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วนัพธุที ่12 เม.ย.60  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – โตรอนโต้ 

08.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ตวัอกัษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

11.05 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เท่ียวบินท่ี CX 750 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

17.10 น. ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่โตรอนโต ้ประเทศแคนาดา ดว้ยเท่ียวบินท่ี CX 826 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล **** 

20.25 น. เดินทางถึง เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและ

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

เขา้พกัโรงแรม Holiday Inn Airport หรือเทียบเท่า ( - / - / - ) 

 

วนัพฤหัสบดีที ่13 เม.ย.60  โตรอนโต้ – น า้ตกไนแองการ่า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
นาํท่านชม เมืองโตรอนโต้ มหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแคนาดาโดยเร่ิมจากการผา่นชม 

ศาลาวา่การเมือง (Toronto City Hall) และผา่นชมมหาวทิยาลยัโตรอนโต ้(University of 

Toronto) ศูนยก์ลางการศึกษาของโตรอนโต ้จากนั้นนาํท่านข้ึนชมทิวทศัน์ของนครแห่งน้ีบน

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

เมตร แต่ปัจจุบนัเป็นอนัดบัสามของโลก ซ่ึงใชเ้ป็นหอคอยส่ือสารและสังเกตุการณ์ ถา้ในวนัท่ี

อากาศดี ทอ้งฟ้าแจ่มใส ทุกท่านสามารถมองเห็นละอองนํ้ าตกไนแองการ่าไดอ้ยา่งชดัเจน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นาํท่านเดินทางต่อสู่  ไนแองการ่า ออน เดอะ เลค (NIAGARA ON THE LAKE) ซ่ึงเป็นเมืองเก่า

ท่ีผูอ้พยพดั้งเดิมมาตั้งถ่ินฐาน ดว้ยอากาศท่ีเยน็สบายจึงเอ้ืออาํนวยต่อการปลูกองุ่นเพื่อใช้

สาํหรับทาํไอซ์ไวน์ (Ice Wine) เป็นการเก็บเก่ียวเอาองุ่นท่ีอยูร่ะหวา่งท่ีเป็นนํ้าแขง็ในฤดู
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หนาวมาทาํไวน์ แลว้ดว้ยความท่ีองุ่นชนิดน้ีมีรสชาติหวาน  เพราะเป็นไวน์คู่อาหารหวานจึง

ตอ้งใชป้ริมาณองุ่นมากกวา่ไวน์ทัว่ไปถึงสามเท่าท่ีต่อมาสามารถสร้างช่ือเสียงระดบัโลกใหก้บั

ทอ้งถ่ินน้ี   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่นํ้าตกไนแองการ่า นํ้าตกท่ีนบัไดว้า่เป็นความมหศัจรรย์

ของธรรมชาติสร้างสรรคข้ึ์น ซ่ึงเป็นส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งหน่ึงของธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดและมี

บริเวณท่ีคาบเก่ียวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานัน่เอง ท่าน

จะไดส้ัมผสักบัความยิง่ใหญ่ของนํ้าตก และเสียงอนัดงักึกกอ้งของสายนํ้าท่ีไหลลงมากระทบ

กบัพื้นนํ้าดา้นล่างตลอดเวลา และท่านสามารถท่ีจะมองเห็นจุดท่ีสวยท่ีสุดรูปเกือกมา้ (Horse 

Shoes) ของนํ้าตกไนแองการ่า โดยจะมองเห็นไดจ้ากทางฝ่ังแคนาดาเท่านั้น 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 

เขา้พกัโรงแรม  Marriott on the Falls  หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

วนัศุกร์ที ่14 เม.ย.60 น า้ตกไนแองการ่า – Fashion Outlets of Niagara Falls  - วตัคนิเกลน็ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
นาํท่าน “ล่องเรือ” ฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ สัมผสักระแสนํ้าท่ีงดงามดัง่ธารทิพยร่์วงรินจากฟากฟ้า 

ท่านจะไดช้มความงามและความใหญ่โตของนํ้าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ดและในวนัท่ีอากาศ

แจ่มใสท่านจะได้เห็นรุ้งกินนํ้ าทอแสงเป็นประกายงดงาม (หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่

เอื้ออ านวยให้ล่องเรือ “ฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ” ได้ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนรายการเป็น Journey Behind the Falls 

ทดแทนให้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และรายการเดนิทางของท่านเป็นส าคญั) ทัวร์เสริม น่ังเฮลิคอปเตอร์ 

ชมววิมุมสูงของน า้ตกไนแองการ่า ท่านสามารถแจ้งความประสงค์กบัหัวหน้าทวัร์  
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จากนั้นนาํท่านเดินทางขา้มสะพานเรนโบว์ (Rainbow Bridge) เพื่อขา้มมายงัฝ่ังของประเทศ

สหรัฐอเมริกา เม่ือผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํทุกท่านเดินทางสู่ Fashion Outlets of 

Niagara Falls แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีเดินสบายและมีสินคา้มากมายในอเมริกา มีร้านคา้ประมาณ 110 

ร้านคา้ ในราคาท่ีถูกอยา่งไม่น่าเช่ือและสินคา้ก็มีคุณภาพดีตั้งแต่สินคา้ทัว่ไปจนถึงแบรนด์เนม

อาทิ เช่น Coach, Nike, Burberry, GAP, Oakley, Samsonite,  Perfumania, Hugo 

Boss, Kenneth Cole  และอ่ืนๆอีกมากมาย 

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนั (เพ่ือความสะดวกของท่านในการเดินช้อปป้ิง) 

ให้ทุกท่านสนุกกับการจบัจ่ายสินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกกันต่อตลอดช่วงบ่าย เม่ือได้เวลา
สมควร นาํทุกท่านเดินทางสู่เมือง วัตคินเกล็น (Watkins Glen) ซ่ึงเป็นหมู่บา้นใน Schuyler 

County แห่งมหานครนิวยอร์ก และเป็นท่ีตั้งของ Watkins Glen International ซ่ึงเป็น
สนามแข่งรถท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 
  เขา้พกัโรงแรม Holiday Inn Express Canandaigua หรือเทียบเท่า ( B / - / D ) 
 

 

 

 

 

 

วนัเสาร์ที ่15 เม.ย.60 วตัคนิเกลน็ – แฮริสเบิร์ก – ฟิลาเดลเฟีย 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝ่ังแม่นํ้าซวัควิ-ฮานน่าของรัฐ
เพนซิลเวเนีย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นําทุกท่านเข้าชมโรงงานจ าลองผลิตช็อกโกแลต  ช่ือดังของประเทศอเมริกา  นั่นก็คือ 

Hershey’s Chocolate World ซ่ึงท่านจะได้ชมขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบ
ภาพยนตร์การ์ตูนเคล่ือนไหวโดยใชส้ัตวจ์าํลองในการแสดงประกอบกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
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พร้อมกบัการแสดงท่ีน่ารักและต่ืนตาต่ืนใจ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตนานาชนิดของ 
Hershey’s เพื่อเป็นของฝาก ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย มล
รัฐเพนซิลวาเนีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา 
นาํท่านชมระฆงัแห่งเสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลกัษณ์ของการก่อตั้งประเทศ และชมหอแห่ง
เสรีภาพ (Independence Hall) สมยัก่อนสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นศาลาวา่การรัฐ ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ี
เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใชช่ื้อวา่ “สหรัฐอเมริกา” (United States 

of America) 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 
  เขา้พกัโรงแรม Holiday Inn Philadelphia Stadium หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 
 
 
 
 
 
 

วนัอาทติย์ที ่16 เม.ย.60 ฟิลาเดลเฟีย – นิวยอร์ก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก เป็นนครแห่งความมัง่คัง่ทนัสมยัทางดา้นสถาปัตยกรรม

และเทคโนโลย ีรวมถึงศูนยก์ลางของธุรกิจและการท่องเท่ียว นาํท่านสู่ เซ็นทรัล พาร์ค 

(Central Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองแมนฮตัตนัแห่งมหานครนิวยอร์ก เป็น

เจา้บา้นท่ีคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกประมาณปีละ 25 ลา้นคน เป็นสวนสาธารณะท่ีมี

คนมาเยีย่มชมมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาและหากทุกท่านเดินชมสวนเขา้มาดา้นใน ท่านจะพบ

กบัลานน า้พุเบเทสด้า (Bethesda Fountain) ซ่ึงมีรูปป้ัน “Angel of the Waters” ท่ีเป็น

สัญลกัษณ์ของเซ็นทรัล พาร์ค อยูใ่จกลางสวนโดยสถานท่ีแห่งน้ีไดเ้คยเป็นฉากในภาพยนตร์

ไทยช่ือดงัเร่ือง “กุมภาพนัธ์” ท่ีพระเอกชาคริต แยม้นาม เป็น Homeless และมาอาศยัใน 

Central Park ตรงบริเวณนํ้าพุเบเทสดา้ซ่ึงเป็นฉากท่ีแฟนภาพยนตร์น่าจะคุน้เคยดี ส่วนในฤดู

หนาวมีลานสเก็ตนํ้าแขง็สองลานหน่ึงในสองลานน้ีจะถูกดดัแปลงเป็นสระวา่ยนํ้า ในช่วงเดือน
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กรกฎาคมและสิงหาคม ภายในบริเวณรอบๆ สวน มี Strawberry field ท่ีเป็นอนุสรณ์แห่ง

ความทรงจาํของ จอห์น เลนนอนแห่งวงส่ีเต่าทองหรือ “The Beatles” นอกจากน้ีแลว้ก็ยงัมี

สวนสัตว ์เรือนไมส้วน เขตสงวนพนัธ์ุสัตวป่์า พื้นท่ีป่าไมธ้รรมชาติท่ีกวา้งใหญ่ อ่างเก็บนํ้าท่ี

ลอ้มรอบไปดว้ยลู่วิง่ และรวมไปถึงโรงละครกลางแจง้เดลาคอร์เต ้

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านสู่ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) แหล่งช้อปป้ิงช่ือดงัท่ีมีสินคา้และของแบรนด์เนม

ระดบัโลกไม่วา่จะเป็น Louis Vuitton, Chanel, Dior และอ่ืนๆ อีกมากมาย ให้ท่านไดเ้ลือก
ซ้ือ อิสระให้ทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Times Square) 
หน่ึงในสถานท่ีเป็นหวัใจของนิวยอร์กซ่ึงจะมีการเฉลิมฉลองตอ้นรับปีใหม่ กนัอยา่งคบัคัง่และ
อลงัการมากท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม Crowne Plaza Newark หรือเทียบเทา่ ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัจันทร์ที ่17 เม.ย.60  นิวยอร์ก 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

นาํทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์ร่ี” สู่เกาะลิเบอร์ตี้ จากท่าเรือแบตเตอร์ร่ีปาร์ค เขา้สู่ปากแม่นํ้ าฮดัสันมุ่ง
สู่เกาะเทพีเสรีภาพซ่ึงเป็นอนุสาวรียท่ี์ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะ
สําริด รูปเทพีห่มเส้ือคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกคาํประกาศอิสรภาพของ
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สหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทลดี  โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วี
ยอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล  ซ่ึงเป็นผู ้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส  ส่วนฐาน
อนุสาวรียส์ร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนตข์องกวชีาวอเมริกนั เอมมา ลาซารัส ซ่ึงมี
เน้ือหาตอ้นรับผูอ้พยพท่ีเขา้มาอยู่มาในประเทศอเมริกา จากนั้นผ่านชมสะพานแขวนบรูคลิน  
ท่ีถือเป็นสะพานแขวนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาซ่ึงถูกสร้างในสมยั ค.ศ. 1883 โดยปัจจุบนั
ทางการไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นสัญลกัษณ์ทางวศิวกรรมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาดว้ย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านข้ึนชมทิวทศัน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก One World Trade ตึกใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึน 

แทนตึกเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ เดิมท่ีเกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในสหรัฐฯ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านตึกสูงและท่ีพกัย่านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟ้า "วัน 
เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ในนครนิวยอร์กเป็นตึกสูงท่ีสุดของอเมริกา ดว้ยระดบัความสูง 1,776 
ฟุต เหนือกวา่ ตึก"วลิล ์ทาวเวอร์" (WILLIS TOWER) แชมป์เก่า ตั้งอยูใ่นกรุงชิคาโก ้ท่ีมีความสูง 
1,451 ฟุต รายงานระบุว่า ตึก"วนั เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ผงาดกลายเป็นตึกระฟ้าสูงท่ีสุดของ
สหรัฐ จากเสาอากาศบนตวัอาคาร ท่ีมีความสูง 408 จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ี 
CENTURY 21 สินคา้หลากหลายประเภท ทั้งกระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั สามารถ
เลือกซ้ือไดท่ี้น่ี ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคารเพื่อรับประทานอาหาร 

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

วนัองัคารที ่18 เม.ย.60  นิวยอร์ก – วู้ดเบอร์ร่ี เอาท์เลต็ – บอสตัน 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets วนัน้ีทั้งวนั ท่านจะไดช้อ้ปป้ิงแบบ 

NON-STOP อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่ีน่ีเป็นเอ๊าทเ์ลทมอลล์ขนาดใหญ่ (ใหญ่ท่ีสุด
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ในอเมริกา) เป็นศูนยร์วมของสินคา้แบรนด์เนมทั้งจากฝ่ังอเมริกา และฝ่ังยุโรป มากมาย อาทิ

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

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

เคร่ืองสําอาง และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายในราคาท่ีถูกกว่าเมืองไทยกว่าคร่ึง (อาหารกลางวัน

ตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปป้ิงอย่างเตม็ท่ี) 

บ่าย เพลิดเพลินกนัต่อกบัการช้อปป้ิงตลอดทั้งช่วงบ่าย  เม่ือได้เวลาสมควรนาํทุกท่านเดินทางสู่
เมืองบอสตนั เมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ เป็นเมืองท่ีมีมนตเ์สน่ห์ ของความเก่า ความขลงั
และยงัเป็นเมืองท่ีมีสถานศึกษาชั้นสูงมากมาย อีกทั้งยงัเป็นตลาดหนังสือทางวิชาการท่ีใหญ่
ท่ีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกาดว้ยเช่นกนั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 
เขา้พกัโรงแรม Four Point by Sheraton Wakefield หรือเทียบเท่า ( B / - / D ) 

 

วนัองัคารที ่19 เม.ย.60  บอสตัน 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge)  เยืย่มชม จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช (King 

Bhumibol Adulyadej Square) ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลอง

อยา่งเป็นทางการ เม่ือ 14 ส.ค. 2535 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลท่ี 9 ซ่ึง

ทรงพระราชสมภพท่ีน่ี ซ่ึงในขณะนั้นสมเด็จเจา้ฟ้าอานนัทมหิดลกาํลงัทรงศึกษาท่ีมหาวทิยาลยั

ฮาร์เวร์ิด (Harvard University) ท่ีอยูบ่ริเวณท่ีใกลเ้คียงกบัจตุัรัสแห่งน้ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 



 

  9/12 

บ่าย นาํทุกท่านเท่ียวชมเมืองบอสตนั เมืองท่ีมีมหาวทิยาลยั, วทิยาลยัและสถาบนัการศึกษาท่ีมี

ช่ือเสียงต่าง ๆ มากมายนบัไม่ถว้น มีทั้งนกัศึกษาต่างชาติท่ีเรียนเก่งมาศึกษาอยูท่ี่เมืองน้ีและ

หน่ึงในสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงของท่ีน่ีก็คือมหาวทิยาลยัฮาร์เวิร์ด (Harvard University) 

, มหาวทิยาลยั NORTHEASTERN เป็นตน้ นาํท่านชม ฟรีดอมเทรล (Freedom Trail) ทางเดิน

ท่ีปูดว้ยอิฐสีนํ้าตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล ์เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีสาํคญั ๆ ทาง

ประวติัศาสตร์ อาทิเช่น บอสตนั คอมมอน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตนั 

มีเน้ือท่ี 125 ไร่ ซ่ึงในบริเวณใกล ้ๆ กนันั้นเป็นท่ีตั้งของ Old State House   ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ถนน 

Washington Street อาคารท่ีสร้างดว้ยอิฐ สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานท่ีสาํคญัทาง

ประวติัศาสตร์เพราะเคยเป็นอาคารท่ีประชุมของบขา้หลวงท่ีองักฤษส่งมาปกครองอาณานิคม 

ดา้นหนา้ของอาคารเป็นสถานท่ีเกิดการสังหารหมู่ท่ีบอสตนั (Boston Massacre) ในปี ค.ศ. 

1770 ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีทหารองักฤษยงิใส่กลุ่มชาวอาณานิคมท่ีทาํการประทว้งองักฤษ

หลงัจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลงัน้ีถูกใชเ้ป็นอาคารท่ีทาํการของรัฐบาลประจาํรัฐ

อยูพ่กัหน่ึง ก่อนท่ีจะยา้ยไปยงัอาคารหลงัใหม่ท่ีบีคอนฮิลลใ์นปัจจุบนั  และไม่ห่างจาก Old 

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

อาคารตลาดกลางอนัเก่าแก่ของบอสตนัโดยบริเวณชั้นล่างเป็นตลาดขายของ ส่วนชั้นท่ีสองเป็น 

หอ้งประชุมขนาดใหญ่มีช่ือวา่ “CRADLE OF LIBERTY”  ท่ีน่ีถือเป็นสถานท่ีท่ีมีสีสันของเมือง

แห่งหน่ึง ดว้ยเพิงขายของท่ีระลึกจากงานฝีมือ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหาร ทุกวนัท่ีน่ีจะมีผูค้นมา

เสาะแสวงหาอาหารแปลกล้ิน และจบัจ่ายซ้ือของกนั รอบ ๆ และระหวา่งตึกทั้งส่ีตึกน้ี เป็นลาน

กวา้งซ่ึงจะปลูกตน้ไมป้ระดบั และมีมา้นัง่ใหก้บันกัท่องเท่ียวนัง่พกัผอ่นหรือรับประทาน

อาหารท่ีซ้ือมาจากในตวัอาคาร  ผา่นชม จอห์น  แฮนคอค ทาวเวอร์ เป็นตึกกระจกท่ีสูงท่ีสุดใน

บอสตนั ถูกสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2519 ผา่นชม คอบลี ่สแควร์ จตุรัสใจกลางเมืองบอสตนัซ่ึงเป็น

แหล่งท่ีพกัอาศยัและนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจมาเท่ียวชมอาคารโดยรอบเป็นจาํนวนมาก 

สนามหญา้สีเขียวขจี ริมจตุรัสถูกตกแต่งดว้ยไมย้นืตน้ให้ความร่มเงาและดูสดช่ืนตลอดเวลา 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 
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เม่ือไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 

วนัที่ 20 เม.ย. 60 บอสตนั – ฮ่องกง 
01.45 น. เหินฟ้าจากบอสตนัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX 811 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล**** 

 

วนัที่ 21 เม.ย. 60 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
05.35 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.15 น. ออกเดินทางต่อดว้ยเท่ียวบินท่ี CX 705 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ2ท่าน) 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 

(ไม่มเีตยีง) 
พกัห้องเดีย่วเพิม่ 

12 - 21 เม.ย. 60 119,990 109,990 19,000 
กรุ๊ปข้ันต ่าเดินทาง 20 คน ในกรณมีีกรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา 

 
อตัรานีร้วม: 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (Cathay Pacific) 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศแคนาดา 

 ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 
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 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าเขา้สถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบ นํ้ าหนักไม่เกิน 23กิโลกรัม หาก
นํ้ าหนกัหรือจาํนวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีกาํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สําหรับผูท่ี้อายุไม่เกิน 
70 ปี) 

 ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาํหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
 ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อตัรานีไ้ม่รวม : 

 ค่าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ค่าเขา้ชมละครบรอดเวย ์
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าเกินจากท่ีสายการบินกาํหนดไว ้
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ,ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดและอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ) 
 ค่าทิปคนรถ (4 USD ต่อวนัต่อคน) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีท่ีตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ 

               
 เงื่อนไข: 

 ท่านสามารถสาํรองท่ีนัง่โดยจ่ายมดัจาํล่วงหนา้ท่านละ 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนวนัเดินทางไม่
นอ้ยกวา่ 14 วนั 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้ของสาย
การบิน ,เหตุจากอุบติัเหตุ ,ภยัธรรมชาติ ,การจลาจล ,การนดัหยดุงาน 
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 หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได ้ซ่ึงเป็นเหตุ
จากเอกสารไม่ถูกตอ้งหรือทาํส่ิงผดิกฎหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีไม่รับผดิชอบ 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็น
หลกั 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าบริการ 1,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 30,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการกา
รันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น  EXTRA  FLIGHT และ  CHARTER FLIGHT    จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงท่ีสาม กรณีท่ีเป็นผูใ้หญ่และตอ้งการ
พกั 3 ท่านต่อหน่ึงห้องหรือเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านต่อหน่ึงห้อง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งน้ีเพื่อ
หลีกเล่ียงเพลิงไหมใ้นหอ้งพกั ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 
 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน ้ามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอีกคร้ัง 


