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สายช้อปฯ ห้ามพลาด . . . ช้อปส่งท้ายปีเก่า 

ทีวู้่ดเบอร์ร่ี เอ้าท์เลต็ 
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08.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ตวัอกัษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.40 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เท่ียวบินท่ี CX750 

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

18.05 น. ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่บอสตนั สหรัฐอเมริกา ดว้ยเท่ียวบินท่ี CX812 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล **** 

20.55 น. เดินทางถึง เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา หลงัจากผ่านการตรวจหนงัสือเดินทางและ

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

เขา้พกัโรงแรม HILTON BOSTON LOGAN AIRPORT หรือเทียบเท่า ( - / - / - ) 

 

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – บอสตัน วนัเสาร์ 

22 ธ.ค. 61 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
บอสตัน เป็นเมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ เป็นเมืองท่ีมีมนตเ์สน่ห์ของความเก่า ความขลงั

และยงัเป็นเมืองท่ีมีสถานศึกษาชั้นสูงมากมาย อีกทั้งยงัเป็นตลาดหนงัสือทางวชิาการท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกาดว้ยเช่นกนั  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge)  น า

ท่านเยีย่มชม มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard University)  มหาวทิยาลยัท่ีไดช่ื้อวา่เก่าแก่และมี

ช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในอเมริกา ใหท้่านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึกกบัรูปป้ัน John Harvard ผู ้

ก่อตั้งมหาวทิยาลยัแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเยืย่มชม จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช (King Bhumibol 

Adulyadej Square) ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ ทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลองอยา่งเป็น

ทางการ เม่ือ 14 ส.ค. 2535 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลท่ี 9 ซ่ึงทรงพระ

ราชสมภพท่ีน่ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าทุกท่านเท่ียวชมเมืองบอสตนั เมืองท่ีมีมหาวทิยาลยั, วทิยาลยัและสถาบนัการศึกษาท่ีมี

ช่ือเสียงต่าง ๆ มากมายนบัไม่ถว้น มีทั้งนกัศึกษาต่างชาติท่ีเรียนเก่งมาศึกษาอยูท่ี่เมืองน้ีและ

หน่ึงในสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงของท่ีน่ีก็คือมหาวทิยาลยัฮาร์เวิร์ด (Harvard University) , 

มหาวทิยาลยั NORTHEASTERN เป็นตน้ น าท่านเดินตามเส้นทาง ฟรีดอมเทรล (Freedom 

Trail) ทางเดินท่ีปูดว้ยอิฐสีน ้ าตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล ์เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญั ๆ 

ทางประวติัศาสตร์ อาทิเช่น บอสตนั คอมมอน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสวนสาธารณะใจกลางเมือง

บอสตนั มีเน้ือท่ี 125 ไร่ ซ่ึงในบริเวณใกล ้ๆ กนันั้นเป็นท่ีตั้งของ Old State House   ซ่ึงตั้งอยูท่ี่

ถนน Washington Street อาคารท่ีสร้างดว้ยอิฐ สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานท่ีส าคญั

ทางประวติัศาสตร์เพราะเคยเป็นอาคารท่ีประชุมของบขา้หลวงท่ีองักฤษส่งมาปกครองอาณา

นิคม ดา้นหนา้ของอาคารเป็นสถานท่ีเกิดการสังหารหมู่ท่ีบอสตนั (Boston Massacre) ในปี 

ค.ศ. 1770 ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีทหารองักฤษยงิใส่กลุ่มชาวอาณานิคมท่ีท าการประทว้งองักฤษ

บอสตัน – นิว เฮเว่น วนัอาทติย์ 

23 ธ.ค. 61 
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หลงัจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลงัน้ีถูกใชเ้ป็นอาคารท่ีท าการของรัฐบาลประจ ารัฐ

อยูพ่กัหน่ึง ก่อนท่ีจะยา้ยไปยงัอาคารหลงัใหม่ท่ีบีคอนฮิลลใ์นปัจจุบนั  และไม่ห่างจาก Old 

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

ตลาดกลางอนัเก่าแก่ของบอสตนัโดยบริเวณชั้นล่างเป็นตลาดขายของ ส่วนชั้นท่ีสองเป็น หอ้ง

ประชุมขนาดใหญ่มีช่ือวา่ “CRADLE OF LIBERTY”  ท่ีน่ีถือเป็นสถานท่ีท่ีมีสีสันของเมืองแห่ง

หน่ึง ดว้ยเพิงขายของท่ีระลึกจากงานฝีมือ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหาร ทุกวนัท่ีน่ีจะมีผูค้นมา

เสาะแสวงหาอาหารแปลกล้ิน และจบัจ่ายซ้ือของกนั รอบ ๆ และระหวา่งตึกทั้งส่ีตึกน้ี เป็นลาน

กวา้งซ่ึงจะปลูกตน้ไมป้ระดบั และมีมา้นัง่ใหก้บันกัท่องเท่ียวนัง่พกัผอ่นหรือรับประทาน

อาหารท่ีซ้ือมาจากในตวัอาคาร  ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองนิว เฮเวน่ (ระยะทาง 222 

กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เพื่อรับประทานอาหารเยน็  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 

เขา้พกัโรงแรม  COURTYARD BY MARRIOTT AT YALE  หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets (ระยะทาง 153 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) วนัน้ีทั้งวนั ท่านจะไดช้อ้ปป้ิงแบบ NON-STOP อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั ท่ีน่ีเป็นเอ๊าทเ์ลทมอลล์ขนาดใหญ่ (ใหญ่ท่ีสุดในอเมริกา) เป็นศูนยร์วมของสินคา้แบ

รนด์เนมทั้งจากฝ่ังอเมริกา และฝ่ังยุโรป มากมาย อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, A/X 

นิว เฮเว่น – วู้ดเบอร์ร่ี เอาท์เลต็ วนัจันทร์ 

24 ธ.ค. 61 
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AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, COACH, DKNY, CK, FENDI, GAP, KATE 

SPADE, LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY เคร่ืองหนงั เคร่ืองส าอาง และสินคา้

อ่ืนๆ อีกมากมายในราคาท่ีถูกกวา่เมืองไทยกวา่คร่ึง  

(อาหารกลางวนัตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปป้ิงอย่างเตม็ท่ี) 

บ่าย เพลิดเพลินกนัต่อกบัการชอ้ปป้ิงตลอดทั้งช่วงบ่าย  ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร
เพื่อรับประทานอาหารเยน็ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 
  เขา้พกัโรงแรม  SHERATON MAHWAH HOTEL  หรือเทียบเท่า ( B / - / D ) 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) (ระยะทาง 288  กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ช่ัวโมง)  เมืองหลวงริมฝ่ังแม่น ้ าซวัคว-ิฮานน่าของรัฐเพนซิลเวเนีย น าท่านสู่ โรงงานจ าลองผลิต

ช็อกโกแลต ช่ือดงัของประเทศอเมริกา นัน่ก็คือ Hershey’s Chocolate World ซ่ึงท่านจะไดช้ม

ขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูนเคล่ือนไหวโดยใชส้ัตวจ์  าลองในการ

แสดงประกอบกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั พร้อมกบัการแสดงท่ีน่ารักและต่ืนตาต่ืนใจ อิสระให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s เพื่อเป็นของฝาก ของท่ีระลึกตาม

อธัยาศยั   

แฮริสเบร์ิก – วอชิงตัน ด.ีซี. วนัองัคาร 

25 ธ.ค. 61 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 225 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง)  ซ่ึงเป็นเมืองหน่ึงท่ีไดอ้อกแบบผงัเมืองไดอ้ยา่งสวยงามและ
เป็นระเบียบ ทั้งยงัเป็นท่ีตั้งท่ีท าการของหน่วยงานรัฐบาลท่ีส าคญั น าท่านชมสถานท่ีส าคญั
ต่างๆ ของกรุงวอชิงตนัดีซี น าท่านชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial) 
และอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีลินคอน (Lincoln Memorial) ซ่ึงทั้ง 2 ท่านนั้นเป็นรัฐบุรุษผู ้
ยิ่งใหญ่ในหนา้ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาทั้งส้ิน ผ่านชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington 
Monument) หรือท่ีรู้จกักนัในนามไม่เป็นทางการคือ “แท่งดินสอ” แท่ง หินโอเบลิสก์ท่ีสร้าง
เพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูน้ าอิสรภาพมาสู่
สหรัฐอเมริกาท่ีท าจากหินอ่อนและตั้งตระหง่านอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ซ่ึงมีความสูงถึง 555 ฟุต 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 
  เขา้พกัโรงแรม  MARRIOTT  BETHESDA  หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านชม ท าเนียบขาว (White House) สถานท่ีท างานและบา้นพกัราชการของประธานาธิบดี 
จากนั้ นน าท่านชม  พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน  ซ่ึงใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยทุกท่านจะได้ชม
พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (National Museum of Natural History) และท่านยงัสามารถ
เพลิดเพลินกบัการชมหุ่นสตา๊ฟ ชา้งป่าแอฟริกนัท่ีตวัใหญ่ท่ีสุดในโลก นอกจากนั้นยงัมีห้องจดั
แสดงซากดึกด าบรรพโ์ครงกระดูกไดโนเสาร์และท่ีพลาดไม่ไดซ่ึ้งเป็นไฮไลท์เลยก็คือ เพชร
โฮ้ป (Hope Diamond) เป็นเพชรสีน ้ าเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกในบรรดาเพชรสีน ้ าเงินในอดีตท่ี

วอชิงตัน ด.ีซี. วนัพุธ 

26 ธ.ค. 61 
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เคยพบมา มีน ้าหนกั 112 กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะสวยงามและเป็นส่ิงล ้าค่าหายากแลว้ยงั
มีประวติัความเป็นมาท่ียาวนานอีกดว้ย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านชม  พิพิธภัณฑ์เคร่ืองบินและยานอวกาศ (National Air and Space 

Museum) พิพิ ธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ท่ี มีผู ้ เข้าชมสูง ท่ี สุดในโลก  แสดง
ประวติัศาสตร์การบินมาตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย เคร่ืองร่อน เคร่ืองบิน จรวด ยาน
อวกาศ ซ่ึงเป็นของจริงตั้งแสดง นอกจากน้ียงัมีทอ้งฟ้าจ าลอง หินจากดวงจนัทร์ และเคร่ืองบิน
ล าแรกของโลกจากตระกูล Wright 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 
  เขา้พกัโรงแรม  MARRIOTT  BETHESDA  หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย  (ระยะทาง 224  กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมยัก่อตั้งประเทศ

สหรัฐอเมริกา น าท่านชมระฆงัแห่งเสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลกัษณ์ของการก่อตั้งประเทศ 

และชม  หอแห่งเสรีภาพ (Independence Hall) สมยัก่อนสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นศาลาวา่การรัฐ 

ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีเก็บรักษาเอกสารประกาศอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใชช่ื้อวา่ 

“สหรัฐอเมริกา” (United States of America)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 

วอชิงตัน ด.ีซี. – ฟิลาเดลเฟีย – นิวยอร์ก วนัพฤหัสที่ 

27 ธ.ค. 61 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก เป็นนครแห่งความมัง่คัง่ทนัสมยัทางดา้นสถาปัตยกรรม

และเทคโนโลย ีรวมถึงศูนยก์ลางของธุรกิจและการท่องเท่ียว (ระยะทาง 155 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ช่ัวโมง) น าทา่นสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Times Square) หน่ึงในสถานท่ีเป็นหวัใจของ

นิวยอร์กซ่ึงจะมีการเฉลิมฉลองตอ้นรับปีใหม่ กนัอยา่งคบัคัง่และอลงัการมากท่ีสุดในโลกแห่ง

หน่ึง อิสระใหท้่านเดินชมบรรยากาศของป้ายไฟโฆษณาท่ีมีอยูโ่ดยรอบ (ป้ายโฆษณาท่ีอยูใ่น

บริเวณน้ี ข้ึนช่ือวา่มีราคาค่าเช่าแพงท่ีสุดในโลก) และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก สาวกของร้านกาแฟ

สตาร์บคัหา้มพลาดโดยเด็ดขาด เพราะท่ีสาขา ไทมส์แควร์ มีแกว้ท่ีเป็น Limited Edition เฉพาะ

สาขาน้ีสาขาเดียวใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม DoubleTree by Hilton Fort Lee หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าทุกท่าน “ลงเรือเฟอร์ร่ี” สู่เกาะลิเบอร์ต้ี จากท่าเรือแบตเตอร์ร่ีปาร์ค เขา้สู่ปากแม่น ้ าฮดัสันมุ่ง
สู่เกาะเทพีเสรีภาพซ่ึงเป็นอนุสาวรียท่ี์ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะ
ส าริด รูปเทพีห่มเส้ือคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกค าประกาศอิสรภาพของ
สหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทลดี  โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วี
ยอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล  ซ่ึงเป็นผู ้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส  ส่วนฐาน
อนุสาวรียส์ร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนตข์องกวชีาวอเมริกนั เอมมา ลาซารัส ซ่ึงมี
เน้ือหาตอ้นรับผูอ้พยพท่ีเขา้มาอยูม่าในประเทศอเมริกา จากนั้นน าทุกท่านเดินผา่นสวน Battery 

นิวยอร์ก วนัศุกร์ที ่

28 ธ.ค. 61 
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Park ไปสู่ รูปป้ันรูปวัวกระทงิ (Charging Bull)  Landmark อีกแห่งส าหรับผูท่ี้มาเยือนนิวยอร์ก
แลว้จะพลาดไม่ได ้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านข้ึนชมทิวทศัน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก ONE World Trade ตึกใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึน 

แทนตึกเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ เดิมท่ี เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในสหรัฐฯ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านตึกสูงและท่ีพกัย่านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟ้า "วัน 
เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ในนครนิวยอร์กเป็นตึกสูงท่ีสุดของอเมริกา ดว้ยระดบัความสูง 1,776 
ฟุต จากรายงานระบุว่าตึก "วนั เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ผงาดกลายเป็นตึกระฟ้าสูงท่ีสุดของ
สหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตวัอาคารท่ีมีความสูงถึง 408 ฟุต จากนั้น อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงกบั
สินคา้ราคาพิเศษท่ีหา้ง Century21 ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณใกล ้ๆ กนั 

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

 
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เซ็นทรัลปาร์ค Central Park  เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองแมนฮตั
ตนัแห่งมหานครนิวยอร์ก เป็นเจา้บา้นท่ีคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกประมาณปีละ 25 
ลา้นคน เป็นสวนสาธารณะท่ีมีคนมาเยีย่มชมมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาและหากทุกท่านเดินชม
สวนเขา้มาดา้นใน ท่านจะพบกบั ลานน ้าพุเบเทสด้า (Bethesda Fountain) ซ่ึงมีรูปป้ัน “Angel 

of the Waters” ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเซ็นทรัล พาร์ค อยูใ่จกลางสวนโดยสถานท่ีแห่งน้ีไดเ้คย
เป็นฉากในภาพยนตร์ไทยช่ือดงัเร่ือง “กุมภาพนัธ์” ท่ีพระเอกชาคริต แยม้นาม เป็น Homeless 

นิวยอร์ก วนัเสาร์ที่ 

29 ธ.ค. 61 
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และมาอาศยัใน Central Park ตรงบริเวณน ้ าพุเบเทสดา้ซ่ึงเป็นฉากท่ีแฟนภาพยนตร์น่าจะ
คุน้เคยดี ส่วนในฤดูหนาวมีลานสเก็ตน ้าแขง็สองลานหน่ึงในสองลานน้ีจะถูกดดัแปลงเป็นสระ
วา่ยน ้ า ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ภายในบริเวณรอบๆ สวน มี Strawberry field ท่ี
เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจ าของ จอห์น เลนนอนแห่งวงส่ีเต่าทองหรือ “The Beatles” 
นอกจากน้ีแลว้ก็ยงัมีสวนสัตว ์เรือนไมส้วน เขตสงวนพนัธ์ุสัตวป่์า พื้นท่ีป่าไมธ้รรมชาติท่ีกวา้ง
ใหญ่ อ่างเก็บน ้าท่ีลอ้มรอบไปดว้ยลู่วิง่ และรวมไปถึงโรงละครกลางแจง้เดลาคอร์เต้  จากนั้นน
ท าท่านสู่ ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) แหล่งช้อปป้ิงช่ือดงัท่ีมีสินคา้และของแบรนด์เนม
ระดบัโลกไม่วา่จะเป็น Louis Vuitton, Chanel, Dior และอ่ืนๆ อีกมากมาย ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ 
อิสระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าทุกท่านชอ้ปป้ิงส่งทา้ยปีท่ีหา้ง Macy  หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของอเมริกา และ

ท่ีสาขาน้ี เป็นสาขาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนิวยอร์ก กินพื้นท่ีถึง 1 บล็อกถนน (ระหว่าง 6 th 
Avenue และถนน Broadway)  อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และของฝากก่อนกลบั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 
ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
  
 
 
00.55 น. เหินฟ้าจากนิวยอร์กสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX 845 
 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล**** 
 
 
 

นิวยอร์ก – ฮ่องกง วนัอาทติย์ที่ 

30 ธ.ค. 61 
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05.40 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
10.00 น. ออกเดินทางต่อดว้ยเท่ียวบินท่ี CX 615 
12.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มเีตียง) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

22 - 31 ธ.ค. 61 109,999 99,999 18,500 
กรุ๊ปข้ันต ่าเดินทาง 15 คน ในกรณมีีกรุ๊ปต ่ากว่า 15 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา 

 
อตัรานีร้วม: 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (Cathay Pacific) 

 ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าเขา้สถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 23กิโลกรัม หากน ้ าหนกัหรือจ านวน
ของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวติ (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
 ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
 ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
 

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ วนัจันทร์ที่ 

31 ธ.ค. 61 
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อตัรานีไ้ม่รวม : 
 ค่าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าท่ีเกินจากท่ีสายการบินก าหนดไว ้
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ,ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดและอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 Hotel Porter (คนยกกระเป๋าท่ีโรงแรม) 
 ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ (4 USD ต่อวนัต่อคน) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีท่ีตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ 

               
 เง่ือนไข: 

 ท่านสามารถส ารองท่ีนัง่โดยจ่ายมดัจ าล่วงหนา้ท่านละ 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบหากเกิดเหตุสุดวสิยั อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้ของสายการบิน , เหตุจาก
อุบติัเหตุ,  ภยัธรรมชาติ , การจลาจล , การนดัหยดุงาน 

 หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได ้ซ่ึงเป็นเหตุจากเอกสารไม่
ถูกตอ้งหรือท าส่ิงผิดกฎหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีไม่รับผิดชอบ 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยดึประโยชน์ของท่านเป็นหลกั 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เตม็จ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหนึง่ ของค่าทวัร์ 
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 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่มกีารคืนเงนิใดๆ ทั้งส้ิน 

  ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกั
โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น  EXTRA 
FLIGHT และ  CHARTER FLIGHT    จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้นๆ 
***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงท่ีสาม กรณีท่ีเป็นผูใ้หญ่และตอ้งการพกั 3 ท่านต่อ
หน่ึงหอ้งหรือเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงในกรณีเกิด
เหตุเพลิงไหมใ้นหอ้งพกัและมีการอพยพ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน ้ามัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอีกคร้ัง 


