นิวยอร์ ค – ฟิ ลาเดลเฟี ย – ระฆังแห่ งอิสรภาพ – แอตแลนติก ซิตี
วอชิงตัน ดีซี – สถาบันสมิธโซเนียน – ชมเมือง – แฮริสเบิร์ก – คอร์ นนิ'ง
นําตกไนแองการ่ า – CAVE OF THE WINDS – WOODBURY OUTLET
นิวยอร์ ค – ล่องเรื อชมเทพีเสรีภาพ – ย่ านฟิ ฟธ์ อเวนิว – ไทม์ สแควร์
กําหนดการเดินทาง
19-28 พ.ย. // 28 พ.ย.-07 ธ.ค. 2561
15-24 ก.พ. // 08-17 มี.ค. // 30 มี.ค.-08 เม.ย. // 26 เม.ย.-05 พ.ค. // 03-12 พ.ค. 2562
( กรุ ณาสํ ารองที'นั'งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื'อความสะดวกในการยื'นวีซ่า)

วันที'1

กรุ งเทพฯ – โดฮา

16.30 น.
20.55 น.

ทุกท่ านพร้ อมกัน ณ เคาน์ เตอร์ สายการบินกาต้ าร์ แถว Q ประตู 8 สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยมีเจ้ าหน้ าที'
บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์ โดยเทีย' วบินที' QR833

วันที'2

โดฮา – นิวยอร์ ค – ล่ องเรื อเทพีเสรีภาพ – ชมเมือง – ย่ านไทม์ สแควร์

00.05 น.
01.55 น.
08.40 น.

เดินทางถึงโดฮา ประเทศกาต้ าร์ เพื'อแวะเปลี'ยนเทีย' วบิน
ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ ค สหรั ฐอเมริ กา โดยเทีย' วบินที' QR703
เดินทางถึง นครนิวยอร์ ค (NEW YORK) นําท่ านผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ งเป็ นเมืองทีริ เริ มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตัง
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ระฆังแห่ งอิสรภาพ หรื อลิเบอร์ ตี เบลล์ จัดเป็ นระฆังทีมีความหมายต่อ
ประวัติศาสตร์ ชาติอเมริ กนั เพราะเป็ นระฆังใบทีส่ งเสี ยงก้องกังวาลหลังประกาศอิสรภาพไม่
ขึนตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 0112เหตุทีเลือกใช้ระฆังใบนีเพราะรอบๆระฆังจารึ ก
ข้อความทีมีความหมายจับใจเกียวกับเสรี ภาพไว้วา่ “ขอให้เสรี ภาพจงมีแด่คนทุกคนทีอาศัย
อยูบ่ นผืนแผ่นดินนี” ซึ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆัง
เสรี ภาพใบนีมีนาหนั
ํ ก :,<=< ปอนด์ เริ มแขวนเป็ นระฆังประจําเมืองฟิ ลาเดลเฟี ย ตังแต่ปี
01?@ ใช้ตียามมีการประชุมหรื อเหตุการณ์สาํ คัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพือประกาศเอกราช หลังจากนันก็จะตีไว้อาลัย
ในอสัญกรรมของคณะผูก้ อบกูอ้ ิสรภาพทุกๆคน ระฆังเริ มปรากฏรอยร้าวในปี 0=@? และแตกปริ หลังการตีฉลองวัน
เกิดประธานาธิ บดีจอร์ จวอชิงตัน ทําให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพรําเพรื อ เพือยืดอายุของระฆังให้ยาวนาน
ทีสุ ด / ชม อินดิเพนเด้ นซ์ ฮอลล์ สถานทีประกาศอิสรภาพ ตังอยูใ่ น
สวนทีเมืองฟิ ลาเดลเฟี ย ซึ งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ 1776 คํา
ประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์ สัน แถลงว่า อาณานิคม
อเมริ กา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากอังกฤษ จากนัน นําท่ านเดินทางสู่
เมืองแอตแลนติก ซิตี ดินแดนแห่ งคาสิ โน ทีขึนชื นทีสุ ดด้านฝัง
ตะวันออก (ลาสเวกัสตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อนั งดงาม ทําให้
นักท่องเทียวทัวโลก ต่างใฝ่ ฝันทีจะมาเสี ยงโชค ณ เมืองนี อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี ยงโชคทีคาสิ โน

เทีย' ง
บ่าย

เพื'อความสะดวกในการช้ อปปิ งและการเดินเล่น WALKING STREET

พักที':

BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL

หรื อระดับเทียบเท่ า

วันที'3 แอตแลนติก ซิตี – วอชิงตัน ดีซี – เข้ าชมสถาบันสมิธโซเนียน – ทําเนียบขาว
อนุสาวรีย์วอชิงตัน
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วอชิ งตัน ดีซี นําท่านชมกรุ งวอชิงตัน ดี ซี นําท่านนังรถโค้ชปรับอากาศชม กรุ งวอชิงตัน ดีซี เมือง
หลวงของประเทศสหรัฐอเมริ กา มีชือเต็มว่า DISTRICT OF COLUMBIA หรื อใช้ตวั กันว่า D.C. กรุ งวอชิงตัน ดีซี
สร้างในสมัยของประธานาธิ บดีจอร์ จ วอชิงตัน ประธานาธิ บดีคนแรกของสหรัฐอเมริ กา สร้างขึนแทนฟิ ลาเดลเฟี ยที
เคยเป็ นเมืองหลวงของสหรัฐฯ สมัยเป็ นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ เป็ นเมืองหนึงทีได้รับการ ออกแบบผังเมือง
ได้อย่างสวยงามเป็ นระเบียบ และเป็ นทีตังของหน่วยงานรัฐบาลทีสําคัญๆ โดย กรุ งวอชิ งตัน ดีซี นันติดกับรัฐ
เวอร์ จิเนียและรัฐแมรี แลนด์ อยูใ่ นเขตฝังซ้ายของแม่นาพอตอแมก
ํ

เทีย' ง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นนํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ “สถาบั นสมิ ธ โซเนี ย น” (SMITHSONIAN
INSTITUTION) ซึ งเป็ น สถาบันวิจยั ก่อตังขึนตามความประสงค์ของ
นักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (JAM ES SMITHSON) ซึ ง
ระบุในพินยั กรรมว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี เจมส์ ฮังเกอาร์ ฟอร์ ด
ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทังหมดให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาเพือก่ อตัง
องค์กรทีสามารถ “เพิมพูนและเผยแพร่ ความรู ้ ” ให้แก่มนุ ษยชาติเข้าชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ย านยนตร์ อากาศยาน (NATIONAL AIR AND SPACE
MUSEUM) ชมเครื องบิ นหลายยุ ค หลายสมัย รวมทัง KITTY HAWK
FLYER เครื องบินลําแรกของโลกของพีน้องตระกูล WRIGHT ยานอพอล
โล 11 จรวดลําแรกทีโคจรไปกลับโลก – ดวงจันทร์ ชม พิพธิ ภัณฑ์ ประวัติ
ธ ร ร ม ช า ติ ( NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY)
เพลิ ดเพลิ นกับการชมหุ่ น สตัฟฟ์ ช้างป่ าแอฟริ ก ันตัวใหญ่ ที สุ ดในโลก
นอกจากนันทียังมีห้องทีมีซากดึ กดําบรรพ์ มีโครงกระดู กไดโนเสาร์ ยืน
ตระหง่านอยู่ มีไฮไลท์ทีสําคัญคือ เพชรโฮ้ ป (HOPE DIAMOND) อันเป็ น
เพชรสี นาเงิ
ํ นทีใหญ่ทีสุ ดในโลก และมีประวัติวา่ นําแต่ เคราะห์ร้ายมาให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของเสมอ จนกระทังเจ้าของคน

สุ ดท้ายส่ งมาให้แก่สถาบันสมิธโซเนี ยน นําท่านถ่ ายรู ปกับ ทําเนียบขาว (WHITE HOUSE) (บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิh
ไม่ จ อดแวะถ่ า ยภาพกรณี มี ก ารปิ ดถนนเพื อรั ก ษาความปลอดภัย ประธานาธิ บ ดี ) ที พํา นัก ของประธานาธิ บ ดี
สหรัฐอเมริ กา ชมอนุสาวรี ย์วอชิ งตัน ทีมีลกั ษณะเป็ นแท่งโอบิลิสก์ สู ง 02i เมตร สร้างขึน เพือเป็ นเกียรติแก่จอร์ จ
วอชิ งตัน ประธานาธิ บดีคนแรกของสหรัฐฯ แวะเก็บภาพ เข้ าชมอนุสรณ์ สถานอับราฮัมลินคอล์ น (LINCOLN
MEMORIAL)ใจกลางกรุ งวอชิ งตัน ดีซี ร้างขึนเพือเป็ นอนุ สรณ์สถานทีระลึกถึงอดี ตประธานาธิ บดี ลินคอล์น
ตังอยูใ่ นบริ เวณสวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมือง ชมอนุสรณ์ สถานทหารผ่ านศึกเกาหลี เป็ นรู ปแกะสลัก
ทีเป็ นรู ปทหาร ผ่านชมอนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์ สัน (JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถานทีสวยงาม
และสําคัญแห่งหนึงในกรุ งวอชิงตัน ดีซี มีรูปปั นของประธานาธิ บดีเจฟเฟอร์ สันอยูด่ า้ นใน

คํา'

บริการอาหารคํา' ณ ภัตตาคาร

พักที': MARRIOTT BETHESDA HOTEL
วันที'4

แฮริสเบิร์ก – โรงงานช็อกโกแลต HERSHEY – คอร์ นนิ'ง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านออกเดิ นทางสู่ เมื องแฮร์ ริสเบิร์ก (Harrisburg) นํา
ท่านแวะเยียมชม โรงงานช็อคโกแล็ตเฮอร์ ชี แสนอร่ อยทีมีชือเสี ยง
ดัง ไปทัวโลก ที มี เ ครื องจัก รเก่ า แก่ ที ใช้ใ นการผลิ ต ช็ อ คโกแลต
HERSHEY’S โรงงานนี ได้ ถู ก ก่ อ ตังขึ นมาโดย Mr.Milton S.
Hershey ในปี ค.ศ.0=12 โดยมีลูกอมคาราเมลรสนมทีมีชือเสี ยงโดง
ดังว่า “Hershey’s Crystal A” ทีมาพร้อมกับประโยคเด็ดทีว่า “Melt
in your mouth” มีเวลาท่านได้ซือช็อคโกแลตนานาชนิดเพือเป็ นของฝากของทีระลึก

หรื อระดับเทียบเท่ า

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย
คํ'า

จากนัน นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งคอร์ น นิ' ง ระหว่า งทางชมทัศ นี ย ภาพบรรยากาศเมื อ งและชี วิ ต แบบอเมริ ก ัน
เมื อ งคอร์ น นิ งตังขึ นเมื อปี ค.ศ. 0=i< อยู่ บ นฝั งแม่ นําเชมุ ง เป็ นเมื อ งที มี ชื อเสี ย งทางด้า นการทํา เครื องแก้ว
บริการอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร

พักที': RADISSON HOTEL CORNING

หรื อระดับเทียบเท่ า

วันที'5

คอร์ นนิ'ง – ชมนําตกไนแองการ่ า – อิสระชมเมือง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นําท่ านออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่ งชาติไนแองการ่ า” ฝั'งอเมริกา ทีถือว่าเป็ นสิ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิงหนึง
ของโลก และเป็ นสถานทีดืมนําผึงพระจันทร์ ยอดนิยมสู งสุ ด 0 ใน @ ของ
คู่บ่าวสาวชาวอเมริ กนั นําตกไนแองการ่ าเกิดจากบริ มาณนํา ทีไหลมาจาก
ทะเลสาบทัง ? และเป็ นพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กากับ
ประเทศแคนาดา นําตกไนแอการาประกอบด้วยนําตกสามแห่งทีแยกออก
จากกัน คือ นําตกเกือกม้า (Horseshoe Falls บางครังก็เรี ยก นําตก
แคนาดา) สู ง 0?= ฟุต, นําตกอเมริ กาสู ง 021 ฟุต, และนําตกขนาดเล็กกว่า
ทีอยูต่ ิดกัน คือนําตก Bridal Veil เดินทางถึงนําตกไนแองการ่ า นําท่านเดินเข้าสู่ จุดชมวิว ทีสามารถมองเห็นนําตก
ไนแองการ่ าได้อย่างชัดเจน มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ได้อย่างเต็มที

เทีย' ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่ านเดินชม Cave of the Winds เพื'อชมนําตกไนแองการ่ าอย่ างใกล้ ชิด สัมผัสกระแสนําปริ มาณมหาศาลทีทิงตัว
จากทะเลสาบอีรี เป็ นจุดทีทําให้ท่านได้อยูใ่ กล้กบั นําตกมากทีสุ ด สัมผัสได้กบั ความสวยงามพร้อมกับความน่ากลัว
กับปริ มาณนํา 2 แสนแกลอนต่อวินาที ทีตกลงกระทบกัน ทําให้เกิดเสี ยงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ และมีละอองนํา
ปกคลุมไปทัวบริ เวณทอดผ่านด้วยสายรุ ้งโค้งรับกับนําตกขนาดมหึ มา สร้างความสวยงามและความประทับใจเป็ น
อย่างมาก

(**หมายเหตุ MAID OF THE MIST จะปิ ดบริ การในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนมีนาคมเนื องจากสภาพอากาศไม่เอืออํานวย เพือความปลอดภัยของลูกค้าทาง
บริ ษทั จึงจะจัดโปรแกรมท่องเทียวให้เหมาะสมแทน โดยจะนําทุกท่านเทียวชม GOAT ISLAND เป็ นนําตกทีคันกลางระหว่างนําตกอเมริ กนั (American Fall) และนําตก
แคนาดา (Canadian Fall) หรื อนําตกเกือกม้า นําตกอเมริ กนั อยูใ่ นเขตประเทศสหรัฐอเมริ กา มีความกว้างน้อยกว่าสู งน้อยกว่า กว้างเพียง @:< เมตร ส่ วนนําตกแคนาดาเป็ น
นําตกรู ปเกือกม้า : ใน @ ของนําตกอยูใ่ นเขตประเทศแคนาดา กว้างกว่า สู งกว่า และก็สวยกว่า กว้างถึง 1i< เมตร จริ ง ๆแล้วนําตกมาเป็ นนําตกไนแองการ่ า จะตกจากฝัง
อเมริ กาไปยังฝังแคนาดา ฉะนันถ้าอยูฝ่ ังอเมริ กาจะเห็นแต่ดา้ นหลังและด้านข้างของนําตก ดังนันการชมวิวของนําตกทีสวยงามระดับโลกจึงต้องไปดูฝังแคนาดาย้อนกลับมา

ท่านสามารถซื อทัวร์ นังเฮลิ คอปเตอร์ (NIAGARA HELICOPTER) เพือ
ชมความงามของนําตกไนแองการ่ า ในมุมมองทีน่าตืนเต้น เพือไม่ให้ท่าน
พลาดโอกาส ในการเก็บภาพสวยๆ ในแต่ละมุม ควรเตรี ยมกล้องถ่ายรู ปไว้
ให้พร้ อมตังแต่ขึนเฮลิ คอปเตอร์ โดยทัวร์ นีจะเริ มต้นด้วยการชมโรงผลิต
ไฟฟ้ า จากพลั ง งานนํ า (The Sir Adam Beck Generating Plant), The
Niagara Parks Commission School of Horticulture
หมายเหตุ...การนังเฮลิคอปเตอร์ ขึนอยูส่ ภาพอากาศ ไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิมเติมท่านละ 150 USD ชําระเป็ นเงินสดเท่านัน

อิสระอาหารมือคํา' ตามอัธยาศัย

พักที':

HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL

หรื อระดับเทียบเท่ า

วันที' 6 ไนแองการ่ า – วู้ดเบอรรี' เอ้ าเล้ ท – วู้ดบริดจ์
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ WOODBURY OUTLETS ซึ งเรี ยกได้วา่ เป็ นเอาท์
เลทที ดี ที สุ ด ในอเมริ ก า ตั!ง อยู่บ นเนื! อ ที ขนาดใหญ่ ประกอบด้ว ย
ร้ านค้าแบรนด์เนมกว่า *+, ร้ านค้า นําเสนอสิ นค้าในราคาทีชวนให้
เลื อกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ BURBERRY, GUCCI,
CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY,
ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANI
และอืนๆอีกมากมายอิสระให้ท่านได้เดิ นเล่นหรื อจะเลื อกนังจิบชา กาแฟ ทีมาจําหน่ ายหลากหลายจุดในเอาท์เลท
แห่งนี!

*****อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํา ภายในOUT LET เพือความสะดวกในการช้อปปิ! ง*****

พักที': APA WOODBRIDGE HOTEL

หรื อระดับเทียบเท่ า

วันที' 7 วู้ดบริดจ์ – ล่องเรื อชมเทพีเสรีภาพ – ชมเกาะแมนฮัตตัน
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านล่ องเรื อชมเกาะชมเทพีเสรี ภาพ (STATUE OF LIBERTY)
เดิ ม มี ชื อว่ า LIBERTY ENLIGHTENING THE WORLD ตังอยู่ ณ
เกาะเบคโล ปากอ่ า วฮัดสั น เป็ นของขวัญที ชาวฝรั งเศสมอบ เป็ น
ของขวัญแก่ชาวอเมริ กนั ในวันทีอเมริ กาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 0<<
ปี เมือวันที „ กรกฎาคม ปี 0=12 โดยส่ งมอบอย่างเป็ นทางการ โดยมี
ประธานาธิ บดีโกรเวอร์ คลิฟ แลนด์เป็ นผูร้ ับมอบในวันที := ตุลาคม
0==2 เทพีเสรี ภาพ เป็ นประติ มากรรมโลหะสําริ ด รู ปเทพีห่มเสื อคลุ ม มื อขวาชู คบเพลิ ง มื อซ้ายถื อแผ่นจารึ กคํา
ประกาศอิสรภาพของสหรั ฐฯ และได้รับการขึนทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เมือปี 0i=„ ผ่านชม
GROUND ZERO สถานที ๆ เคยเป็ นที ตังของตึ กเวิร์ดเทรดถู ก เรี ยกว่า ทันที ทีสิ นสุ ดการวินาศกรรมในครั งนัน
หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริ กา และหน่วยงานของเอกชนร่ วมกันตําเนิ นการ
ปรับปรุ งพืนทีดังกล่าวให้เป็ นสถานทีระลึกถึงเหยือจากวินาศกรรม 911

เทีย' ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนัน ผ่ านชมตึกเอ็มไพร์ สเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกทีเ' คยเป็ น
ตึกที'สูงที'สุดในโลก ปั จจุบนั สู งเป็ นอันดับ 0„ ของโลก มีทงหมด
ั
0<: ชัน ตึกนี ยัง
เป็ นสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ ของฮอลลีวูด้ หลายเรื องมาใช้เป็ นสถานทีถ่ายทําฉาก

สําคัญ ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เป็ นต้น (**หมายเหตุ หากมีเวลาท่ านสามารถเลือกซื อตัsว
ขึนชมวิวบน ราคาทัวร์ จะไม่ รวมค่ าขึนตึกเอ็มไพร์ สเตท มีค่าใช้ จ่ายเพิ'มเติม ท่ านละ ประมาณ tu USD) / นําชมตัว
มหานครนิ ว ยอร์ ค ชมเขตแมนแฮตตัน ซึ ง เป็ นที ตังของสถานที สํา คัญ ต่ า ง ๆ อาทิ ย่ า นวอลล์ ส ตรี ท (WALL
STREET) เป็ นชื อของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเส้นนี เป็ นถนนเก่าแก่เส้นหนึ งของเมือง ซึ งเป็ นศูนย์กลางทาง
การเงิ นแห่ งหนึ ง และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ค เริ มตังต้นอยู่ บนถนนสายนี ผ่านชม ย่ านเรดิโอ ซิ ตี มิวสิ ค ฮอลล์
(RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภาพยนตร์ และโรงคอนเสิ ร์ต จุทีนังได้ 2,?<< ทีนัง นําท่านสู่ ย่ านฟิ ฟธ์ อเวนิว
(FIFTH AVENUE) ย่านทีเป็ นศูนย์รวมของสิ นค้า ยีห้อชันนําและแฟชันทันสมัย อีกทังยังมีห้างสรรพสิ นค้าชื อดัง
MACY

*** อิสระอาหารคํา' ตามอัธยาศัย

พักที':

APA WOODBRIDGE HOTEL

หรื อระดับเทียบเท่ า

วันที' 8 อิสระช้ อปปิ งไทม์ สแควร์ – นิวยอร์ ค
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นชม ย่ านไทม์ สแควร์ (TIME SQUARE) เป็ น จุ ดตัดสําคัญ ของ
ถนนใน แมนฮัตตัน นครนิ วยอร์ ก ซึ งไทม์สแควร์ ทอดตัวยาวอยูบ่ นพืนทีใน
บล็อกระหว่างถนนซิ กท์ เอเวนิ ว กับ ถนนเอกท์ เอเวนิ ว ในความยาวแนว
ตะวันออก - ตะวันตก และอยู่บนพืนทีระหว่างถนนเวสต์ โฟตีท์ สตรี ท กับ
ถนนเวสต์ ฟิ ฟท์ตี เทิ ร์ด สตรี ท ในแนวเหนื อ - ใต้ โดยไทมสแควร์ เองได้
กลายเป็ นจุ ดสําคัญจุ ดหนึ งบนฝั งตะวันตกของย่า นธุ รกิ จการค้าในเขตมิ ดทาวน์ แมนฮัตตัน เป็ นแหล่ งรวมป้ า ย
โฆษณาขนาดมหึ มา ให้ท่านได้เลือกซื อสิ นค้าชันนําของอเมริ กา ไม่วา่ จะเป็ นเสื อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื องประดับ
และร้านขายของทีระลึก

*** อิสระอาหารกลางวันและกลางคําเพือสะดวกกับการช้อปปิ งและเดินเล่นที TIME SQUARE ***
ให้ท่านสนุ กกับการช้อปปิ งในห้างสรรพสิ นค้าทีเก่าแก่ทีสุ ดใน USA คือห้าง
MACY’S CENTER ให้ท่ า นจับ จ่ า ยใช้ส อยอย่า ง อิ ส ระ ได้เวลาสมควร นํา
ท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวยอร์ ค
21.00 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเทีย' วบินที' QR702

วันที'9 โดฮา – กรุ งเทพฯ
16.25 น.
18.30 น.

เดินทางถึงโดฮา เพื'อแวะเปลีย' นเทีย' วบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยเทีย' วบินที' QR826

วันที'10 กรุ งเทพฯ
05.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย' นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื'องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื'องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศที'ทางคณะเดินทางในขณะนัน เพื'อความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัท ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผู้นํา
ทัวร์ มีอาํ นาจตัดสินใจ ณ ขณะนันทังนีการตัดสินใจ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ y ท่ าน

เด็กอายุตํ'ากว่ า zy ปี
พักกับผู้ใหญ่ z ท่ าน

เด็กอายุตํ'ากว่ า zy ปี
พักกับผู้ใหญ่ y ท่ าน

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม'

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.-

ต้ องการเดินทางโดยชั นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม' เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ' ริษัทฯ

อัตราค่ าบริการนีรวม
ค่าตัวŠ เครื องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-นิวยอร์ ค // นิวยอร์ ค-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมทีพักตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื องปรับอากาศ เนืองจากอยูใ่ นแถบ
ทีมีอุณหภูมิตาและราคาโรงแรมจะปรั
ํ
บขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุ มต่างๆ อัน
เป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารทีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถินในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เทียวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื องดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ

ค่าผกผันของภาษีนามั
ํ นทีทางสายการบินแจ้งเปลียนแปลงกะทันหัน
ค่าธรรมเนี ยมในการยืนวีซ่าอเมริ กา และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรื อไม่กต็ าม ท่านละ 8,500 บาท
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมทีพัก (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ ท่านเนื องจากป้ องกันการสู ญหายจาก
มิจฉาชีพทีแฝงตัวเข้ามาในโรงแรมทีพัก และเพือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสําหรับทุกท่าน)
ค่ าทิปพนักงานขับรถท่ านละ 4 US/ท่ าน/วัน
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื'อนไขการสํ ารองทีน' ั'ง และการชําระเงิน
กรุ ณาจองล่ วงหน้าพร้ อมชําระงวดแรก 35,000 บาท ก่ อนการเดิ นทาง พร้ อมแฟกซ์ สําเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง Passport
มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนทีเหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิh ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 0< วัน ซึ งจะเกิดขึนได้ก็ต่อเมือไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย :< ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ :< ท่าน ซึ งในกรณี นี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้
ทังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อืนให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิh ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ทีนอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื องจากรายการทัวร์ นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิh การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิh ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทังหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยื'นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื'อในคณะมีผู้สํารองที'นั'งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื องจากบริ ษทั
จะต้องใช้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตัวŠ เครี องบิน , ห้องพักทีคอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 0? ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่ วงทีท' ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื'นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิh ในการยืนวีซ่าเดียว ซึ งทางท่านจะต้องเดินทางมายืนวีซ่า
ด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีของบริ ษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่ างๆที'ใช้ ในการยื'นวีซ่าท่ องเที'ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านทีมีความประสงค์จะ
ยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านัน มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน

• กรณีวซี ่ าทีท' ่ านยื'นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ' กิดขึนดังต่ อไปนี
- ค่ าธรรมเนียมการยื'นวีซ่าและค่ าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทังสิ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจําตัsวเครื' องบิน หรื อตัsวเครื' องบินที'ออกมาจริง ณ วันยื'นวีซ่า ซึ งตัวŠ เป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัวŠ
เครื องบินถ้าออกตัวŠ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน „?2< วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัวŠ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัวŠ ตามจริ งเท่านัน
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน : คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 0<<% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแจง
ให้ท่านเข้าใจ
• หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ‚ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทังหมด zuu%
• ทางบริ ษัทเริ' มต้ น และจบ การบริ การ ที'สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสํารองตัวŠ เครื องบิน
หรื อ พาหนะอย่า งหนึ งอย่า งใดที ใช้ใ นการเดิ น ทางมาสนามบิ น ทางบริ ษ ัท จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยในส่ ว นนี เพราะเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยที
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนันท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ

เงื'อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทังหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที'เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที'ต้องการั นตีมัดจํากับ
สายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที'มีการการั นตีค่ามัดจําที'พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจ
ขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึนไป - เก็บค่าใช้จ่าย 00,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันขึนไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริ การทังหมด 100 %

เอกสารที'ใช้ ในการยื'นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตวั ที'สถานทูตเพื'อสแกนลายนิวมือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ' หลืออายุใช้ งานไม่ ตํ'ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านัน ) 1.5 X 2.0 นิว จํานวน 3 รู ป ขึนอยูก่ บั ประเทศทีจะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าทีมีชือผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนทีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชือแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ z ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชี ออมทรัพย์ เท่ านัน ส่ วนบัญชี อื'นๆนอกจากออมทรัพย์ และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื'นๆ สามารถยื'นแนบเพิม' เติมได้ ทังนีเพื'อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ทสี' ุ ด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ชือแต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สํ าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณา
สะกดชือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาทีท่านจะใช้ยืนวีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 35 วันทําการ)

* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตํ'ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทังสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ งจดหมายต้องออกโดยทีว่าการอําเภอ
สํ าเนาบัตรประชาชน หรื อ สํ าเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สํ าเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุ ด
สํ าเนาใบเปลีย' นชื' อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
หากสถานทูตมีการเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุ ภาพ ทังนีทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิมเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที' ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ‚ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน
เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม' ีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี' ะเดินทางไปท่ องเทีย' วยังประเทศตามทีร' ะบุ
เท่ านัน การปฏิเสธวีซ่าอันเนื องมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิh ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนีจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก

