
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

นิวยอร์ค – ฟิลาเดลเฟีย – ระฆงัแห่งอสิรภาพ – แอตแลนตกิ ซิตี� 
วอชิงตนั ดซีี – สถาบันสมิธโซเนียน – ชมเมือง – แฮริสเบิร์ก – คอร์นนิ'ง 

นํ�าตกไนแองการ่า – CAVE OF THE WINDS – WOODBURY OUTLET 
นิวยอร์ค – ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ – ย่านฟิฟธ์ อเวนิว – ไทม์สแควร์ 
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( กรุณาสํารองที'นั'งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื'อความสะดวกในการยื'นวซ่ีา) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที'1      กรุงเทพฯ – โดฮา  
16.30 น. ทุกท่านพร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แถว Q ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที' 

บริษัท ฯ คอยอาํนวยความสะดวก 
20.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที'ยวบินที' QR833 

วนัที'2      โดฮา – นิวยอร์ค – ล่องเรือเทพเีสรีภาพ – ชมเมือง – ย่านไทม์สแควร์ 
00.05 น. เดินทางถึงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื'อแวะเปลี'ยนเที'ยวบิน 
01.55 น. ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยเที'ยวบินที'  QR703 
08.40 น. เดินทางถึง นครนิวยอร์ค (NEW YORK) นําท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ� งเป็นเมืองที�ริเริ�มการประกาศอิสรภาพในสมยัก่อตั ง

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เที'ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นาํท่านชม ระฆังแห่งอสิรภาพ หรือลเิบอร์ตี� เบลล์  จดัเป็นระฆงัที�มีความหมายต่อ 

ประวติัศาสตร์ชาติอเมริกนั เพราะเป็นระฆงัใบที�ส่งเสียงกอ้งกงัวาลหลงัประกาศอิสรภาพไม่
ขึ นตรงต่อจกัรภพองักฤษ ในปี 0112เหตุที�เลือกใชร้ะฆงัใบนี เพราะรอบๆระฆงัจารึก
ขอ้ความที�มีความหมายจบัใจเกี�ยวกบัเสรีภาพไวว้า่ “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที�อาศยั
อยูบ่นผนืแผน่ดินนี ” ซึ� งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆงั
เสรีภาพใบนี มีนํ าหนกั :,<=< ปอนด ์เริ�มแขวนเป็นระฆงัประจาํเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั งแต่ปี 
01?@ ใชตี้ยามมีการประชุมหรือเหตุการณ์สาํคญั ก่อนจะใชใ้นการตีเพื�อประกาศเอกราช หลงัจากนั นก็จะตีไวอ้าลยั
ในอสัญกรรมของคณะผูก้อบกูอิ้สรภาพทุกๆคน ระฆงัเริ�มปรากฏรอยร้าวในปี 0=@? และแตกปริหลงัการตีฉลองวนั
เกิดประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตนั ทาํใหท้างการสหรัฐยกเลิกการตีระฆงัพรํ�าเพรื�อ เพื�อยืดอายขุองระฆงัใหย้าวนาน
ที�สุด / ชม อนิดิเพนเด้นซ์ฮอลล์ สถานที�ประกาศอิสรภาพ ตั งอยูใ่น
สวนที�เมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ� งไดป้ระกาศเอกราชไวใ้นปี ค.ศ 1776 คาํ
ประกาศเขียนโดยโธมสั เจฟเฟอร์สัน แถลงวา่ อาณานิคม
อเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตวัจากองักฤษ จากนั�น นําท่านเดินทางสู่ 
เมืองแอตแลนติก ซิตี� ดินแดนแห่งคาสิโน ที�ขึ นชื�นที�สุดดา้นฝั�ง
ตะวนัออก (ลาสเวกสัตะวนัออก) ดว้ยทิวทศัน์อนังดงาม ทาํให้
นกัท่องเที�ยวทั�วโลก ต่างใฝ่ฝันที�จะมาเสี�ยงโชค ณ เมืองนี  อิสระใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการเสี�ยงโชคที�คาสิโน 

เพื'อความสะดวกในการช้อปปิ� งและการเดินเล่น WALKING STREET 

พกัที':       BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL                                             หรือระดบัเทียบเท่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที'3      แอตแลนตกิ ซิตี� – วอชิงตนั ดซีี – เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน – ทําเนียบขาว  
อนุสาวรีย์วอชิงตนั           

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นาํท่านเดินทางสู่ วอชิงตัน ดีซี นาํท่านชมกรุงวอชิงตนั ดี ซี นาํท่านนั�งรถโคช้ปรับอากาศชม กรุงวอชิงตนั ดีซี เมือง
หลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา มีชื�อเตม็วา่ DISTRICT OF COLUMBIA หรือใชต้วักนัวา่ D.C. กรุงวอชิงตนั ดีซี 
สร้างในสมยัของประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา สร้างขึ นแทนฟิลาเดลเฟียที�
เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐฯ สมยัเป็นดินแดนโพน้ทะเลขององักฤษ เป็นเมืองหนึ�งที�ไดรั้บการ ออกแบบผงัเมือง
ไดอ้ยา่งสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นที�ตั งของหน่วยงานรัฐบาลที�สาํคญัๆ โดย กรุงวอชิงตนั ดีซี นั นติดกบัรัฐ
เวอร์จิเนียและรัฐแมรีแลนด ์อยูใ่นเขตฝั�งซา้ยของแม่นํ าพอตอแมก 
 

 
 
 
 

 
 

เที'ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ “สถาบันสมิธโซเนียน” (SMITHSONIAN 

INSTITUTION) ซึ� งเป็น สถาบนัวิจยั  ก่อตั งขึ นตามความประสงค์ของ
นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ เจมส์ สมิธสัน (JAM  ES SMITHSON)   ซึ� ง
ระบุในพินยักรรมว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี�  เจมส์ ฮงัเกอาร์ ฟอร์ด 
ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทั งหมดให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื�อก่อตั ง
องค์กรที�สามารถ “เพิ�มพูนและเผยแพร่ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติเขา้ชม 
พิพิธภัณฑ์ยานยนตร์อากาศยาน  (NATIONAL AIR AND SPACE 
MUSEUM) ชมเครื� องบินหลายยุคหลายสมัย รวมทั ง KITTY HAWK 
FLYER  เครื�องบินลาํแรกของโลกของพี�นอ้งตระกูล WRIGHT ยานอพอล
โล 11 จรวดลาํแรกที�โคจรไปกลบัโลก – ดวงจนัทร์ ชม พพิธิภัณฑ์ประวตัิ
ธ ร ร ม ช า ติ  ( NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) 
เพลิดเพลินกับการชมหุ่น  สตฟัฟ์ช้างป่าแอฟริกันตวัใหญ่ที�สุดในโลก 
นอกจากนั นที�ยงัมีห้องที�มีซากดึกดาํบรรพ ์มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยืน
ตระหง่านอยู ่มีไฮไลทที์�สาํคญัคือ เพชรโฮ้ป (HOPE DIAMOND) อนัเป็น
เพชรสีนํ าเงินที�ใหญ่ที�สุดในโลก และมีประวติัวา่นาํแต่  เคราะห์ร้ายมาให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของเสมอ จนกระทั�งเจา้ของคน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุดทา้ยส่งมาให้แก่สถาบนัสมิธโซเนียน นาํท่านถ่ายรูปกับ ทําเนียบขาว (WHITE HOUSE) (บริษทัฯขอสงวนสิทธิh
ไม่จอดแวะถ่ายภาพกรณีมีการปิดถนนเพื�อรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดี)ที�พาํนักของประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา ชมอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที�มีลกัษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 02i เมตร สร้างขึ น เพื�อเป็นเกียรติแก่จอร์จ 

วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ แวะเกบ็ภาพ เข้าชมอนุสรณ์สถานอบัราฮัมลนิคอล์น (LINCOLN 
MEMORIAL)ใจกลางกรุงวอชิงตนั ดีซี ร้างขึ นเพื�อเป็นอนุสรณ์สถานที�ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี  ลินคอล์น

ตั งอยูใ่นบริเวณสวนสาธารณะอนัใหญ่โตภายในตวัเมือง ชมอนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหล ีเป็นรูปแกะสลกั
ที�เป็นรูปทหาร ผ่านชมอนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน (JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที�สวยงาม
และสาํคญัแห่งหนึ�งในกรุงวอชิงตนั ดีซี มีรูปปั นของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันอยูด่า้นใน  

คํ'า บริการอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร 

พกัที':     MARRIOTT BETHESDA HOTEL                                                    หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที'4     แฮริสเบิร์ก – โรงงานช็อกโกแลต HERSHEY – คอร์นนิ'ง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองแฮร์ริสเบิร์ก (Harrisburg) นาํ

ท่านแวะเยี�ยมชม โรงงานช็อคโกแล็ตเฮอร์ชี� แสนอร่อยที�มีชื�อเสียง
ดังไปทั�วโลก ที�มีเครื� องจักรเก่าแก่ที�ใช้ในการผลิตช็อคโกแลต 
HERSHEY’S โรงงานนี  ได้ถูกก่อตั ง ขึ นมาโดย Mr.Milton S. 
Hershey ในปีค.ศ.0=12 โดยมีลูกอมคาราเมลรสนมที�มีชื�อเสียงโดง
ดงัวา่ “Hershey’s Crystal A” ที�มาพร้อมกบัประโยคเด็ดที�วา่ “Melt 
in your mouth” มีเวลาท่านไดซื้ อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื�อเป็นของฝากของที�ระลึก  

อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย จากนั น นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ'ง ระหว่างทางชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน     
                    เมืองคอร์นนิ�งตั งขึ นเมื�อปี ค.ศ. 0=i< อยู่บนฝั�งแม่นํ าเชมุง เป็นเมืองที� มีชื�อเสียงทางด้านการทําเครื� องแก้ว 
คํ'า บริการอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร 

พกัที':     RADISSON HOTEL CORNING                                                         หรือระดบัเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที'5      คอร์นนิ'ง – ชมนํ�าตกไนแองการ่า – อสิระชมเมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่  “อทุยานแห่งชาตไินแองการ่า” ฝั'งอเมริกา ที�ถือวา่เป็นสิ�งมหศัจรรยท์างธรรมชาติสิ�งหนึ�ง

ของโลก และเป็นสถานที�ดื�มนํ าผึ งพระจนัทร์ยอดนิยมสูงสุด 0 ใน @ ของ
คู่บ่าวสาวชาวอเมริกนั นํ าตกไนแองการ่าเกิดจากบริมาณนํ า ที�ไหลมาจาก
ทะเลสาบทั ง ? และเป็นพรมแดนระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกากบั
ประเทศแคนาดา นํ าตกไนแอการาประกอบดว้ยนํ าตกสามแห่งที�แยกออก
จากกนั คือ นํ าตกเกือกมา้ (Horseshoe Falls บางครั งก็เรียก นํ าตก
แคนาดา) สูง 0?= ฟุต, นํ าตกอเมริกาสูง 021 ฟุต, และนํ าตกขนาดเล็กกวา่
ที�อยูติ่ดกนั คือนํ าตก Bridal Veil เดินทางถึงนํ าตกไนแองการ่า นาํท่านเดินเขา้สู่จุดชมวิว ที�สามารถมองเห็นนํ าตก
ไนแองการ่าไดอ้ยา่งชดัเจน มีเวลาใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจ ไดอ้ยา่งเตม็ที�  

เที'ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินชม Cave of the Winds เพื'อชมนํ�าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด สัมผสักระแสนํ าปริมาณมหาศาลที�ทิ งตวั

จากทะเลสาบอีรี�  เป็นจุดที�ทาํใหท้่านไดอ้ยูใ่กลก้บันํ าตกมากที�สุด สัมผสัไดก้บัความสวยงามพร้อมกบัความน่ากลวั
กบัปริมาณนํ า 2 แสนแกลอนต่อวินาที ที�ตกลงกระทบกนั ทาํให้เกิดเสียงดงักึกกอ้งไปนบัพนัไมล์ และมีละอองนํ า
ปกคลุมไปทั�วบริเวณทอดผา่นดว้ยสายรุ้งโคง้รับกบันํ าตกขนาดมหึมา สร้างความสวยงามและความประทบัใจเป็น
อยา่งมาก 

(**หมายเหตุ MAID OF THE MIST จะปิดบริการในช่วงตน้เดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนมีนาคมเนื�องจากสภาพอากาศไม่เอื ออาํนวย เพื�อความปลอดภยัของลูกคา้ทาง
บริษทัจึงจะจดัโปรแกรมท่องเที�ยวให้เหมาะสมแทน โดยจะนาํทุกท่านเที�ยวชม GOAT ISLAND เป็นนํ าตกที�ค ั�นกลางระหวา่งนํ าตกอเมริกนั (American Fall) และนํ าตก
แคนาดา (Canadian Fall) หรือนํ าตกเกือกมา้  นํ าตกอเมริกนัอยูใ่นเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกวา้งน้อยกว่าสูงนอ้ยกวา่ กวา้งเพียง @:< เมตร ส่วนนํ าตกแคนาดาเป็น
นํ าตกรูปเกือกมา้ : ใน @ ของนํ าตกอยูใ่นเขตประเทศแคนาดา กวา้งกวา่ สูงกว่า และก็สวยกวา่ กวา้งถึง 1i< เมตร จริง ๆแลว้นํ าตกมาเป็นนํ าตกไนแองการ่า จะตกจากฝั�ง
อเมริกาไปยงัฝั�งแคนาดา ฉะนั นถา้อยูฝั่�งอเมริกาจะเห็นแต่ดา้นหลงัและดา้นขา้งของนํ าตก ดงันั นการชมวิวของนํ าตกที�สวยงามระดบัโลกจึงตอ้งไปดูฝั�งแคนาดายอ้นกลบัมา  

ท่านสามารถซื อทวัร์นั�งเฮลิคอปเตอร์ (NIAGARA HELICOPTER) เพื�อ
ชมความงามของนํ าตกไนแองการ่า ในมุมมองที�น่าตื�นเตน้ เพื�อไม่ให้ท่าน
พลาดโอกาส ในการเก็บภาพสวยๆ ในแต่ละมุม ควรเตรียมกลอ้งถ่ายรูปไว้
ให้พร้อมตั งแต่ขึ นเฮลิคอปเตอร์ โดยทวัร์นี จะเริ�มตน้ดว้ยการชมโรงผลิต
ไ ฟ ฟ้ า  จา ก พ ลัง ง า นนํ า  (The Sir Adam Beck Generating Plant) , The 
Niagara Parks Commission School of Horticulture 

หมายเหตุ...การนั�งเฮลิคอปเตอร์ ขึ นอยูส่ภาพอากาศ ไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ มีค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมท่านละ 150 USD ชาํระเป็นเงินสดเท่านั น 

อสิระอาหารมื�อคํ'าตามอธัยาศัย 

พกัที':       HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL                                  หรือระดบัเทยีบเท่า 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที' 6     ไนแองการ่า – วู้ดเบอรรี' เอ้าเล้ท – วู้ดบริดจ์  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ WOODBURY OUTLETS ซึ� งเรียกไดว้า่เป็นเอาท์
เลทที�ดีที�สุดในอเมริกา ตั! งอยู่บนเนื!อที�ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
ร้านคา้แบรนด์เนมกว่า *+, ร้านคา้ นาํเสนอสินคา้ในราคาที�ชวนให้
เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ BURBERRY, GUCCI, 
CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, 
ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANI
และอื�นๆอีกมากมายอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นหรือจะเลือกนั�งจิบชา กาแฟ ที�มาจาํหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลท
แห่งนี!   

*****อิสระอาหารกลางวนัและอาหารคํ�า ภายในOUT LET เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ! ง***** 

พกัที':     APA WOODBRIDGE HOTEL                                                            หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที' 7     วู้ดบริดจ์ – ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ – ชมเกาะแมนฮัตตนั  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (STATUE OF LIBERTY) 
เดิมมีชื�อว่า LIBERTY ENLIGHTENING THE WORLD ตั งอยู่  ณ 
เกาะเบคโล ปากอ่าวฮดัสัน เป็นของขวญัที�ชาวฝรั�งเศสมอบ เป็น
ของขวญัแก่ชาวอเมริกนั ในวนัที�อเมริกาเฉลิมฉลองวนัชาติครบ 0<< 
ปีเมื�อวนัที� � กรกฎาคม ปี 0=12  โดยส่งมอบอยา่งเป็นทางการ โดยมี
ประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟ  แลนดเ์ป็นผูรั้บมอบในวนัที� := ตุลาคม 
0==2 เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสําริด รูปเทพีห่มเสื อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคาํ
ประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และไดรั้บการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ้เมื�อปี 0i=� ผ่านชม 
GROUND ZERO สถานที� ๆ เคยเป็นที�ตั งของตึกเวิร์ดเทรดถูกเรียกว่า ทนัทีที�สิ นสุดการวินาศกรรมในครั งนั น 
หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกนัตาํเนินการ
ปรับปรุงพื นที�ดงักล่าวใหเ้ป็นสถานที�ระลึกถึงเหยื�อจากวนิาศกรรม 911 

เที'ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  จากนั น ผ่านชมตึกเอม็ไพร์สเตท (EMPIRE STATE BUILDING)  ตึกที'เคยเป็น

ตึกที'สูงที'สุดในโลก ปัจจุบนัสูงเป็นอนัดบั 0� ของโลก มีทั งหมด 0<: ชั น ตึกนี ยงั
เป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตร์ของฮอลลีวูด้หลายเรื�องมาใชเ้ป็นสถานที�ถ่ายทาํฉาก



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํคญั ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เป็นตน้ (**หมายเหตุ หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซื�อตัsว
ขึ�นชมวิวบน ราคาทัวร์จะไม่รวมค่าขึ�นตึกเอ็มไพร์สเตท  มีค่าใช้จ่ายเพิ'มเติม ท่านละ ประมาณ tu USD) / นําชมตัว
มหานครนิวยอร์ค ชมเขตแมนแฮตตนั ซึ� ง  เป็นที�ตั งของสถานที�สําคญัต่าง ๆ อาทิ ย่านวอลล์สตรีท (WALL 
STREET) เป็นชื�อของถนนในเกาะแมนแฮตตนั ถนนเส้นนี เป็นถนนเก่าแก่เส้นหนึ�งของเมือง ซึ� งเป็นศูนยก์ลางทาง
การเงินแห่งหนึ� ง และตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ค เริ�มตั งตน้อยู่ บนถนนสายนี  ผ่านชม ย่านเรดิโอ ซิตี� มิวสิค ฮอลล์ 
(RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภาพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุที�นั�งได ้2,?<< ที�นั�ง นาํท่านสู่ ย่านฟิฟธ์ อเวนิว 
(FIFTH AVENUE) ยา่นที�เป็นศูนยร์วมของสินคา้ ยี�ห้อชั นนาํและแฟชั�นทนัสมยั อีกทั งยงัมีห้างสรรพสินคา้ชื�อดงั 
MACY  

*** อสิระอาหารคํ'าตามอธัยาศัย 

พกัที':       APA WOODBRIDGE HOTEL                                                หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที' 8     อสิระช้อปปิ� งไทม์สแควร์ – นิวยอร์ค 
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินชม ย่านไทม์สแควร์ (TIME SQUARE) เป็น   จุดตดัสําคญัของ
ถนนใน แมนฮตัตนั นครนิวยอร์ก ซึ� งไทมส์แควร์ทอดตวัยาวอยูบ่นพื นที�ใน
บล็อกระหว่างถนนซิกท์ เอเวนิว กบั ถนนเอกท์ เอเวนิว ในความยาวแนว
ตะวนัออก - ตะวนัตก และอยู่บนพื นที�ระหว่างถนนเวสต์ โฟตีท์ สตรีท กบั 
ถนนเวสต์ ฟิฟท์ตี เทิร์ด สตรีท ในแนวเหนือ - ใต ้โดยไทมสแควร์เองได้
กลายเป็นจุดสําคญัจุดหนึ� งบนฝั�งตะวนัตกของย่านธุรกิจการคา้ในเขตมิดทาวน์ แมนฮตัตนั เป็นแหล่งรวมป้าย
โฆษณาขนาดมหึมา ให้ท่านไดเ้ลือกซื อสินคา้ชั นนาํของอเมริกา ไม่วา่จะเป็นเสื อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื�องประดบั
และร้านขายของที�ระลึก 

*** อิสระอาหารกลางวนัและกลางคํ�าเพื�อสะดวกกบัการชอ้ปปิ งและเดินเล่นที� TIME SQUARE *** 
 ให้ท่านสนุกกบัการชอ้ปปิ งในห้างสรรพสินคา้ที�เก่าแก่ที�สุดใน USA คือห้าง 

MACY’S CENTER ให้ท่านจบัจ่ายใช้สอยอย่าง อิสระ ได้เวลาสมควร นํา
ท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวยอร์ค 

21.00 น. ออกเดินทางสู่โดฮา โดยเที'ยวบินที' QR702 
 

วนัที'9     โดฮา – กรุงเทพฯ 
16.25 น. เดินทางถึงโดฮา เพื'อแวะเปลี'ยนเที'ยวบิน 
18.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที'ยวบินที' QR826 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที'10    กรุงเทพฯ 
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี'ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื'องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเนื'องมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที'ทางคณะเดินทางในขณะนั�น เพื'อความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัท ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นํา
ทวัร์ มอีาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั�นทั�งนี�การตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 

 

อตัราค่าบริการ  
ออกเดนิทางช่วง  

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ y ท่าน 

เดก็อายุตํ'ากว่า zy ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ z ท่าน 

เดก็อายุตํ'ากว่า zy ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ y ท่าน  

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิ'ม 

 

19-28 พ.ย. // 
28 พ.ย.-07 ธ.ค. y{|z 

15-24 ก.พ. // 08-17 มี.ค. 2562 
69,900.- 69,900.- 69,900.- 

 
25,900.- 

 

30 มี.ค.-08 เม.ย. //  
26 เม.ย.-05 พ.ค. //  
03-12 พ.ค. 2562 

72,900.- 72,900.- 72,900.- 25,900.- 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ'มเติมจากเจ้าหน้าที'บริษัทฯ 
 

อตัราค่าบริการนี�รวม 
 ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-นิวยอร์ค  //  นิวยอร์ค-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเที�ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที�ชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที�พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยูใ่นแถบ

ที�มีอุณหภูมิตํ�าและราคาโรงแรมจะปรับขึ น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลที�ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปลี�ยนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารที�ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ�นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที�ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเครื�องดื�มและอาหารนอกเหนือจากที�ระบุในรายการ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค่าผกผนัของภาษีนํ ามนัที�ทางสายการบินแจง้เปลี�ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการยื�นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่กต็าม ท่านละ 8,500 บาท 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที�พกั (ทางบริษทัฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเนื�องจากป้องกนัการสูญหายจาก

มิจฉาชีพที�แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที�พกั และเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 
 ค่าทปิพนักงานขบัรถท่านละ 4 US/ท่าน/วนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เงื'อนไขการสํารองที'นั'ง และการชําระเงิน  
� กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 35,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที�เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
� บริษทัฯขอสงวนสิทธิh ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 0< วนั ซึ� งจะเกิดขึ นไดก้็ต่อเมื�อไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย :< ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ :< ท่าน ซึ� งในกรณีนี  ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อื�นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

� บริษทัฯขอสงวนสิทธิh ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที�นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

� เนื�องจากรายการทวัร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิh การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิh ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

� เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของบริษทัฯ ที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั งหมด 

 
หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการยื'นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื'อในคณะมีผู้สํารองที'นั'งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื�องจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที�เป็นกรุ๊ปในการยื�นวีซ่า อาทิ ตั�วเครี�องบิน , ห้องพกัที�คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 0? ท่าน จึงจะสามารถยื�นวซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที'ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื'นวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิh ในการยื�นวีซ่าเดี�ยว ซึ� งทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื�นวซ่ีา
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที'ใช้ในการยื'นวีซ่าท่องเที'ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที�มีความประสงคจ์ะ
ยื�นวซ่ีาท่องเที�ยวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที�สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื�นวซ่ีาเท่านั น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กรณีวซ่ีาที'ท่านยื'นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที'เกดิขึ�นดงัต่อไปนี� 
-  ค่าธรรมเนียมการยื'นวซ่ีาและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั งสิ นแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําตัsวเครื'องบิน หรือตัsวเครื'องบินที'ออกมาจริง ณ วันยื'นวีซ่า ซึ� งตั�วเป็นเอกสารที�สาํคญัในการยื�นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั�ว

เครื�องบินถา้ออกตั�วมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที�ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที�เหลือจะคืนใหท่้านภายใน �?-
2< วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตั�วท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตั�วตามจริงเท่านั น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน : คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที�เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 0<<% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารชี แจง
ใหท่้านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยดึค่าใช้จ่ายทั�งหมด zuu% 
• ทางบริษัทเริ'มต้น และจบ การบริการ ที'สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตั�วเครื�องบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ� งอย่างใดที�ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี  เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที�
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที�จะสาํรองยานพาหนะ 

เงื'อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที'เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที'ต้องการันตีมัดจํากับ

สายการบิน   หรือ กรุ๊ปที'มีการการันตีค่ามัดจําที'พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัขึ นไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 00,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนัขึ นไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วนั - เก็บค่าบริการทั งหมด 100 % 

 

เอกสารที'ใช้ในการยื'นขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที'สถานทูตเพื'อสแกนลายนิ�วมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที'เหลืออายุใช้งานไม่ตํ'ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั�น ) 1.5 X 2.0 นิ�ว จํานวน 3 รูป ขึ นอยูก่บัประเทศที�จะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที�มีชื�อผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที�จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้�อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ z ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั�น ส่วนบัญชีอื'นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื'นๆ สามารถยื'นแนบเพิ'มเติมได้ ทั�งนี�เพื'อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ที'สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื�อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณา

สะกดชื�อใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที�ท่านจะใชย้ื�นวซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-
5 วนัทาํการ) 

* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที�มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุตํ'ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ�ง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ� งจดหมายตอ้งออกโดยที�วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี'ยนชื'อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั งนี ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที�ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ�มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที'ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เนื�องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที'มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที'จะเดินทางไปท่องเที'ยวยงัประเทศตามที'ระบุ
เท่านั�น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยื�นขอวซ่ีาท่องเที�ยว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิh ในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั งนี จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 


