
 
 

 
 

รหัส JFL1902242 
ทัวร อเมริกาตะวันออก – แคนาดา  10 วัน 7 คืน (CX) 
หอคอยซีเอ็น   ทาวเวอร – นํ้าตกไนแองการา 
ฮอรน  โบลเวอร  ครูซ เรนโบว  - โรงงานเครือ่งแกว  
โรงงานจําลองผลิตช็อกโกแลต - ทําเนียบขาว  
อนุสาวรียวอชิงตัน - อนุสรณสถานโธมัส เจฟเฟอรสัน   
อนุสรณสถานประธานาธิบดีลินคอน – พิพธิภณัฑสมิธโซเนียน  
พิพิธภัณฑประวตัิธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

วันเสารที ่

 12 ต.ค. 2562 
กรุงเทพฯ – ฮองกง – โตรอนโต  [1] 

วันอาทิตยที ่

 13 ต.ค. 2562 
โตรอนโต – ไนแองการา [2] 

08.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสวุรรณภูม ิตวัอกัษร M ประตู 7 เคานเตอรสายการบนิคา
เธย แปซิฟก โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรบัและอํานวยความสะดวกกอน
การเดินทาง 

11.00 น. เหินฟ�าจากกรงุเทพฯ สูฮองกง เที่ยวบินที ่CX750 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮองกง เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
17.10 น. ออกเดินทางตอจากฮองกง สูสนามบินนานาชาติโตรอนโต แคนาดา ดวยเที่ยวบินที ่
CX826 
**** บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล **** 
20.30 น. เดินทางถึง เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา หลังจากผานการตรวจหนงัสือเดินทาง

และศุลกากรเรียบรอยแลว นาํทานเดินทางเขาสูที่พัก  
เขาพกัโรงแรม Four Points by Sheraton Toronto Airport  

 ( - / - / - ) 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
นําทานชม เมืองโตรอนโต มหานครที่ใหญที่สุดในประเทศแคนาดาโดยเริม่จากการ
ผานชม ศาลาวาการเมอืง (Toronto City Hall) และผานชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต 
(University of Toronto) ศนูยกลางการศกึษาของโตรอนโต จากนั้นนําทานขึ้นชม
ทิวทศันของนครแหงนี้บน หอคอยซีเอ็น   ทาวเวอร (C.N. Tower) สิ่งกอสรางที่
เคยสูงที่สดุในโลก โดยมีความสงูถงึ 553 เมตร แตปจจุบันเปนอันดบัสามของโลก ซึง่
ใชเปนหอคอยส่ือสารและสงัเกตการณ ถาในวนัที่อากาศดี ทองฟ�าแจมใส ทกุทาน
สามารถมองเห็นละอองนํ้าตกไนแองการาไดอยางชดัเจน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 



 
 

 
 

วันจนัทรที ่

 14 ต.ค. 2562 
ไนแองการา – คอรนนิ่ง – แฮริสเบิรก [3] 

บาย นําทานเดินทางสู นํ้าตกไนแองการา (ระยะทาง 130 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชัว่โมง) นํา้ตกที่นับไดวาเปนความมหศัจรรยของธรรมชาติสรางสรรคขึ้น ซึง่
เปนสิ่งมหัศจรรยแหงหนึ่งของธรรมชาติที่สวยที่สุดและมบีริเวณที่คาบเกี่ยวของ 2 
ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศแคนาดานั่นเอง ทานจะไดสมัผัสกับ
ความยิ่งใหญของนํา้ตก และเสียงอันดงักึกกองของสายนํา้ที่ไหลลงมากระทบกับพื้น
นํ้าดานลางตลอดเวลาและทานสามารถที่จะมองเห็นจดุที่สวยที่สดุรูปเกือกมา  
(Horse Shoes) ของนํ้าตกไนแองการา โดยจะมองเหน็ไดจากทางฝم�งแคนาดา
เทานั้น  นาํทาน ลองเรือ “ฮอรน  โบลเวอร  ครูซ” ทานจะไดชมความงามและความ
ยิ่งใหญของนํ้าตกไนแองการาอยางใกลชิดและในวันที่อากาศแจมใสทานจะไดเห็นรุง
กินนํ้าทอแสงเปนประกายงดงาม (หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยให
ลองเรือ “ฮอรน โบลเวอร ครซู” ได บรษิัทฯ ขอเปลี่ยนรายการเปน Journey 
Behind the Falls ทดแทนใหโดยคํานึงถงึผลประโยชนและรายการเดินทาง
ของทานเปนสําคญั) ทวัรเสรมิ นัง่เฮลคิอปเตอร ชมววิมมุสูงของน้ําตกไนแองการา 
ทานสามารถแจงความประสงคกบัหวัหนาทัวร    

เย็น รับประทานอาหารเย็น (SKYLON TOWER) 
เขาพกัโรงแรม Sheraton on the Falls  ( B / L / D ) 

 
 
 
 
 
 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
นําทานเดินทางขามสะพาน เรนโบว (Rainbow Bridge) เพื่อขามมาฝم�งประเทศ
สหรัฐอเมรกิา เมื่อผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดนิทางสูเมืองคอรนนิง่ 



 
 

 
 

วันอังคารที ่

 15 ต.ค. 2562 
แฮริสเบิรก - วอชิงตัน ดีซี [4] 

(Corning)  (ระยะทาง 243 กม. ใชเวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ชม
ทัศนียภาพกับบรรยากาศของเมืองและชีวติแบบชาวอเมริกัน ซึ่งตัง้อยูทามกลาง
เทือกเขาที่สงูใหญทางตอนเหนือของรัฐนวิยอรก กอตัง้ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1890 และ
ตั้งอยูบนฝم�งแมนํา้เชมงุ นาํทานชมโรงงานเครือ่งแกว (Corning Glass) ของเมือง
คอรนนิง่ทีม่ีชือ่เสียง อสิระ ใหทกุทานไดชอปปم�งเลือกซื้อสินคา ไมวาจะเปนจาน ชาม
ของ Corelle ที่แตกยาก นอกจากนี้ยงัมีของประดับตกแตงบานตางๆ ที่สวยงามซึ่ง
ทํามาจากแกวใหทานไดชมและเลือกซื้อ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองแฮรสิเบริก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝم�งแมนํา้ซัวควิ-ฮา

นนาของ            รฐัเพนซิลเวเนีย (ระยะทาง 266 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง)  

เย็น รับประทานอาหารเย็น 
  เขาพกัโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg/Hershey  ( B / L / D ) 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
นําทานสู โรงงานจําลองผลติช็อกโกแลต ชือ่ดังของประเทศอเมริกา นั่นกค็ือ 
Hershey’s Chocolate World ซึง่ทานจะไดชมขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลต
แบบภาพยนตรการตูนเคลื่อนไหวโดยใชสตัวจาํลองในการแสดงประกอบกับ
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย พรอมกับการแสดงที่นารกัและตื่นตาตื่นใจ อสิระ ใหทานได
เลือกซื้อชอ็กโกแลตนานาชนดิของ Hershey’s เพื่อเปนของฝาก ของที่ระลกึตาม
อัธยาศัย  จากนั้นนําทานเดินทางสู กรงุวอชิงตัน ดซีี เมืองหลวงของประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (ระยะทาง 193 กม. ใชเวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  เมอืงหนึง่ที่
ไดออกแบบผงัเมอืงไดอยางสวยงามและเปนระเบียบ ทัง้ยงัเปนทีต่ัง้ที่ทาํการของ
หนวยงานรฐับาลที่สําคัญ นาํทานชมสถานที่สาํคัญตางๆ ของกรงุวอชงิตันดีซี นาํทาน
ชม ทําเนียบขาว (White House) สถานทีท่ํางานและบานพกัราชการของ
ประธานาธบิด ีผานชม อนสุาวรียวอชิงตัน (Washington Monument) หรือที่



 
 

 
 

วันพุธที ่

 16 ต.ค. 2562 
 วอชิงตัน ดี.ซี. – ฟลาเดลเฟย – นิวยอรก [5] 

รูจักกันในนามไมเปนทางการคอื “แทงดินสอ” แทงหินโอเบลิสกที่สรางมาจากหินออน 
เพื่อเปนเกียรติแก จอรจ วอชงิตัน ประธานาธบิดี คนแรกของสหรฐัอเมรกิา ผูนํา
อิสรภาพมาสูสหรัฐอเมริกา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทานชม อนุสรณสถานโธมัส เจฟเฟอรสัน (Jefferson Memorial)และชม

อนุสรณสถานประธานาธิบดีลนิคอน (Lincoln Memorial) ซึง่ทัง้ 2 ทานนั้นเปน
รัฐบุรุษผูยิ่งใหญในหนาประวัตศิาสตรสหรัฐอเมรกิาทัง้สิ้น จากนั้นนําทานชม 
พิพธิภณัฑสมธิโซเนียน ซึง่ใหญที่สดุในโลกโดยทกุทานจะไดชม พิพธิภณัฑประวตัิ
ธรรมชาติ (National Museum of Natural History) และทานยังสามารถ
เพลิดเพลินกับการชมหุนสตาฟชางป�าแอฟรกินัที่ตวัใหญที่สุดในโลก นอกจากน้ันยังมี
หองจดัแสดงซากดกึดําบรรพโครงกระดกูไดโนเสารและทีพ่ลาดไมไดซึง่เปนไฮ
ไลทเลยก็คอื เพชรโฮป (Hope Diamond) เปนเพชรสีนํ้าเงนิที่ใหญที่สุดในโลกใน
บรรดาเพชรสีน้ําเงินในอดตีที่เคยพบมา มีนํ้าหนัก 112 กะรตั (22.44 กรมั) 
นอกจากจะสวยงามและเปนส่ิงลํ้าคาหายากแลวยังมีประวัตคิวามเปนมาที่ยาวนานอกี
ดวย  

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

 
 
 
 
 

 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
เดินทางสู เมืองฟลลาเดลเฟย มลรัฐเพนซิลวาเนีย  (ระยะทาง 224 กม. ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เปนเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยกอตัง้



 
 

 
 

วันพฤหัสบดทีี ่

 17 ต.ค. 2562 
นิวยอรก [6] 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา นาํทานชมระฆังแหงเสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลักษณ
ของการกอตัง้ประเทศและ หอแหงเสรภีาพ (Independence Hall) สรางขึ้นเพือ่
ใชเปนศาลาวาการรฐั ปจจบุันใชเปนที่เก็บรกัษาเอกสารประกาศอิสรภาพและตัง้
ดินแดนใหมโดยใชชือ่วา “สหรัฐอเมริกา” (United States of America)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทานเดินทางสู มหานครนวิยอรก นครแหงความมัง่คั่งทันสมัยทางดาน

สถาปตยกรรมและเทคโนโลยี รวมถงึศูนยกลางของธรุกิจและการทองเที่ยว 
(ระยะทาง 155 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นาํทานสู ยานไทม สแควร 
(Times Square) หนึง่ในสถานที่เปนหัวใจของนวิยอรกซึง่จะมกีารเฉลมิฉลอง
ตอนรบัปใหม กันอยางคับคัง่และอลังการมากที่สุดในโลกแหงหนึง่ ใหทานเดินชม
บรรยากาศของป�ายไฟโฆษณาทีม่ีอยูโดยรอบ (ป�ายโฆษณาที่อยูในบริเวณน้ี ขึ้นชือ่วา
มีราคาคาเชาแพงที่สุดในโลก)และถายภาพเปนที่ระลกึ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พักโรงแรม Doubletree by Hilton Fort Lee – George Washington 

Bridge ( B / L / D ) 
 
 
 
 
 
 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
 นําทุกทาน“ลงเรือเฟอรรี่” สูเกาะลิเบอรตี ้จากทาเรือแบตเตอรรี่ปารค เขาสูปาก
แมนํ้าฮดัสันมุงสูเกาะเทพีเสรีภาพซึ่งเปนอนุสาวรียที่ยิ่งใหญและมคีุณคาทางจติใจ
เปนประตมิากรรมโลหะสํารดิ รูปเทพหีมเส้ือคลุม มือขวาชูคบเพลิงสวนมือซายถือ
แผนจารกึคําประกาศอิสรภาพของสหรฐัฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต บารโทล



 
 

 
 

ดี โครงรางเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต-เลอ-ดุค และกุสตาฟ      ไอเฟล ซึง่
เปนผูออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส สวนฐานอนุสาวรียสรางโดยสหรฐัอเมริกา 
จารึกโคลงซอนเนตของกวชีาวอเมรกิัน เอมมา ลาซารัส ซึง่มีเน้ือหาตอนรับผูอพยพที่
เขามาอยูมาในประเทศอเมรกิา จากนั้นนําทุกทานเดินผานสวน Battery Park ไปสู 
รูปปم�นรูปวัวกระทิง (Charging Bull) Landmark อกีแหงสําหรับผูที่มาเยือน
นิวยอรกแลวจะพลาดไมได  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย  นําทานขึ้นชมทวิทศันของมหานครนิวยอรกบนตึก ONE World Trade ตึกใหมที่

ถูกสรางขึ้น แทนตึกเวิลด เทรด เซ็นเตอร เดมิที่เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเปนตกึที่สงู
ที่สุดในสหรฐัฯ คณะกรรมการที่ปรกึษาดานตกึสูงและที่พกัยานชมุชนเมอืงสหรัฐ 
ประกาศใหตกึระฟ�า "วนั เวลิด เทรด เซ็นเตอร" ในนครนิวยอรกเปนตกึสงูที่สุดของ
อเมรกิา ดวยระดบัความสงู 1,776 ฟุต จากรายงานระบวุาตกึ        "วัน เวิลด เทรด 
เซ็นเตอร" ผงาดกลายเปนตกึระฟ�าสูงที่สดุของสหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตัวอาคารทีม่ี
ความสูงถึง 408 ฟตุ จากนั้น อิสระ ใหทานไดชอปปم�งกับสินคาราคาพิเศษทีห่าง 
Century21 ทีต่ัง้อยูในบริเวณใกล ๆ กัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 
 พักโรงแรม Doubletree by Hilton Fort Lee – George Washington 

Bridge ( B / L / D ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

วันศุกรที ่

 18 ต.ค. 2562 
นิวยอรก – วูดเบอรรี่เอาเลท – บอสตัน [7]  

 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเดินทางสู Woodbury Common Premium Outlets วันนีท้ั้งวัน ทาน
จะไดชอปปم�งแบบ NON-STOP อิสระ ใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย ที่นี่เปนเอาทเลท
มอลลขนาดใหญ (ใหญที่สุดในอเมรกิา) เปนศนูยรวมของสินคาแบรนดเนมทั้งจากฝم�ง
อเมรกิาและฝم�งยุโรป มากมาย อาทิเชน GUCCI, PRADA, BALLY, A/X 
AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, COACH, DKNY, CK, FENDI, 
GAP, KATE SPADE, LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY เครื่อง
หนัง เครื่องสําอาง และสินคาอื่นๆ อกีมากมายในราคาทีถ่กูกวาเมืองไทยกวาครึ่ง  
(อาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพื่อใหทานสนุกสนานกบัการชอปปم�งอยางเต็มที่) 

บาย เพลิดเพลินกันตอกบัการชอปปم�งตลอดทั้งชวงบาย  เมื่อไดเวลาสมควรนําทกุทาน
เดินทางสูเมอืงบอสตัน เมืองหลวงของรฐัแมสซาชูเซตส (ระยะทาง 347 กม. ใช
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เปนเมืองทีม่มีนตเสนหของความเกา ความขลงัและ
ยังเปนเมอืงที่มีสถานศกึษาชัน้สูงมากมาย อีกทั้งยงัเปนตลาดหนังสือทางวิชาการที่
ใหญที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาดวยเชนกัน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 
เขาพกัโรงแรม Crowne Plaza Boston-Natick ( B / - / D ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

วันเสารที ่

 19 ต.ค. 2562 
บอสตัน  [8]  

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองเคมบริดจ (Cambridge)  นําทานเย่ียมชม มหาวทิยาลัย
ฮารเวริด (Harvard University)  มหาวิทยาลัยที่ไดชื่อวาเกาแกและมีชือ่เสียง
ที่สุดแหงหนึ่งในอเมรกิา ใหทานไดถายภาพเปนที่ระลกึกบัรูปปم�น John Harvard ผู
กอตั้งมหาวิทยาลัยแหงนี ้จากนั้นนําทานเย่ืยมชม จตัุรัสภูมพิลอดลุยเดช (King 
Bhumibol Adulyadej Square) ที่สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ทรงเสด็จ
รวมงานพิธฉีลองอยางเปนทางการ เมื่อ 14 ส.ค. 2535 เพื่อระลกึถงึพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัฯ รัชกาลที ่9 ซึง่ทรงพระราชสมภพที่นี ่

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทุกทานเที่ยวชม เมืองบอสตัน เมืองทีม่มีหาวิทยาลัย, วิทยาลัยและ

สถาบันการศกึษาทีม่ีชื่อเสียงตาง ๆ มากมายนับไมถวน มทีั้งนกัศกึษาตางชาตทิี่เรียน
เกงมาศกึษาอยูที่เมอืงนี ้นําทานเดนิตามเสนทาง ฟรดีอมเทรล (Freedom Trail) 
ทางเดินทีปู่ดวยอฐิสีนํ้าตาลแดง มคีวามยาวถงึ 2.5 ไมล เปนทีต่ัง้ของสถานที่สําคัญ 
ๆทางประวตัศิาสตร อาทิเชน บอสตัน คอมมอน ซึ่งเปนที่ตัง้ของสวนสาธารณะใจ
กลางเมืองบอสตัน มีเน้ือที่ 125 ไร ซ่ึงในบริเวณใกล ๆ กันนั้นเปนทีต่ั้งของ         
Old State House   ตัง้อยูทีถ่นน Washington Street อาคารที่สรางดวยอฐิ 
สรางมาตัง้แต       ป ค.ศ. 1713 เปนสถานทีส่ําคัญทางประวตัศิาสตรเพราะเคยเปน
อาคารทีป่ระชุมของขาหลวงทีอ่ังกฤษสงมาปกครองอาณานคิม ดานหนาของอาคาร
เปนสถานที่เกิดการสังหารหมูที่บอสตัน  (Boston Massacre) ในป ค.ศ. 1770 
ซึ่งเปนเหตุการณทีท่หารองักฤษยงิใสกลุมชาวอาณานคิมที่ทาํการประทวงองักฤษ 
หลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลังนี้ถกูใชเปนอาคารที่ทาํการของรัฐบาล
ประจํารัฐอยูพกัหนึง่ กอนที่จะยายไปยังอาคารหลังใหมที่บคีอนฮิลลในปจจุบันและไม
หางจาก Old State house  ก็เปนทีต่ัง้ของ ฟาเนียลฮอลล  (Faneuil Hall) 
และ Quincy Market  อาคารตลาดกลางอนัเกาแกของบอสตนั โดยบริเวณชั้นลาง
เปนตลาดขายของ สวนชั้นที่สองเปน หองประชุมขนาดใหญมีชือ่วา “CRADLE OF 
LIBERTY”  ที่นีถ่ือเปนสถานที่ทีม่ีสีสันของเมืองแหงหนึง่ ดวยเพิงขายของที่ระลึก



 
 

 
 

วันอาทิตยที ่

 20 ต.ค. 2562 
บอสตัน – ฮองกง [9] 

วันจนัทรที ่

 21 ต.ค. 2562 
ฮองกง – กรุงเทพฯ [10] 

จากงานฝมอื บาร คาเฟ�และรานอาหาร ทกุวันที่นี่จะมีผูคนมาเสาะแสวงหาอาหาร
แปลกลิ้นและจับจายซ้ือของกันรอบ ๆและระหวางตกึทัง้สีต่ึกนี ้เปนลานกวางซึง่จะ
ปลูกตนไมประดับและมมีานัง่ใหกับนกัทองเทีย่วนั่งพักผอน  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 
  เมื่อไดเวลาอันสมควรแลว นําทานเดินทางสูสนามบนินานาชาติบอสตันโลแกน  
( B / L / D ) 
 
 
 

 

 
 
01.50 น. เหินฟ�าจากบอสตันสูฮองกง โดยสายการบินคาเธย แปซิฟก เที่ยวบนิที่ CX 811 
**** บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล**** 

  
05.10 น. เดินทางถึงสนามบินฮองกงเพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง 
08.00 น. ออกเดินทางตอดวยเที่ยวบินที่ CX 705 
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 



 
 

 
 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 12 – 21 ต.ค. 2562 

ผูใหญทานละ   (พกัหองละ 2 ทาน) 109,999 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป   (นอนกับผูใหญ1ทาน) 104,999 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  (นอนกับผูใหญ2ทาน และไมมี
เตียงเสรมิ) 

94,999 

พักหองเดี่ยว (จายเพิม่) 25,000 

ไมเอาตัว๋เครือ่งบิน (หกัคืน) 39,000 

 
กรุปขัน้ตํ่าเดินทาง 20 คน ในกรณีมกีรุปตํา่กวา 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 
 
***โรงแรมสวนใหญของประเทศสหรฐัอเมรกิาจะไมมีเตียงเสรมิหรอืเตียงที่สาม กรณทีี่เปนผูใหญ
และตองการพกั 3 ทานตอหนึง่หองหรือเดก็พกักบัผูใหญ 2 ทานตอหนึง่หอง จะตองพกัดวยกัน
โดยไมมีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลกีเลี่ยงความเส่ียงในกรณีเกิดเหตุเพลงิไหมในหองพกัและมกีาร
อพยพ ซึง่เปนหนึง่ในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 
 
การสาํรองที่นัง่ 

⁜ 
บริษัทฯ ขอรับคามดัจําสาํหรับการสํารองทานละ 30,000 บาท ภายหลังจากมกีาร
ยืนยันจากทางบริษทัภายใน 3 วนั  

⁜ 
สวนที่เหลือของราคาทัวร กรุณาชาํระใหครบถวนกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน
มิฉะนั้นจะถอืวาการสํารองการเดินทางนั้น 

  ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยดึบางสวนเปนคาดาํเนินการ 
 
อัตรานีร้วม: 

� 
คาตัว๋เครือ่งบินไป – กลบั Economy Class สายการบินคาเธย แปซิฟก (Cathay 
Pacific) 

� คารถรบั – สงปรับอากาศตามรายการ 



 
 

 
 

� คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุหรือในระดบัเดียวกัน 
� คาอาหารตามรายการที่ระบ ุ
� คาเขาสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
� คาภาษีสนามบินทุกแหง 

� 
คาขนกระเป�าซึ่งสายการบินมีบรกิารสําหรบักระเป�าทานละ 2 ใบ นํา้หนกัไมเกิน 23 
กิโลกรัม หากนํา้หนกัหรอืจํานวนของ 

  
กระเป�าเกินกวาที่กาํหนดทานอาจตองชาํระคาใชจายโดยตรงกับสายการบินที่
เคานเตอรเชค็อิน 

� 
คาประกันอุบตัิเหตกุารเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชวีิต 
(สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป) 

� 
คารกัษาพยาบาลเนื่องจากอุบตัิเหตุ วงเงินทานละ 500,000 บาท (สําหรบัผูทีอ่ายุไม
เกิน 70 ป) 

� 
คาประกัน และ คารกัษาพยาบาลเนื่องจากอุบตัิเหตุ ไมครอบคลมุผูเดินทางทีม่ีอายเุกิน 
80 ป 

 
อัตรานีไ้มรวม 

� 
คาทปิหวัหนาทวัร (แนะนํา 5 USD ตอวันตอคน และ ขึ้นอยูกบัความพึงพอใจของ
ทาน)  

� คาทปิคนขับรถ (5 USD ตอวันตอคน) 
� Hotel Porter คาทปิยกกระเป�า (3 USD ตอใบ จายตรงกับทางคนยกกระเป�า) 
� คาทาํหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) 
� คาธรรมเนียมวีซาประเทศสหรัฐอเมรกิา  
� คาธรรมเนียมวีซาประเทศแคนาดา 
� คานํา้หนกักระเป�าที่เกินจากที่สายการบินกาํหนดไว 

� 
คาใชจายสวนตวั เชน คาอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, คาโทรศพัท, คาซักรีดและอื่นๆที่ไมได
ระบุในรายการ 

� คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และคาภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 



 
 

 
 

� คาบริการรานอาหารบางรานกรณทีี่ตองการเปนกรณพีิเศษ 

� 
คาธรรมเนียมนํา้มันของสายการบิน (หากมกีารปรับขึน้) ราคา ณ วันที่ 18 เมษายน 
2562 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 

⁜ ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คนืเงินเต็มจํานวน 

⁜ 
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 - 30 วัน คืนเงินครึ่งหนึ่งของคา
ทัวร 

⁜ 
ยกเลิกการเดินทางกะทันหันกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมมีการคืนเงนิใดๆ
ทั้งสิ้น 

⁜ 
ยกเวนกรณีทีท่างบริษทัฯ นําเงินชําระคาตัว๋เครื่องบนิ คาแลนด เพือ่เตรียมการจัดนาํ
เที่ยว กอนผูเดินทางจะมีการแจงยกเลิก 

  
การเดินทางกับทางบริษทัฯน้ัน ทางบริษัทฯสามารถหกัชาํระคาใชจายตามจรงิกอนที่จะ
คืนใหผูโดยสารได เชน เที่ยวบินพิเศษ  

  
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแคบางสวน เนือ่งจากคาตัว๋
เปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 
เงื่อนไข และ หมายเหต ุ

� 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมติองแจง 
ใหทราบลวงหนา 

� 
คณะเดินทางตองมีสมาชกิอยางนอย 20 ทานและทางบรษิัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิก  
หรือ เลื่อนหรือเปล่ียนแปลงการ 

  เดินทาง ในกรณทีี่สมาชิกไมครบตามจาํนวนดงักลาว 

� 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาคาบริการในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาคาตั๋ว
เครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน หรือมีการ 

  ประกาศขึ้นหรือลดคาเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลี่ยนไดปรบัขึ้นในชวงใกลวันที่จะ



 
 

 
 

เดินทาง 

� 
บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดย
จะจัดหาสถานทีท่องเที่ยวอื่นเพื่อทดแทน  

  หรือคืนคาเขาชมแกผูเดนิทาง 

� 
บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรม  

  
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ทีอ่ยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท 
โดยถือผลประโยชนและความปลอดภัย 

  ของผูเดินทางเปนหลัก 

� 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุวิสัย เชน 
อุบัติเหต ุภัยธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การ 

  
กอการจลาจล ความลาชาของเที่ยวบิน การถกูปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ 
เปนตน 

� 
บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถกูหามเขา
ประเทศนั้นๆ การนําสิง่ของผิดกฏหมาย 

  
ไปหรือกลับระหวางการเดินทาง เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติที่สอ
ไปในทางเสื่อมเสียและผดิกฏหมาย 

� 
การไมรบัประทานอาหารในบางมื้อ ไมเที่ยวตามรายการทองเที่ยว การออกหรือเขา
กรุปกอนหรือหลังตารางรายการทีก่ําหนด 

  ทางบริษัทฯขออนุญาตไมหักคืนคาใชจายในสวนที่ไมไดรับบรกิารนั้นๆ 

� 
กรณีทีท่านจะใชหนงัสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) / หนงัสือเดินทางนกัการทูต 
(เลมสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  

  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผดิชอบหากทานถกูปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศใดก็
ตาม เพราะโดยปกตกิารทองเที่ยวจะใช 

  หนังสือเดินทางบคุคลธรรมดาเทานั้น (เลมสีเลือดหมู) 

� 
การเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกบัคณะ หากทาน
ตองการเล่ือนวันเดินทางทัง้ขาไปและขากลับ 

  ทานจะตองแจงกับทางบริษัทฯ เพือ่ทําการตรวจสอบสถานะที่นัง่ในวันเดินทางที่ทาน



 
 

 
 

ตองการเปล่ียน และผูโดยสารจะเปน 
  ผูรับผดิชอบคาใชจายสวนตางทีท่างสายการบนิเรียกเกบ็ และเปนผูกําหนด 

� 
ถาทางบริษัทไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว และตองการยกเลิกการใชตั๋ว ผูเดินทางตองรอ
เงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ 

  
และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณทีี่สามารถทําการคืนตัว๋ หรือ refund ได
เทานั้น) 

� 
หากทานไมเดนิทางกลับพรอมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึง่ยังไมไดใชนั้น ไมสามารถขอ
คืนเงินได 

� 
ในกรณีที่ลูกคาซื้อตัว๋เครื่องบินเอง และมาเที่ยวรวมกับคณะ (join tour) ลูกคาตอง
เดินทางมาพบคณะเอง และรับผดิชอบ 

  คาใชจายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

� 
ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯกอน เพือ่ยืนยันการเดินทาง 
หากไมไดรับการยืนยันจากทางบริษัทฯ 

  และไดทําการออกตัว๋ไปแลวนั้น บริษัทไมขอรบัผิดชอบตอคาใชจายใดๆทั้งสิน 

� 
หลังจากการจอง และ ชําระเงินมดัจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานยอมรับในขอตกลง 
และ เงือ่นไขทีร่ะบุไวขางตน 

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชวงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครื่องบิน คาธรรมเนียม
ตั๋วและภาษีนํ้ามนั 
และปจจัยอื่นๆ ฉะนั้นโปรดตรวจสอบราคากับทางบรษิัทฯ อีกครัง้ 

 


