (Rainbow Bridge) เพ่ือ

ข้ามมายังฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองวัตคินเกล็น  (Watkins 

Glen) (ระยะทาง 255 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  ซึ่ง

เป็นหมู่บ้านใน Schuyler County แห่งมหานครนิวยอร์ก  และ

เป็นที่ต้ังของ Watkins Glen International ซึ่งเป็น

สนามแข่งรถท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย นําท่านสู่ Watkins Glen State Park สถานที่ท่องเท่ียวท่ีมี

ชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ ท่านจะได้พบกับเส้นทาง

ท่องเท่ียวแนวธรรมชาติ เราจะพาท่านเดินเท้าสู่น้ําตก Cavern 

Cascade and Spiral Tunnel ให้ท่านได้เก็บภาพอันน่า
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ประทับใจกับความสวยงามของธรรมชาติ จากนั้นนําท่าน

เดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ํา

ซัวควิ-ฮานน่าของรัฐเพนซิลเวเนีย (ระยะทาง 294 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) พาทุกท่านเข้าชมโรงงานจําลอง

ผลิตช็อกโกแลต ชื่อดังของประเทศอเมริกา นั่นก็คือ 

Hershey’s Chocolate World ซึ่งท่านจะได้ชมขั้นตอนในการ

ผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูนเคลื่อนไหวโดยใช้สัตว์

จําลองในการแสดงประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับ

การแสดงที่น่ารักและตื่นตาต่ืนใจ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ

ช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s เพ่ือเป็นของฝาก ของที่

ระลึกตามอัธยาศัย 
เย็น รับประทานอาหารเย็น  

  เข้าพักโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg หรือเทียบเท่า ( B 

/ L / D ) 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 17 ต.ค. 60 แฮริสเบิร์ก – วอชิงตัน ดี.ซี. 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ท่ีโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศ

สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 193 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งท่ีได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็น



 

  6/11 

ระเบียบ ท้ังยังเป็นที่ต้ังที่ทําการของหน่วยงานรัฐบาลท่ีสําคัญ 

นําท่านชมสถานที่สําคัญต่างๆ ของกรุงวอชิงตันดีซี นําท่านชม 

ทําเนียบขาว (White House) สถานที่ทํางานและบ้านพัก

ราชการของประธานาธิบดี ผ่านชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน 

(Washington Monument) หรือท่ีรู้จักกันในนามไม่เป็น

ทางการคือ “แท่งดินสอ” แท่ง หินโอเบลิสก์ท่ีสร้างเพ่ือเป็น

เกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของ

สหรัฐอเมริกา ผู้นําอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกาท่ีทําจากหินอ่อน

และตั้งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งมีความสูงถึง 555 ฟุต 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย นําท่าน ชม  อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson 

Memorial) และ ชมอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีลินคอน  

(Lincoln Memorial) ซึ่งทั้ง 2 ท่านนั้นเป็นรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ใน

หน้าประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น  จากนั้นนําท่าน ชม 

พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน  ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยทุกท่านจะได้

ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ ( National Museum of 

Natural History) และท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการชม

หุ่นสต๊าฟ ช้างป่าแอฟริกันที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้น

ยังมีห้องจัดแสดงซากดึกดําบรรพ์โครงกระดูกไดโนเสาร์และท่ี

พลาดไม่ได้ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยก็คือ เพชรโฮ้ป  ( Hope 

Diamond) เป็นเพชรสีน้ําเงินที่ใหญ่ท่ีสุดในโลกในบรรดา

เพชรสีน้ําเงินในอดีตท่ีเคยพบมา มีน้ําหนัก 112 กะรัต (22.44 

กรัม) นอกจากจะสวยงามและเป็นสิ่งล้ําค่าหายากแล้วยังมี

ประวัติความเป็นมาท่ียาวนานอีกด้วย ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบิน

และยานอวกาศ ( National Air and Space 

Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศที่มีผู้เข้าชม
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สูงท่ีสุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาต้ังแต่ต้นจนถึง

ปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ 

ซึ่งเป็นของจริงต้ังแสดง นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจําลอง หินจาก

ดวงจันทร์ และเครื่องบินลําแรกของโลกจากตระกูล Wright 

(รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออํานวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น  

  เข้าพักโรงแรม Marriott Bethesda หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 18 ต.ค. 60  วอชิงตัน ดี.ซี. – ฟิลาเดลเฟีย – นิวยอร์ก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ท่ีโรงแรม 

เดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย  (ระยะทาง 224 

กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการ

ประกาศอิสรภาพในสมัยก่อต้ังประเทศสหรัฐอเมริกา นําท่านชม

ระฆังแห่งเสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลักษณ์ของการก่อต้ัง

ประเทศ และชมหอแห่งเสรีภาพ (Independence Hall) 

สมัยก่อนสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เป็นท่ี

เก็บรักษาเอกสารประกาศอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้

ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา” (United States of America)  
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก เป็นนครแห่งความม่ังคั่ง

ทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี รวมถึง

ศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเท่ียว (ระยะทาง 155 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําท่านสู่ ย่านไทม์ สแควร ์(Times 

Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของนิวยอร์กซึ่งจะมีการ

เฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ กันอย่างคับคั่งและอลังการมากท่ีสุด

ในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านเดินชมบรรยากาศของป้ายไฟโฆษณา

ท่ีมีอยู่โดยรอบ (ป้ายโฆษณาที่อยู่ในบริเวณนี้ ขึ้นชื่อว่ามีราคา

ค่าเช่าแพงที่สุดในโลก) และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

เข้าพักโรงแรม Double Tree by Hilton Fort Lee หรือ

เทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. 60 นิวยอร์ก  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ท่ีโรงแรม 

นําทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์รี่” สู่เกาะลิเบอร์ตี้  จากท่าเรือแบตเตอร์รี่

ปาร์ค เข้าสู่ปากแม่น้ําฮัดสันมุ่งสู่เกาะเทพีเสรีภาพ ซึ่งเป็น

อนุสาวรีย์ท่ียิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรม
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โลหะสําริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือ

แผ่นจารึกคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเด

รีค โอกุสต์ บาร์โทลดี  โครงร่างเหล็กออกแบบโดย  เออแชน วี

ยอเลต-์เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟล

ในกรุงปารีส  ส่วนฐานอนุสาวรีย์สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึก

โคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกัน  เอมมา ลาซารัส  ซึ่งมีเนื้อหา

ต้อนรับผู้อพยพท่ีเข้ามาอยู่มาในประเทศอเมริกา จากนั้นผ่าน

ชมสะพานแขวนบรูคลิน   ที่ถือเป็นสะพานแขวนท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ในสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกสร้างในสมัย ค.ศ. 1883 โดยปัจจุบัน

ทางการได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมแห่งชาติ

ของสหรัฐอเมริกาด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย นําท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก ONE 

World Trade ตึกใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น แทนตึกเวิลด์ เทรด เซ็น

เตอร์ เดิมท่ีเกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในสหรัฐฯ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านตึกสูงและที่พักย่านชุมชนเมือง

สหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟ้า "วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์"  ในนคร

นิวยอร์กเป็นตึกสูงที่สุดของอเมริกา ด้วยระดับความสูง 1 ,776 

ฟุต จากรายงานระบุว่าตึก  "วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ผงาด

กลายเป็นตึกระฟ้าสูงท่ีสุดของสหรัฐ ฯ จากเสาอากาศบนตัว

อาคารที่มีความสูง ถึง 408 ฟุต จากนั้น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง

กับสินค้าราคาพิเศษท่ีห้าง Century21 ท่ีต้ังอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ 

กัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

เข้าพักโรงแรม Double Tree by Hilton Fort Lee หรือ

เทียบเท่า ( B / L / D ) 
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วันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 60  นิวยอร์ก – วู้ดเบอร์รี่ เอาท์เล็ต – 

บอสตัน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ท่ีโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets 

วันนี้ท้ังวัน ท่านจะได้ช้อปปิ้งแบบ NON-STOP อิสระให้ท่านช้

อปปิ้งตามอัธยาศัย  ท่ีนี่เป็นเอ๊าท์เลทมอลล์ขนาดใหญ่ (ใหญ่

ท่ีสุดในอเมริกา) เป็นศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมท้ังจากฝั่ง

อเมริกา และฝั่งยุโรป มากมาย อาทิเช่น GUCCI, PRADA, 

BALLY, A/X AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, 

COACH, DKNY, CK, FENDI, GAP, KATE SPADE, 

LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY เครื่องหนัง 

เครื่องสําอาง และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่ถูกกว่า

เมืองไทยกว่าครึ่ง (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่าน

สนุกสนานกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มท่ี) 

บ่าย เพลิดเพลินกันต่อกับการช้อปปิ้งตลอดทั้งช่วงบ่าย  เม่ือได้เวลา

สมควรนําทุกท่านเดินทางสู่เมือง บอสตัน  เมืองหลวงของรัฐ

แมสซาชูเซตส์ (ระยะทาง 347 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
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ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ ของความเก่า ความขลังและยัง

เป็นเมืองที่มีสถานศึกษาชั้นสูงมากมาย อีกท้ังยังเป็นตลาด

หนังสือทางวิชาการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

เช่นกัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

เข้าพักโรงแรม Four Point by Sheraton Wakefield หรือ

เทียบเท่า ( B / - / D ) 

 

วันเสาร์ที่ 21 ต.ค. 60  บอสตัน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ท่ีโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองเคมบริดจ ์(Cambridge)  นําท่านเยี่ยม

ชม มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard University)  

มหาวิทยาลัยท่ีได้ชื่อว่าเก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งใน

อเมริกา ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับรูปปั้น John 

Harvard ผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จากนั้นนําท่านเยื่ยมชม 

จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช (King Bhumibol Adulyadej Square) 

ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ ทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลอง

อย่างเป็นทางการ เม่ือ 14 ส.ค. 2535 เพ่ือระลึกถึง
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระราช

สมภพท่ีนี่ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย นําทุกท่านเที่ยวชมเมืองบอสตัน เมืองที่มีมหาวิทยาลัย, 

วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงต่าง ๆ มากมายนับไม่

ถ้วน มีท้ังนักศึกษาต่างชาติท่ีเรียนเก่งมาศึกษาอยู่ท่ีเมืองนี้และ

หนึ่งในสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงของที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัย

ฮาร์เวิร์ด (Harvard University) , มหาวิทยาลัย 

NORTHEASTERN เป็นต้น นําท่านเดินตามเส้นทาง ฟรีดอม

เทรล (Freedom Trail) ทางเดินที่ปูด้วยอิฐสีน้ําตาลแดง มี

ความยาวถึง 2.5 ไมล์ เป็นที่ต้ังของสถานที่สําคัญ ๆ ทาง

ประวัติศาสตร์ อาทิเช่น บอสตัน คอมมอน ซึ่งเป็นท่ีต้ังของ

สวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตัน มีเนื้อท่ี 125 ไร่ ซึ่งใน

บริเวณใกล้ ๆ กันนั้นเป็นที่ต้ังของ Old State House   ซึ่ง

ต้ังอยู่ท่ีถนน Washington Street อาคารที่สร้างด้วยอิฐ สร้าง

มาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์

เพราะเคยเป็นอาคารที่ประชุมของบข้าหลวงที่อังกฤษส่งมา

ปกครองอาณานิคม ด้านหน้าของอาคารเป็นสถานที่เกิดการ

สังหารหมู่ท่ีบอสตัน (Boston Massacre) ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่ง

เป็นเหตุการณ์ท่ีทหารอังกฤษยิงใส่กลุ่มชาวอาณานิคมท่ีทําการ

ประท้วงอังกฤษหลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลังนี้

ถูกใช้เป็นอาคารท่ีทําการของรัฐบาลประจํารัฐอยู่พักหนึ่ง 

ก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ท่ีบีคอนฮิลล์ในปัจจุบัน  และ

ไม่ห่างจาก Old State house  ก็เป็นที่ต้ังของ ฟาเนียลฮอลล ์ 
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(Faneuil Hall) และ Quincy Market อันเป็นอาคารตลาดกลาง

อันเก่าแก่ของบอสตันโดยบริเวณชั้นล่างเป็นตลาดขายของ 

ส่วนชั้นท่ีสองเป็น ห้องประชุมขนาดใหญ่มีช่ือว่า “CRADLE 

OF LIBERTY”  ที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่ีมีสีสันของเมืองแห่งหนึ่ง 

ด้วยเพิงขายของที่ระลึกจากงานฝีมือ บาร์ คาเฟ่ และ

ร้านอาหาร ทุกวันที่นี่จะมีผู้คนมาเสาะแสวงหาอาหารแปลกลิ้น 

และจับจ่ายซื้อของกัน รอบ ๆ และระหว่างตึกท้ังสี่ตึกนี้ เป็นลาน

กว้างซึ่งจะปลูกต้นไม้ประดับ และมีม้านั่งให้กับนักท่องเที่ยวนั่ง

พักผ่อนหรือรับประทานอาหารท่ีซื้อมาจากในตัวอาคาร  ผ่าน

ชม จอห์น  แฮนคอค ทาวเวอร ์เป็นตึกกระจกที่สูงที่สุดใน

บอสตัน ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 ผ่านชม คอบลี่ สแควร ์

จตุรัสใจกลางเมืองบอสตันซึ่งเป็นแหล่งท่ีพักอาศัยและ

นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเท่ียวชมอาคารโดยรอบเป็น

จํานวนมาก สนามหญ้าสีเขียวขจี ริมจตุรัสถูกตกแต่งด้วยไม้ยืน

ต้นให้ความร่มเงาและดูสดชื่นตลอดเวลา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

เม่ือได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเดินทางกลับ

สู่กรุงเทพฯ 

 

วันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. 60  บอสตัน – ฮ่องกง 
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01.45 น. เหินฟ้าจากบอสตันสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก 

เท่ียวบินที่ CX 811 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**** 

 

วันจันทร์ที่ 23 ต.ค. 60  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง  

08.15 น. ออกเดินทางต่อด้วยเท่ียวบินที่ CX 705 

10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 

ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2

ท่าน) 

เด็กอายุต่ํากว่า 

12 ป ี

(ไม่มีเตียง) 

พักห้องเดี่ยว

เพิ่ม 

14 – 23 ต.ค. 

60 
119,990 109,990 22,000 

กรุ๊ปขั้นต่ําเดินทาง 15 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ํากว่า 15 คน จะมีการ

เปลี่ยนแปลงราคา 

 

อัตรานี้รวม: 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก 

(Cathay Pacific) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา 

 ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 

 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 

 ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
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 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบ น้ําหนักไม่

เกิน 23กิโลกรัม หากนํ้าหนักหรือจํานวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กําหนดท่าน

อาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 

 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ,000,000 บาท ในกรณี

เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

 ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้

ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

 ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทาง

ที่มีอายุเกิน 80 ปี 

 

อัตรานี้ไม่รวม : 

 ค่าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ค่าเข้าชมละครบรอดเวย์ 

 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกําหนดไว้ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม  ,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆ

ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 Hotel Porter (คนยกกระเป๋าที่โรงแรม) 

 ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ) 

 ค่าทิปคนรถ (4 USD ต่อวันต่อคน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็น

กรณีพิเศษ 

               

 เงื่อนไข: 

 ท่านสามารถสํารองที่น่ังโดยจ่ายมัดจําล่วงหน้าท่านละ 30,000 บาท ส่วนท่ี

เหลือชําระก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน 
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 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การ

ยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน ,เหตุจากอุบัติเหต ุ,ภัยธรรมชาต ิ,การ

จลาจล ,การนัดหยุดงาน 

 หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของประเทศน้ันๆ และท่านไม่

สามารถเดินทางต่อได้ ซึ่งเป็นเหตุจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือทําสิ่งผิด

กฎหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับผิดชอบ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะ

ยึดประโยชน์ของท่านเป็นหลัก 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย  ท่านละ  30,000 

บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคา

ทัวร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํากับสาย

การบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT   จะไม่มีการคืน

เงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน

น้ันๆ 

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม 

กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงเพลิง

ไหม้ในห้องพัก ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน ้ามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 


