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วนัอาทิตย์ที่ 30 เม.ย.60 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – บอสตัน เวลา 09.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ตวัอกัษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก เวลา 

12.40 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เท่ียวบินท่ี CX 754 เวลา 16.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง เวลา 18.20 น. ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่

บอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ดว้ยเท่ียวบินท่ี CX 812  * บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล * เวลา 22.10 น.  ถึง เมืองบอสตัน เมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์เขา้พกัโรงแรม 

Four Point by Sheraton Wakefield หรือเทียบเท่า ( - / - / - ) 

วนัจันทร์ที่ 1 พ.ค. 60 บอสตัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge)  เยืย่มชม จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช (King Bhumibol Adulyadej Square) เท่ียวชมเมืองบอสตนั 

ชม ฟรีดอมเทรล (Freedom Trail) ทางเดินท่ีปูดว้ยอิฐสีน ้ าตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ผา่นชม จอห์น  แฮนคอค ทาวเวอร์ เป็นตึกกระจกท่ีสูงท่ีสุดในบอสตนั ผา่นชม คอบลี ่

สแควร์ จตุรัสใจกลางเมืองบอสตนัเขา้พกัโรงแรม  Four Point by Sheraton Wakefield หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

วนัองัคารที่ 2 พ. ค. 60 บอสตัน – วู้ดเบอร์ร่ี เอาท์เลต็ – นิวยอร์ก เดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets วนัน้ีทั้งวนั ท่านจะไดช้อ้ปป้ิงแบบ NON-STOP อิสระให้

ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั เดินทางสู่ มหานคร เขา้พกัโรงแรม Crowne Plaza Newark หรือเทียบเท่า (B / - / D) 

วนัพุธที่ 3 พ.ค. 60 นิวยอร์ก น าทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์ร่ี” สู่เกาะลเิบอร์ตี ้จากนั้นชม สะพานแขวนบรูคลนิ  ท่ีถือเป็นสะพานแขวนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาชมทิวทศัน์ของ

มหานครนิวยอร์กบนตึก One World Trade น าท่านสู่ ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัท่ีมีสินคา้และของแบรนดเ์นมระดบัโลก จากนั้นน าท่านสู่ ย่านไทม์ 

สแควร์ (Times Square) เขา้พกัโรงแรม Crowne Plaza Newark หรือเทียบเท่า (B / L / D) 

วนัพฤหัสบดทีี่ 4 พ.ค. 60 นิวยอร์ก – ฟิลลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดซีี เดินทางสู่ เมืองฟิลลาเดลเฟีย ชม หอแห่งเสรีภาพ (Independence Hall) และเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ด.ีซี. 
เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ชม อาคารรัฐสภาของกรุงวอชิงตัน ด.ีซี. (Capitol Building) เขา้พกัโรงแรม Marriott Bethesda หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
วนัศุกร์ที่ 5 พ.ค. 60 วอชิงตัน ดซีี – แฮริสเบร์ิก ชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial) และ ชมอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีลนิคอน (Lincoln 
Memorial) จากนั้นน าท่านชม ทําเนียบขาว (White House) น าท่านเดินทางสู่เมือง แฮริสเบร์ิก (Harrisburg) เขา้ชม โรงงานจําลองผลติช็อกโกแลต ช่ือดงัของประเทศอเมริกา 
นัน่ก็คือ Hershey’s Chocolate World หลงัจากนั้นเขา้พกัโรงแรม Radisson Harrisburg หรือเทียบเท่า (B / L / D) 
วนัเสาร์ที่ 6 พ.ค. 60 แฮริสเบร์ิก – คอร์นนิ่ง – นํา้ตกไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา) น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง (Corning) ชม โรงงานเคร่ืองแก้ว (Corning Glass) ของเมือง
คอร์นน่ิงท่ีมีช่ือเสียง น าท่านเดินทางสู่ นํา้ตกไนแองการ่า น าทุกท่านขา้ม สะพาน เรนโบว์ บริดจ์ เพ่ือเขา้สู่ประเทศแคนาดา เขา้พกัโรงแรม Marriott on the Falls (Fall views) 
หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
วนัอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 60  นํา้ตกไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา) – โตรอนโต้  “ล่องเรือ” ฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ (ทัวร์เสริม นั่งเฮลคิอปเตอร์ ชมววิมุมสูงของนํา้ตกไนแองการ่า ท่าน
สามารถแจ้งความประสงค์กบัหัวหน้าทัวร์) เดินทางสู่ Outlet Collection at Niagara จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองโตรอนโต้ ชม ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall) 
และผา่นชมมหาวิทยาลยัโตรอนโต ้(University of Toronto) ข้ึนชมทิวทศัน์ของนครแห่งน้ีบนหอคอย ซีเอน็ ทาวเวอร์ (C.N. TOWER)  
วนัจันทร์ที่ 8 พ.ค. 60 โตรอนโต้ – ฮ่องกง เวลา 01.45 น. เหินฟ้าจากโตรอนโตสู่้กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX 829 * บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล* 
วนัองัคารที่ 9 พ.ค. 60  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ เวลา 05.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองเวลา 08.15 น.ออกเดินทางต่อดว้ยเท่ียวบินท่ี CX 705 เวลา 10.05 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
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วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ2ท่าน) 
เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พกัห้องเดีย่วเพิม่ 

30 เม.ย. – 9 พ.ค. 60 109,990 99,990 19,000 

 
กรุ๊ปขั้นตํา่เดนิทาง 20 คน ในกรณีมกีรุ๊ปตํา่กว่า 20 คน จะมกีารเปลีย่นแปลงราคา 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ํามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอีกคร้ัง 


