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วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – โดฮา
16.30น.
ทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR AIRWAYS
Q ประตู 8 โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวก
20.55น.
ออกเดินทางสูก่ รุงโดฮา ประเทศการ์ ต้า ด้ วยเที่ยวบินที่ QR833
วันที่สอง
โดฮา – นิวยอร์ ค –รั บการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 Johnson & Johnson
00.05น.
เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ ต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
01.55น.
ออกเดินทางสูน่ ิวยอร์ ค สหรัฐอเมริ กา โดยเที่ยวบินที่ QR703
08.40น.
เดินทางถึงมหานครนิวยอร์ ค NEW YORK นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและพิธีทาง
ศุลกากรแล้ ว จากนันน
้ าท่านเดินทางสูจ่ ดุ ลงทะเบียนรับวัคซีน ของ Johnson & Johnson
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่ 2 ท่าน-เดินทางขนต
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วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

จากนันน
้ าท่านออกเดินทางสู่ “มหาวิหารเซนต์ แพททริค”
(Patrick' Cathedral) เป็ นมหาวิหารที่เก่าแก่เริ่มสร้ างขึ ้นเมื่อปี
1858 โดยถูกสร้ างด้ วย สถาปั ตยกรรมแบบนีโอ-โกธิค ตัว
โบสถ์ทาจากหินอ่อนสีขาวมียอดแหลมสูงประมาณ 100 เมตร
ประตูของ โบสถ์มีรูปปั้ นสัมฤทธ์ิของนักบุญมากมายถูก

หน้า2

เที่ยง
บ่าย

(ทางบริ ษัทฯ เป็ นผปู้ระสานงานนัดหมายไว้ ให้ แก่ทกุ ท่านเรี ยบร้ อยแล้ ว)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN MANHATTAN 6TH AVE หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
อิสระพักผ่อนหลังเหนื่อยจากการเดินทางไกล *** อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย ***
ชมมหานครนิวยอร์ ค – สะพานบรู คลิน – ตึกเอ็มไพร์ สเตท - ฟิ ฟธ์ อเวนิว
มหาวิหารเซนต์ แพททริค - ร็อคกีเ้ ฟลเลอร์ เซ็นเตอร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม 
นาท่านเดินทางสู่ “มหานครนิวยอร์ ค” โดยผ่านเส้ นทางชม “สะพานบรู คลิน”
(Brooklyn Bridge) ซึง่ เป็ นนสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สดุ ในสหรัฐอเมริกา มี
ความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ าม แม่น ้าอีสต์
เชื่อมระหว่างนิวยอร์ กซิตี ้กับเกาะแมนฮัตตัน และย่านบรูคลิน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ั นผ่านชม “ตึกเอ็มไพร์ สเตท” (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็ นตึกที่สงู ที่สดุ ใน
โลก ปั จจุบนั สูงเป็ นอันดับ 14ของโลก มีทงหมด
ั้
102 ชัน้
ตึกนี ้ยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อดังของฮอลลีว้ ดู หลาย
เรื่ องมาใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทาฉากสาคัญๆ อาทิ
SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เป็ นต้ น (***
หมายเหตุหากมีเวลาท่านสามารถ เลือกซื ้อตัว๋ ขึ ้นชมวิวชัน้
บนสุดได้ โดยมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติมประมาณท่านละ 40 USD***) นาท่านชมสถานที่สาคัญต่าง ๆ
อาทิย่าน วอลล์ สตรีท Wall St. ซึง่ เป็ นศูนย์กลางทางการเงินแห่งหนึง่ และตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์ ค ผ่านชมย่าน “เรดิโอซิตมี ้ วิ สิค ฮอลล์ ” (RADIO CITY MUSIC HALL)
โรงภาพยนตร์ และโรง คอนเสิร์ต จุคนได้ ถงึ 6,500 ที่นงั่ นา
ท่านสูย่ ่าน “ฟิ ฟธ์ อเวนิว” (FIFTH AVENUE) ย่านที่เป็ น
ศูนย์รวมของ สินค้ า ยี่ห้อชันน
้ า และสินค้ าแฟชัน่ ที่ทนั สมัย
อีกทังยั
้ งมีห้างสรรพสินค้ าชื่อดัง MACY
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ค่า

นิวยอร์ ค –ล่ องเรื อชมเกาะลิเบอร์ ตี ้ -เทพีเสรีภาพ –กราวด์ ซีโร่ -กรี นวิชวิลเลจ–ฮัดสันยาร์ ด
บริ การอาหารมื ้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม 
จากน้ั นนาท่านล่ องเรือชมเกาะลิเบอร์ ตชี ้ มรู ปั้นเทพีเสรี ภาพ (Statue of Liberty) เดิมมีชื่อว่า
Liberty Enlightening The World ตังอยู
้ ่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน ชาวฝรั่งเศสได้ มอบให้ เป็ น
ของขวัญ แก่ชาวอเมริกนั ในวันที่อเมริ กาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปี เมื่อ วนที่4กรกฎาคม ปี
1876 ส่งมอบอย่างเป็ นทางการโดยประธานาธิบดี โกรเวอร์ คลิฟแลนด์เป็ นผู้รับมอบในวันที่ 28
ตุลาคม 1886 “เทพีเสรี ภาพ” เป็ น ประติมากรรมโลหะสาริ ด รูปเทพีห่มเสื ้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง
มือ ซ้ ายถือแผ่นจารึกคาประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก้ เมื่อปี 1984

หน้า3

วันที่ส่ ี
เช้ า

ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ James Renwick ใช้ เงินในการสร้ างหาวหิารแห่งนี ้ประมาณ 850,000
เหรี ยญ มหาวหิารแห่งนี ้ได้ รับการประกาศให้ เป็ นสถานที่สาคัญ ทางประวัติศาสตร์ แห่งชาติในปี
ค.ศ.1976 อีกหนึง่ แลนด์มาร์ คของนิวยอร์ กที่ควรค่าแก่การมาเยือน
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูย่ า่ น “ร็อคกีเ้ ฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ ” (Rockefeller Center) เดิมชื่อว่า
General Electric ตึกแห่งนี ้สร้ างขึ ้นโดย John D.
Rockefeller Jr และเปิ ดอย่างเป็ น ทางการในปี ค.ศ.1933
เป็ นสถานที่ สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ที่
มีศนู ย์การค้ าส่วนตัวของประกอบไปด้ วยตึก 19 ตึก ที่มี
ความสวยงามน่าประทับใจ โดยเริ่ มต้ นการทาโครงการ
ทางธุรกิจแบบผสมผสาน มีทงสวน
ั้
ร้ านอาหาร และแหล่งช้ อปปิ ง้ ด้ วยพื ้นที่สานักงานทังหมดถู
้
ก
ตกแต่งอย่างสวยงาม ด้ วยศิลปะสไตล์เด็คโค่ (DECO) ปั จจุบนั ที่ศนู ย์แห่งนี ้เป็ น สถานที่จดั งาน
ทางด้ านวัฒนธรรมและบันเทิงกลางเมืองนิวยอร์ ก ซึง่ จัดงานคอนเสิร์ต และนิทรรศการต่างๆ
ให้ ท่านเดินเล่นชัอปปิ ง้ ตามอธัยาศัย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN MANHATTAN 6TH AVE หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
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บ่าย

ค่า

นิวยอร์ ค – ซีราคิวส์ – เมืองบัฟฟาโล อุทยานแห่ งชาติไนแองการ่ า
บริ การอาหารม้ื อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “เมืองซีราคิวส์” เป็ นเมืองในเขตฟิ งเกอร์ เลกส์ของนิวยอร์ ก
หน้า4

วันที่ห้า
เช้ า

จากนันน
้ า ท่านผ่านชม “GROUND ZERO” สถานที่ๆ เคยเป็ นที่ตงของ
ั ้ “ตึกเวิร์ดเทรด” หน่วยงาน
ภาครัฐของสหรัฐอเมริ กา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกันดาเนินการปรับปรุงพื ้นที่ดงั กล่าวให้ เป็ น
สถานที่ระลึกถึงเหยื่อจาก วินาศกรรม 911
บริ การอาหารมื ้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาท่านเดินทางสูย่ ่าน "กรีนวิช วิลเลจ" (Greenwich Village) ตังอยู
้ ่ย่านแมนฮัตตันของนิวยอร์ ก
ในอดีตคร้ั งหนึง่ ที่นี่เคยเป็ นเขตอุตสาหกรรมที่
มีความสาคัญ อย่างมากของสหรัฐฯ เป็ นเมืองที่ตก
เป็ นเมือง ปั จจุบนั Greenwich Village ถือได้ วา่ เป็ น
ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมสไตล์โบฮีเมียนแห่งสหรัฐฯ
และยังมี มนต์เสน่ห์อนั น่าค้ นหาอยู่ในตัวเอง อีกทัง้
ยังเป็ นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวด้ านสิทธิของ
กลมคนรักร่วมเพศ หมู่บ้านแห่งนี ้กลายเมืองแห่งงานศิลปะแค่มองดูตกึ รามบ้ านช่องบริ เวณ
โดยรอบก็สามารถสัมผัสได้ ถงึ งานศิลปะที่ มีมาตังแต่
้ ยคุ อดีต เป็ นผลงานที่ยงั ไม่เลือนหายไปตาม
กาลเวลา Greenwich Village ส่วนใหญ่จะเป็ นตรอกซอกซอย มีร้าน ขายสินค้ าที่ระลึก ร้ านอาหาร
ตังเรี
้ ยงรายอยูท่ วั่ ไป มีสถานที่โดดเด่นอย่างสวนสาธารณะ
วอชิงตัน ท่านจะได้ พบกับ Washington Square Arch ที่ถือเป็ น
สัญลักษณ์ของ Greenwich Village นาท่านชม“ฮัดสันยาร์ ด”
(HUDSON YARDS) หรื อรู้จกั ในนาม VESSEL สิ่งก่อสร้ าง แห่ง
ใหม่และเป็ นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในมหานคร นิวยอร์ ก
เป็ นสถานที่พกั ผ่อน หย่อนใจ แหล่งช้ อป ปิ ง้ และ ร้ านอาหาร
มากมาย อีกทังยั
้ งเป็ น จุดชมเมืองอีกจุดหนึง่ ที่ประกอบด้ วยขันบั
้ นไดที่เชื่อมต่อกันอย่างมากมาย
อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN MANHATTAN 6TH AVE หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
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วันที่หก
เช้ า

เที่ยง

ล่ องเรื อชมตกไนแองการ่ า- Option นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวไนแองการ่ า- ช้ อปปิ ้ งเอาท์ เล็ท
บริ การอาหารมื ้ออ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม 
นาท่านชม “นา้ ตกไนแองการ่ า” (ฝั่ งอเมริกา) น ้าตกไนแอการาประกอบด้ วยน ้าตกสามแห่งที่
แยกออกจากกัน คือ น ้าตกเกือกม้ า (Horseshoe Falls) บางครัง้ ก็เรี ยกว่าน ้าตกแคนาดา) สูง 1 5 8
ฟุต, น ้าตกอเมริกาสู ง 167 ฟุต, และน ้าตก Bridal Veil
เดินทางถึงน ้าตกไนแองการ่า นาท่านเดินเข้ าสูจ่ ดุ ชมวิว ที่สามารถมองเห็นน ้าตกไนแองการ่า
ได้ อย่างชัดเจน มีเวลาให้ ท่านเก็บภาพความประทับใจได้ อย่างเต็มที่
นาล่ องเรือ“MAID OF THE MIST” เพื่อชมน ้าตก
ไนแองการ่าอย่างใกล้ ชิด สัมผัสกับกระแสน ้าปริมาณ
มหาศาลที่ทิ ้งตัวจากทะเลสาบอีรี่ เป็ นจุดที่ท่านจะได้ อยู่
ใกล้ น ้าตกมากที่สดุ สัมผัสได้ ถงึ ความสวยงามและความ
น่ากลัวกับปริมาณน ้า 6 แสนแกลอนต่อวินาทีที่ตกลง
กระทบกันทาให้ เกิดเสียงดังกึกก้ องไปนับพันไมล์และทา
ให้ เกิดละอองน ้า ปกคลุมไปทัว่ บริ เวณ ทอดผ่านด้ วยสายรุ้งโค้ งรับกับน ้าตกขนาดมหึมา สร้ าง
ความสวยงามและความประทับใจเป็ นอย่างมาก มีเวลาพอสมควร
บริ การอาหารมื ้ออกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หน้า5

เที่ยง
บ่าย

เดิมซีราคิวส์เป็ นเมืองหลักในการผลิตเกลือ ต่อมาเมื่อมีมหาวิทยาลัยซีราคิวส์กม็ สี ถานที่ทอ่ งเที่ยว
และแหล่งช้ อปปิ ง้ ต่างๆ
บริ การอาหารมื ้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบัฟฟาโล” Buffalo ตังอยู
้ ่ในรัฐนิวยอร์ กอยูตต่ ิดกับ
ทะเลสาบอีรีและแม่น้ ไนแอการา บัฟฟาโลเป็ นเมือง
ขนาดใหญ่อนั ดับสองของรัฐรองลงมา
จากนครนิวยอร์ ก จากนันน
้ าท่าน ออกเดินทาง สู่
“อุทยาน แห่ งชาติไนแองการ่ า” (ฝั่ งอเมริ กา) ที่ถือ
ว่า เป็ นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึง่
ของโลก น ้าตกไนแองการ่าเกิดจากปริ มาณน ้าที่ไหล
มาจากทะเลสาบทัง้ 5 และเป็ นพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศแคนาดา
บริ การอาหารมื ้อ ณ ภัตตาคาร 
สูท่ ี่พกั HOLIDAY INN NIAGARA FALLS-SCENIC DOWNTOWN หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
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ค่า

วันที่เจ็ด
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

วิลเลี่ยมสปอร์ ต –แฮร์ ริสเบิร์ก โรงงานช็อคโกแล็ต HERSHEY’S - วอชิงตัน ดีซี
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม 
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองวิลเลี่ยมสปอร์ ต” พื ้นที่นี ้เป็ นที่อาศัยของชาวอินเดียนแดง ก่อนการ
มาถึงของชาวยุโรป นิคมนี ้ไดรับการตังชื
้ ่อตามวิลเลียมรัสเซล ซึง่ มีเรื อจอดอยู่ในแม่น ้า
ที่นี่กลายเป็ นศูนย์กลางการตัดไม้ ในช่วงทศวรรษที่ 1860 “สงครามขีเ่ ลือ่ ย ” ปะทุขนเมื
ั ้ ่อคนงาน
ต้ องการวันทางานที่สั้ นลงแต่สดุ ท้ ายก็ได้ สงบลง เมื่อความต้ องการไม้ ลดลง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนาท่านออก เดินทางสู่ “เมืองแฮร์ ริสเบิร์ ก” (HARRISBURG)
แวะชม “โรงงานช็อคโกแล็ต HERSHEY’S ”แสนอร่อย
ที่มีชื่อเสียงไปทัว่ โลก ชมเครื่ องจักรเก่าแก่ที่ใช้ ในการผลิต
ช็อคโกแลต โรงงานนี ้ได้ ถกู ก่อตังขึ
้ ้นโดย MR.MILTON
S.HERSHEY ในปี ค.ศ.1876 โดยมีลกู อมคาราเมลรสนมที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังว่า “HERSHEY’S CRYTAL A” ที่มาพร้ อมกับ
ประโยคเด็ดที่วา่ “MELT IN YOUR MOUTH” ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็ น
ของฝากของที่ระลึก จากนันน
้ าท่านออกเดินทางสู่ “กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี.” (Washington D.C.)
นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 
เข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN WASHINGTON D.C.-GREENBELT MD หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
หน้า6

ค่า

ท่ านสามารถซือ้ ทัวร์ น่ ังเฮลิคอปเตอร์ (NIAGARA HELICOPTER) เพื่อชมความงามของน ้าตก
ไนแองการ่า ในมุมมองที่นา่ ตื่นเต้ น เพื่อ ไม่ให้ ท่านพลาดโอกาส ในการเก็บ ภาพสวยๆ ในแต่ละมุม
เฮลิคอปเตอร์ โดยทัวร์ นี ้จะเริ่ มต้ นด้ วยการชมโรงผลิตไฟฟ้า จากพลังงานน ้า (The Sir Adam Beck
Generating Plant),The Niagara Parks Commission School of Horticulture,
*หมายเหตุ การนัง่ เฮลิคอปเตอร์ ขึ ้นอยูก่ บั ภาพอากาศ มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มเติมท่าน ละ 170 USD
จากนันน
้ าท่ านช้ อปปิ ้ งเอาท์ เล็ต (Fashion Outlets of Niagara Falls USA)
อิสระ อัธยาศัยhttps://www.fashionoutletsniagara.com/Directory
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 
สูท่ ี่พกั HOLIDAY INN NIAGARA FALLS-SCENIC DOWNTOWN หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
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วันที่แปด
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

วอชิงตัน ดีซ-ี ทาเนียบขาว-อนุสาวรี ย์ วอชิงตัน-อนุสรณ์ สถานอับราฮัมลินคอล์ น
เข้ าชมสถาบันสมิธโซเนียน
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม 
นาท่านออกเดินทางสูต่ วั เมืองวอชิงตัน ดี.ซี.” (Washington D.C.) นครหลวงของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีชื่อ เต็มว่า DISTRICT OF COLUMBIA หรื อใช้ ตวั ย่อว่า D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี
ตังอยู
้ ่ระหว่างมลรัฐเวอร์ จิเนียกับแมรี่ แลนด์สร้ างในสมัยประธานาธิบดีจอร์ จวอชิงตัน
ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริ กาถูกสร้ างขึ ้นเพื่อทดแทนฟิ ลาเดเฟี ยที่เคยเป็ นเมือง หลวง
ของสหรัฐสมัยเป็ นดินแดน โพ้ นทะเลของอังกฤษ และเป็ น เมืองหนึง่ ที่ได้ รับการออกแบบผังเมืองได้
อย่างสวยงามเป็ นระเบียบ และเป็ นที่ตงของหน่
ั้
วยงานรัฐบาล ที่สาคัญๆ
แวะถ่ายรูปกับ “ทาเนียบขาว” (The White House)
ที่พานักของ ประธานาธิบดีสหรัฐ นาท่านชมและ
ถ่ายรูปกับ “อนุสาวรี ย์วอชิงตัน” (WASHINGTON
MONUMENT) ที่มีลกั ษณะเป็ นแท่งโอบิลิสก์สงู 169
เมตร สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ น เกียรติแก่จอร์ จวอชิงตัน
ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ จากนันเข้
้ าชม
“อนุสรณ์ สถานอับราฮัมลินคอล์ น” (LINCOLN
MEMORIAL) ขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดีลินคอล์น ตังอยู
้ ่ในบริ เวณ
สวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมือง ชม “อนุสรณ์ สถานทหารผ่ านศึกเวียดนาม”
(VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ที่บนกาแพงสีดา มีรายชื่อของชาวอเมริ กนั ที่เสียชีวิตใน
สงครามเวียดนามกว่า 58,000 คน ชม “อนุสรณ์ สถานทหารผ่ า เกาหลี” (KOREAN WAR
VETERANS MEMORIAL) เป็ นรูปแกะสลักทหาร ชม “อนุสรณ์ สถานธอมัส เจฟเฟอร์ สัน”
(JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่สวยงามและสาคัญ แห่งหนึง่ ในกรุงวอชิงตัน ดีซี มี
รูปปั้ นของประธานาธิบดี เจฟเฟอร์ สนั อยู่ด้านใน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ั นนาท่านเดินทางสู่ “สถาบันสมิธโซเนียน” (SMITHSONIAN INSTITUTION)
ซึง่ เป็ นสถาบันวิจยั ก่อตังขึ
้ ้นตามความประสงค์ของ นักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน
(JAM ES SMITHSON) ซึง่ ได้ ระบุในพินยั กรรม ว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส์ ฮังเกอาร์
ฟอร์ ด ไม่มีทายาท ก็ให้ ยกมรดกท้ั งหมด ให้ แก่ รัฐบาล สหรัฐอเมริกา เพื่อก่อตังองค์
้ กรที่สามารถ
“เพิ่มพูนและเผยแพร่ ความรู้” ให้ แก่มนุษยชาติเข้ าชม “พิพธิ ภัณฑ์ ยานยนต์ อากาศยาน”
(National Air and Space Museum) ชมเครื่ องบินหลายยุคหลายสมัยรวมทัง้ Kitty Hawk Flyer
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วันที่เก้ า
เช้ า

วอชิงตัน ดีซ-ี ฟิ ลาเดเฟี ย-พรี เมียม เอาท์ เล็ท-นิวยอร์ ก
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม 
นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย” มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึง่ เป็ นเมืองที่ริเริ่ มการประกาศ
อิสรภาพในสมัยก่อตังประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา ชม“ระฆังแห่ งอิสรภาพ หรื อลิเบอร์ ตีเ้ บลล์ ”
จัดเป็ นระฆังที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ ชาติอเมริ กนั เพราะเป็ นระฆังใบที่สง่ เสียงก้ องกังวาล
หลังประกาศ อิสรภาพ ในปี 1776 ระฆังเริ่ ม ปรากฏรอยร้ าวในปี 1835 และหลังการตีฉลองวันเกิด
ประธานาธิบดีจอร์ จ วอชิงตัน ทาให้ ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆัง เพื่อยืดอายุของระฆังให้
ยาวนานที่สดุ จากนันน
้ าท่านชม “อินดีเพนเด้ นซ์ ฮอลล์ ” สถานที่ประกาศอิสรภาพ ตังอยู
้ ่ในสวน
ที่เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาท่านเดินทางสู่ “Philadelphia Premium Outlets” เรี ยกได้ วา่ เป็ นเอาท์เลทที่ดีที่สดุ อีกแห่งหนึง่
ในอเมริกา ตังอยู
้ ่บนเนื ้อที่ขนาดใหญ่ประกอบด้ วยร้ านค้ าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้ านค้ า

หน้า8

ค่า

เครื่ องบินล แรกของโลกของพี่น้องตระกูล ไรน์, ยานอวกาศอพอลโล 11 ยานอวกาศลาแรกที่โคจร
ไปกลับโลกและดวงจันทร์ ชม “พิพธิ ภัณฑ์ ประวัติ ธรรมชาติ
(National Museum of Natural History)” เพลิดเพลินกับการ
ชมหุ่น สตฟั ฟ์ช้ างป่ าแอฟริกนั ตัวใหญ่ที่สดุ ในโลก นอกจากนัน้
ยังมี ห้ องจัดแสดงซากดึกดาบรรพ์มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยืน
ตระหง่านอยู่ ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี่
และยังมีไฮไลท์ที่สาคัญอีกอย่างหนึง่ คือ “เพชรโฮ้ ป” (Hope
Diamond) เป็ นเพชรสีน ้าเงินที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกและมีประวัติวา่ ใครครอบครองเพชรนี ้จะมีแต่ความ
เคราะห์ร้าย จนกระทังเจ้
้ าของคนสุดท้ ายจาต้ องมอบส่งต่อมาให้ แก่สถาบันสมิธโซเนียน
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร 
เข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN WASHINGTON D.C.-GREENBELT MD หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
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มีสินค้ าให้ เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR,
COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X,
EMPORIO ARMANI และ อื่นๆอี กมากมาย อิสระช้ อปปิ ง้ และรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้ าสูท่ ี่พกั MARRIOTT NEW YORK LAGUARDIA AIRPORT หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที่สิบ
เช้ า

นิวยอร์ ก – ช้ อปปิ ้ ง - Time Square – สนามบิน JFK – โดฮา
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม 
นาท่านเดินทางสูย่ ่าน “ไทม์ สแควร์ (Time Square) อิสระทุกท่านเดินเล่นเก็บภาพมหานคนิวยอร์ ก
หรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมต่างๆตามอธัยาศัย

16.00น.
20.55น.

นาท่านออกเดินทางสูส่ นามบินนิวยอร์ ก(JFK)
ออกเดินทางสูโ่ ดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR702

วันที่สิบเอ็ด
16.25น.
20.15น.
วันที่สิบสอง
07.05น.

โดฮา –กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ QR830
กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า ,อากาศ,
การล่าช้ าอัน เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนัน้
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษัท ได้ มอบหมายให้ หวั หน้ าทัวร์ เป็ นผู้มีอานาจในการตัดสินใจ ณ
ขณะนันทั
้ งนี
้ ้การตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
อั
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อัตราค่ าบริการ (มีหวั หน้ าทัวร์ ดูแลตลอดการเดินทาง)
จานวนผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
2-3 ท่าน
249,000 บาท
69,000 บาท
4-5 ท่าน
179,000 บาท
69,000 บาท
6-7 ท่าน
159,000 บาท
69,000 บาท
8-9 ท่าน
149,000 บาท
69,000 บาท
ราคาเด็กต่ากว่า 12 ปี 80% ของราคาผู้ใหญ่ / เกิน 12 ปี จะเป็ นราคาผู้ใหญ่
ขณะนี ้อเมริกายังไม่อนุญาตให้ ผ้ มู ีอายุต่ากว่า 16ปี ฉีดวัคคซีนป้องกันโควิด
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง * หากวันเดินทางที่ลกู ค้ าเลือกตรงกับเทศกาล,วันหยุดยาว ฯลฯ

หน้า10

อัตราค่ าบริการรวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องชันประหยั
้
ดบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – นิวยอร์ ค–กรุงเทพฯ
- รถนาเที่ยวตามระบุไว้ ในรายการ พร้ อมคนขับรถที่ชานาญเส้ นทาง
- โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน
หมายเหตุ: ราคาโรงแรมจะปรับขัน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับงานเทศกาล,งานเทรดแฟร์ หรื อการ
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ ต้องมีการปรับเปลีย่ นย้ ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
- ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
- ค่าอาหารท้ องถิ่นที่ระบุในรายการ
- ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์ นาเที่ยวให้ ความรู้ และคอยดูแลอานวยความ
สะดวกสบายตลอดการ เดินทาง
- การดาเนินการกรอกข้ อ มูลต่างๆ ที่สาคัญและจาเป็ นต้ องใช้ ในการเดินทางตลอดทริ ป
รวมทังลงทะเบี
้
ยนวัคซีน และ ลงทะเบียนเอกสารกลับไทย Certificate of Entry (COE)
- ค่าซิมการ์ ด สาหรับใช้ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารของท่าน
- ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินคุ้มครอง 5,000,000 บาท
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เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง และการชาระเงิน
- กรุณาจองล่วงหน้ าพร้ อมชาระงวดแรก100,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้ อมสาเนาหน้ า มายังบริ ษท
- ค่าใช้ จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชาระหลังได้ รับการตอบรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีน
- บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 3 วัน ในกรณีที่ผลตรวจโควิดเป็ นลบ และวีซา่
ผ่านปกติ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยดึ ค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100%
หากมีการแจ้ งยกเลิกล่วงหน้ าเกินกว่า 7 วัน ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
50%
หากมีการแจ้ งยกเลิกล่วงหน้ าเกินกว่า 10 วัน ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
80%
- สาหรับการยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ า 3 วันโดยท่านได้ แจ้ งกับบริ ษัทว่าไม่ผ่านพิจารณาวีซา่ หรื อผลการ
ตรวจโควิดเป็ นบวก ทางบริ ษัทฯ ยินดีคนื เงิน 100%
- บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น หรื อเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจ
แก้ ไขได้ หรื อเกิดเหตุการณ์อนั อยู่นอกเหนือความควบคุมและขอบข่ายที่ไม่สามารถรับผิดชอบได้
อาทิเช่น ความล่าช้ าของสายการบิน สภาพอากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน หรื อเกิด
เหตุจลาจล ต่างๆ

หน้า11

อัตราค่ าบริกาไม่ รรวม
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย3 %
- ค่าใชจ้่ ายส่วนตัว อาทิคา่ โทรศัพท์, ค่าซักรี ด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าใบรับรองผลการตรวจโควิด เพื่อยืนยันผลว่าไม่ติดเชื ้อ ก่อนการเดินทาง มีอายุไม่เกิน 72 ชัว่ โมง
นับจากเวลาไฟลท์บนิ ออกจากประเทศไทย โดยวิธีการตรวจแบบ ANTIGEN, NAAT, RT-LAMP, RT-PCR
OR TMA เท่านัน้ !!! ในเอกสาร ต้ องระบุชื่อ-นามสกุลวัน เดือนปี เกิด ที่ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต (ห้ ามผิด
แม้ แต่อกั ษรเดียว)ในการยืนยันผล โดยระบุวา่ “NEGATIVE” หรื อ“NOT DETECTED” เท่านันถ้
้ าเอกสาร
ระบุวา่ “INVALID” ไม่สามารถใช้ ได้
- การสารองที่พกั Alternative State Quarantine (ASQ) สถานที่กกั ตัวทางเลือก ณ โรงแรม
ที่ได้ รับอนุมตั ิจากรัฐบาล ระยะเวลาในการกักตัวอยู่กบั สถานการณ์ ณ ตอนนัน้ ทังนี
้ ้รัฐบาลเป็ นผู้กาหนด
(ท่านสามารถเลือก ASQ ได้ ตามความต้ องการของท่าน (โดยสามารถสอบถามราคาและขอ List รายชื่อ
โรงแรมกับทางเราได้ )
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซา่ อเมริกา และค่าธรรมเนียมวี 9,000 บาท
- ค่าพนกังานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (หากมี)
- ทิปพนักงานนขับรถท่านละ 4 USD / ท่าน /วัน ทังหมดท่
้
านละ 36 USD ตลอดการเดินทาง
- ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ ท่านละ 150 บาท ต่อวัน ทังหมดท่
้
านละ 1,800 บาท ตลอดการเดินทาง
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- รายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ
หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าและออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริ การ
ในทุกกรณี
- เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชาระกับบริ ษัทฯโดยตรงหรื อผ่านตัวแทนของบริ ษัท
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษัทฯ ที่ได้ ระบุไว้ ทงหมดเรี
ั้
ยบร้ อยแล้ ว
- ทางบริ ษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้ หากเกิดผลข้ างเคียงต่างๆ หลงัจากการได้ รับวัคซีนแล้ ว
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