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วนัที� �  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นิวยอร์ก 

��.�� น. คณะพร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภมิู ตวัอกัษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก 

โดยมีเจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

�3.�� น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที�ยวบินที� CX 614 

��.�� น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 

��.�� น. ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ดว้ยเที�ยวบินที� CX 890 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล **** 

��.�� น. เดินทางถึงมหานครนิวยอร์ก เป็นนครแห่งความมั�งคั�งทนัสมยัทางด้านสถาปัตยกรรมและ

เทคโนโลยี รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเที�ยว หลังจากผ่านการตรวจหนังสือ

เดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  

เขา้พกัโรงแรม DoubleTree by Hilton Fort Lee  หรือเทียบเท่า ( - / - / - ) 

 

 

 

 

 

วนัที� �  นิวยอร์ก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

นาํทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์รี�” สู่เกาะลเิบอร์ตี� จากท่าเรือแบตเตอร์รี�ปาร์ค เขา้สู่ปากแม่นํ� าฮดัสันมุ่ง

สู่เกาะเทพีเสรีภาพซึ� งเป็นอนุสาวรียท์ี�ยิ�งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะ

สาํริด รูปเทพีห่มเสื�อคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกคาํประกาศอิสรภาพของ

สหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทลดี โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วี

ยอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ� งเป็นผู ้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส ส่วนฐาน

อนุสาวรียส์ร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนตข์องกวีชาวอเมริกนั เอมมา ลาซารัส ซึ� งมี

เนื�อหาตอ้นรับผูอ้พยพที�เขา้มาอยู่มาในประเทศอเมริกา จากนั�นผ่านชมสะพานแขวนบรูคลิน  
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ที�ถือเป็นสะพานแขวนที�เก่าแก่ที�สุดในสหรัฐอเมริกาซึ� งถูกสร้างในสมยั ค.ศ. ���� โดยปัจจุบนั

ทางการไดขึ้�นทะเบียนใหเ้ป็นสัญลกัษณ์ทางวิศวกรรมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาดว้ย 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านสู่ถนนสายที�ห้า (Fifth Avenue) แหล่งชอ้ปปิ� งชื�อดงัที�มีสินคา้และของแบรนดเ์นมระดบั

โลกไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Chanel, Dior และอื�นๆ อีกมากมาย ให้ท่านไดเ้ลือกซื�อ อิสระ

ให้ทุกท่านชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั หรือซื�อทัวร์เสริมขึ�นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก 

One World Trade ตึกที�ถูกสร้างขึ�นมาทดแทน ตึก World Trade Center ที�โดนผู้ก่อการร้าย

ถล่มเมื�อ �� กันยายน ���� (กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อบริษัททัวร์ล่วงหน้าก่อนออก

เดนิทาง ค่าใช้จ่ายต่อท่าน �,��� บาท  เนื�องจากการขึ�นชมวิวมุมสูงบนอาคารแห่งนี� บางครั�งจะต้องรอควิที�

ยาวกว่าชั�วโมง ทําให้คณะต้องเสียเวลาในการชมมหานครนิวยอร์คในอีกหลากหลายสถานที� ทางทัวร์จึงเสนอให้การ

ขึ�นตึก วัน เวิร์ลเทรด เป็นทางเลือกสําหรับผู้ที�ต้องการจะขึ�นเท่านั�น) จากนั� นผ่านชมย่านไทม์ สแควร์ 

(Times Square) หนึ� งในสถานที�เป็นหัวใจของนิวยอร์กซึ� งจะมีการเฉลิมฉลองตอ้นรับปีใหม่ 

กนัอยา่งคบัคั�งและอลงัการมากที�สุดในโลกแห่งหนึ�ง 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

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

 

 

 

 

 

 

วนัที��  นิวยอร์ก – ฟิลลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดซีี 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

เดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ� งเป็นเมืองที�ริเริ�มการประกาศอิสรภาพใน

สมยัก่อตั�งประเทศสหรัฐอเมริกา นาํท่านชมระฆังแห่งเสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลกัษณ์ของ

การก่อตั�งประเทศ และชมหอแห่งเสรีภาพ (Independence Hall) สมยัก่อนสร้างขึ�นเพื�อใชเ้ป็น

ศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เป็นที�เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั�งดินแดนใหม่โดยใชชื้�อว่า 

“สหรัฐอเมริกา” (United States of America) 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดซีี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ� งเป็นเมืองหนึ�งที�ได้

ออกแบบผงัเมืองไดอ้ยา่งสวยงามและเป็นระเบียบ ทั�งยงัเป็นที�ตั�งที�ทาํการของหน่วยงานรัฐบาล

ที�สําคญั นาํท่านผ่านชมสถานที�ต่างๆ ของกรุงวอชิงตนัดีซีโดยเริ�มตน้จากผ่านชม ทําเนียบขาว

สถานที�ทาํงานและบา้นพกัราชการของประธานาธิบดี ผ่านชม อนุเสาวรีย์วอชิงตัน หรือที�รู้จกั

กนัในนามไม่เป็นทางการคือ “แท่งดินสอ” แท่ง หินโอเบลิสก์ที�สร้างเพื�อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ 

วอชิงตนั ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูน้าํอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกาที�ทาํจากหิน

อ่อนและตั�งตระหง่านอย่างเห็นได้ชดัเจน ซึ� งมีความสูง ��� ฟุต ผ่านชมสถาปัตยกรรมอนั

สวยงามของอาคารสีขาวซึ� งสร้างเป็นที�รําลึกถึงประธานาธิบดีคนที�  �� ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดีลินคอน ผูท้ี�ประกาศเลิกทาสนั�นเอง 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

เขา้พกัโรงแรม Marriott Bethesda หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

วนัที� �  วอชิงตนั ดซีี 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

นาํท่านชม อาคารรัฐสภาของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Capitol Building) ชมอนุสรณ์สถานโธมัส 

เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial) และชมอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีลินคอน (Lincoln 

Memorial) ซึ� งทั�ง � ท่านนั�นเป็นรัฐบุรุษผูย้ิ�งใหญ่ในหนา้ประวตัิศาสตร์สหรัฐอเมริกาทั�งสิ�น 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นาํท่านชมพิพธิภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ� งใหญ่ที�สุดในโลกโดยทุกท่านจะไดช้มพพิธิภัณฑ์ประวัต ิ

  ธรรมชาติ (National Museum of Natural History) และท่านยงัสามารถเพลิดเพลินกบัการชม 

  หุ่นสต๊าฟ ชา้งป่าแอฟริกนัที�ตวัใหญ่ที�สุดในโลก นอกจากนั�นยงัมีห้องจดัแสดงซากดึกดาํบรรพ ์

  โครงกระดูกไดโนเสาร์และที�พลาดไม่ไดซึ้� งเป็นไฮไลทเ์ลยกคื็อ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond)  

  เป็นเพชรสีนํ�าเงินที�ใหญ่ที�สุดในโลกในบรรดาเพชรสีนํ�าเงินในอดีตที�เคยพบมา มีนํ� าหนกั ���  
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  กะรัต (��.�� กรัม) นอกจากจะสวยงามและเป็นสิ�งล ํ�าค่าหายากแลว้ยงัมีประวติัความเป็นมาที� 

  ยาวนานอีกดว้ย ชม พพิธิภัณฑ์เครื�องบินและยานอวกาศ (National Air and Space   

  Museum) พิพิธภณัฑอ์ากาศยานและยานอวกาศที�มีผูเ้ขา้ชมสูงที�สุดในโลก แสดง  

  ประวติัศาสตร์การบินมาตั�งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย เครื�องร่อน เครื�องบิน จรวด ยาน 

  อวกาศ ซึ�งเป็นของจริงตั�งแสดง นอกจากนี� ยงัมีทอ้งฟ้าจาํลอง หินจากดวงจนัทร์ และเครื�องบิน 

  ลาํแรกของโลกจากตระกลู Wright (รายการนี�ขึ�นอยู่กบัเวลาที�เอื�ออาํนวยต่อการเข้าชมในแต่ละ 

  สถานที�) 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 

เขา้พกัโรงแรม Marriott Bethesda หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� �  วอชิงตนั ดซีี – แฮริสเบิร์ก – คอร์นนิ�ง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

เดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั�งแม่นํ�าซัวควิ-ฮานน่าของรัฐเพนซิลเว

เนีย พาทุกท่านเขา้ชมโรงงานจําลองผลิตช็อกโกแลต ชื�อดงัของประเทศอเมริกา นั�นกคื็อ 

Hershey’s Chocolate World ซึ� งท่านจะไดช้มขั�นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์

การ์ตูนเคลื�อนไหวโดยใชส้ัตวจ์าํลองในการแสดงประกอบกบัเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั พร้อมกบั

การแสดงที�น่ารักและตื�นตาตื�นใจ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซื�อช็อกโกแลตนานาชนิดของ 

Hershey’s เพื�อเป็นของฝาก ของที�ระลึกตามอธัยาศยั 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ�ง (Corning) พร้อมชมทศันียภาพกบับรรยากาศของเมืองและ

ชีวิตแบบชาวอเมริกนั ซึ� งตั�งอยูท่่ามกลางเทือกเขาที�สูงใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก 

ก่อตั�งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. ���� และตั�งอยูบ่นฝั�งแม่นํ�าเชมุง นาํท่านชมโรงงานเครื�องแก้ว (Corning 

Glass) ของเมืองคอร์นนิ�งที�มีชื�อเสียงและอิสระให้ทุกท่านไดช้อ้ปปิ� งเลือกซื�อสินคา้ ไม่ว่าจะ
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เป็นจาน ชามของ Correll ที�แตกยาก นอกจากนี� ยงัมีของประดบั ตกแต่งบา้นต่างๆ ที�สวยงามซึ� ง

ทาํมาจากแกว้ให้ท่านไดช้มและเลือกซื�อตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 

เขา้พกัโรงแรม Radisson Corning หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� �  คอร์นนิ�ง – นํ�าตกไนแองการ่า (ฝั�งแคนาดา) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่นํ�าตกไนแองการ่า นํ� าตกที�นับได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

สร้างสรรคขึ์�น ซึ� งเป็นสิ�งมหัศจรรยแ์ห่งหนึ�งของธรรมชาติที�สวยที�สุดและมีบริเวณที�คาบเกี�ยว

ของ � ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานั�นเอง ท่านจะได้สัมผสักบั

ความยิ�งใหญ่ของนํ�าตก และเสียงอนัดงักึกกอ้งของสายนํ� าที�ไหลลงมากระทบกบัพื�นนํ� าดา้นล่าง

ตลอดเวลา และท่านสามารถที�จะมองเห็นจุดที�สวยที�สุดรูปเกือกมา้ (Horse Shoes) ของนํ� าตก

ไนแองการ่า โดยจะมองเห็นไดจ้ากทางฝั�งแคนาดาเท่านั�น  

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย อิสระให้ทุกท่านชอ้ปปิ� งที� Fashion Outlets Niagara Falls แหล่งชอ้ปปิ� งที�เดินสบายและมี

สินคา้มากมายในอเมริกา มีร้านคา้ประมาณ 110 ร้านคา้ ในราคาที�ถูกอยา่งไม่น่าเชื�อและสินคา้ก็

มีคุณภาพดีตั�งแต่สินคา้ทั�วไปจนถึงแบรนด์เนมอาทิ เช่น Coach, Nike, Burberry, GAP, 

Oakley, Samsonite,  Perfumania, Hugo Boss, Kenneth Cole  และอื�นๆอีกมากมาย จากนั�น

นาํทุกท่านขา้มสะพาน เรนโบว์ บริดจ์ เพื�อเขา้สู่ประเทศแคนาดา หลงัจากผ่านขั�นตอนการ

ตรวจหนงัสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํท่านรับประทานอาหารเยน็ 

 เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 

เขา้พกัโรงแรม Marriott Gateway on the Falls (Falls View) หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
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วนัที� �  นํ�าตกไนแองการ่า (ฝั�งแคนาดา) – โตรอนโต้ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ครั� งยิ�งใหญ่ในการชมนํ� าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ดกบั เจอร์นีย์ 

บีไฮว์ เดอะ ฟลอ (Journey behind the falls) ที�ท่านสามารถเดินสู่นํ� าตกและชมความยิ�งใหญ่

ของนํ�าตกไนแองการ่าแบบมือเอื�อม อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยัและเดินเล่นรอบบริเวณ

นํ�าตกไนแองการ่า และนาํท่านชมนํ� าตกไนแองการ่า จากจุดชมวิว Table Rock  ซึ� งเป็นจุดที�อยู่

ใกลต้วันํ� าตกมากที�สุด ท่านสามารถสัมผสัไดถ้ึงความสวยงามพร้อมกบัความน่ากลวัของนํ� าตก

ดว้ยปริมาณนํ� า � แสนแกลลอนต่อวินาทีที�ตกลงกระทบกนัทาํให้เกิดเสียงดงักึกกอ้งไปนับพนั

ไมล ์ทาํให้เกิดละอองนํ� าปกคลุมไปทั�วบริเวณ ทอดผ่านสายรุ้งโคง้รับกบัตวันํ� าตกขนาดมหึมา 

สร้างความสวยงามประทบัใจแก่ผูม้าเที�ยวชมไม่รู้ลืมเลยทีเดียว อิสระกบัการถ่ายภาพกบัความ

สวยงามตระการตาของนํ�าตกไนแองการ่าตามอธัยาศยั 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั บนหอคอย SKYLON 

บ่าย นาํท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองโตรอนโต้ มหานครที�ใหญ่ที�สุดในประเทศแคนาดา โดยระหว่างทาง

ไม่ไกลจากตวันํ� าตกไนแองการ่า เราจะนาํทุกท่าน ชอ้ปปิ� งเพื�อเป็นการส่งทา้ยทริปนี�  ที� Outlet 

Collection at Niagara เอา้ท์เล็ตขนาดใหญ่ เก็บตกทุกสิ�งอย่างได ้ณ ที�แห่งนี�  เมื�อไดเ้วลา

สมควร นาํท่านเดินทางต่อเขา้สู่ตวัเมืองโตรอนโต ้นาํท่านขึ�นชมทิวทศัน์ของนครแห่งนี� บน

หอคอยซีเอน็ ทาวเวอร์ (C.N. TOWER) สิ�งก่อสร้างที�เคยสูงที�สุดในโลก โดยมีความสูงถึง ��� 

เมตร แต่ปัจจุบนัเป็นอนัดบัสามของโลก ซึ� งใชเ้ป็นหอคอยสื�อสารและสังเกตุการณ์ ถา้ในวนัที�

อากาศดี ทอ้งฟ้าแจ่มใส ทุกท่านสามารถมองเห็นละอองนํ�าตกไนแองการ่าไดอ้ยา่งชดัเจน 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

เมื�อไดเ้วลาอนัสมควรแลว้นาํท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโตรอนโต ้
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วนัที� �  โตรอนโต้ – ฮ่องกง 

��.20 น. เหินฟ้าจากโตรอนโตสู่้กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก เที�ยวบินที� CX 829 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล**** 

 

วนัที� �  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

�6.�� น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 

10.00 น. ออกเดินทางต่อดว้ยเที�ยวบินที� CX 615 

�2.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พกัห้องเดี�ยวเพิ�ม 

26 ธ.ค. �� – � ม.ค. �� �1�,��� 10�,��� 26,��� 
กรุ๊ปขั�นตํ�าเดนิทาง �� คน ในกรณมีีกรุ๊ปตํ�ากว่า �� คน จะมีการเปลี�ยนแปลงราคา 

 

อัตรานี�รวม: 

 ค่าตั�วเครื�องบินไป – กลบั Economy Class สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (Cathay Pacific) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา 

 ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ 

 ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหารตามรายการที�ระบุ 
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 ค่าเขา้สถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าขนกระเป๋าซึ� งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ �ใบ นํ� าหนักไม่เกิน ��กิโลกรัม 

หากนํ� าหนักหรือจาํนวนของกระเป๋าเกินกว่าที�กาํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบั

สายการบินที�เคาน์เตอร์เช็คอิน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ �,���,��� บาท ในกรณีเสียชีวิต (สําหรับผูท้ี�อายุ

ไม่เกิน �� ปี) 

 ค่ารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ ���,��� บาท (สาํหรับผูที้�อายไุม่เกิน �� ปี) 

 ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบตัิเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางที�มีอายเุกิน �� ปี 

 

อตัรานี�ไม่รวม : 

 ค่าหนงัสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ค่าเขา้ชมละครบรอดเวย ์

 ค่านํ�าหนกักระเป๋าเกินจากที�สายการบินกาํหนดไว ้

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื� องดื�ม  ,ค่าโทรศพัท์,  ค่าซักรีดและอื�นๆที�ไม่ได้ระบุใน

รายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

 ค่าทิปยกกระเป๋า (� USD ต่อใบ) 

 ค่าทิปคนรถ (4 USD ต่อวนัต่อคน) 

 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที�ตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ 

               

               เงื�อนไข: 

 ท่านสามารถสํารองที�นั�งโดยจ่ายมดัจาํล่วงหนา้ท่านละ �0,000 บาท ส่วนที�เหลือชาํระก่อนวนั

เดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้

ของสายการบิน ,เหตุจากอุบติัเหตุ ,ภยัธรรมชาติ ,การจลาจล ,การนดัหยดุงาน 
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 หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเขา้เมืองของประเทศนั�นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได ้

ซึ� งเป็นเหตุจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือทําสิ� งผิดกฏหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ที�ไม่

รับผดิชอบ 

 บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยดึประโยชน์ของ

ท่านเป็นหลกั 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าบริการ 1,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ�นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ �0,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั�งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

  ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการกา

รันตีค่ามดัจาํที�พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้

รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น  EXTRA  FLIGHT และ  CHARTER FLIGHT    จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าทวัร์ทั�งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั�นๆ 

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที�สาม กรณีที�เป็นผูใ้หญ่และตอ้งการ

พกั � ท่านต่อหนึ�งห้องหรือเด็กพกักบัผูใ้หญ่ � ท่านต่อหนึ�งห้อง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไม่มีเตียงเสริม ทั�งนี� เพื�อ

หลีกเลี�ยงเพลิงไหมใ้นห้องพกั ซึ� งเป็นหนึ�งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 
 

 

 

 

                   

 

 

รายการและราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั�วโดยสารเครื�องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั�วและภาษนีํ�ามัน และอื�นๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษทัอกีครั�ง 


