
#12514 ทัวรอเมริกาตะวันออก นิวยอรค วอชิงตันดีซี 10
วัน 6 คืน นํ้าตกไนแองการา ชมเทพีเสรีภาพ บิน QR
ทัวรอเมริกาตะวันออก วอชิงตันดีซี นิวยอรก ตึกเอ็มไพรสเตท(ผานชม) ยาน
ไทมสแควร โรงงานช็อคโกแล็ต ทําเนียบขาว(ถายรูป) อนุสาวรียวอชิงตัน(ถาย
รูป) สถาบันสมิธโซเนียน พิพิธภัณฑยานยนตรอากาศยาน ถนนบอรดวอค



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานจอหน เอฟ เคนเนดี้ - นิวยอรกซิต้ี - สะพานบรู
คลิน - ตึกเอ็มไพรสเตท - ยานไทม สแควร - แมนฮัตตัน - ยานวอลลสตรีท - เรดิโอ
ซิต้ี มิวสิคฮอลล - ถนนสายที่หา

  

APA
WOODBRIDGE
HOTEL หรือ
ระดับเทียบเทา

3 เกาะลิเบอรตี - เทพีเสรีภาพ - พิพิธภัณฑกราวดซีโร - ซีราคิวส   

HOLIDAY INN
SYRACUSE
HOTEL หรือ
ระดับเทียบเทา

4 อุทยานแหงชาติน้ําตกไนแองการา (ฝ่ังอเมริกา) - แฟช่ันเอาทเลตไนแองการา   

HOLIDAY INN
NIAGARA
FALLS HOTEL
หรือระดับเทียบ
เทา

5 วิลเลียมสปอรต - แฮรีสเบิรก - อาณาจักรช็อคโกแลต HERSHEY - ร็อควิลล   

RADISSON
HOTEL
WASHINGTON
DC-
ROCKVILLE
หรือระดับเทียบ
เทา

6
วอชิงตัน ดีซี - ทําเนียบขาว - อนุสาวรียวอชิงตัน - อนุสาวรียประธานาธิบดีลินคอน
- อนุสรณสถานทหารผานศึกเวียดนาม - อนุสรณสถานทหารผานศึกสงครามเกาหลี
- อนุสาวรียโธมัส เจฟเฟอรสัน - สถาบันสมิธโซเนียน - พิพิธภัณฑเคร่ืองบินและยาน
อวกาศ - พิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติ

  

RADISSON
HOTEL
WASHINGTON
DC-
ROCKVILLE
หรือระดับเทียบ
เทา

7 ฟิลาเดเฟียพรีเม่ียมเอาทเลต - แอตแลนติกซิต้ี - ถนนบอรดวอค   

BALLY’S
ATLANTIC
CITY HOTEL
หรือเทียบเทา

8 ฟิลาเดลเฟีย - ระฆังแหงอิสรภาพ - อินดีเพนเดนซฮอลล - หางเมซ่ีเมืองฟิลาเดเฟีย
- ทาอากาศยานฟิลาเดลเฟีย    -

9 ทาอากาศยานโดฮา    -

10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 ฿90,900 ฿90,900 ฿86,900 ฿25,900

8 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65 ฿90,900 ฿90,900 ฿86,900 ฿25,900

29 พ.ย. 65 - 8 ธ.ค. 65 ฿92,900 ฿992,900 ฿88,900 ฿25,900

2 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 ฿92,900 ฿92,900 ฿88,900 ฿25,900



28 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66 ฿99,900 ฿99,900 ฿95,900 ฿28,900

1 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66 ฿91,900 ฿91,900 ฿87,900 ฿26,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานโดฮา - สนามบินนานาชาติจอหน เอฟ เคนเนด้ี -
นิวยอรกซิตี้ - สะพานบรูคลิน - ตึกเอ็มไพรสเตท - ยานไทม ส
แควร - แมนฮัตตัน - ยานวอลลสตรีท - เรดิโอซิตี้ มิวสิคฮอลล
- ถนนสายท่ีหา

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

16.30 น. ทุกทานพรอมกัน ณ เคานเตอรสายการบินกาตาร แถว Q ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจาหนาท่ีบริษัท ฯ
คอยอํานวยความสะดวก

ค่ํา

20.55 น. ออกเดินทางสูกรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยเท่ียวบินท่ี QR833

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.05 น. เดินทางถึงโดฮา ประเทศกาตาร เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน

01.55 น. ออกเดินทางสู นครนิวยอรค สหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบินท่ี QR703

08.40 น. เดินทางถึง นครนิวยอรค (NEW YORK) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

นําทานเดินทางสู มหานครนิวยอรค โดยผานเสนทางชมสะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) ซ่ึงเป็นสะพานแขวนท่ีเกาแก
ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดขามแมน้ําอีสต เชื่อมระหวางนิวยอรก ซิตี้ เกาะแมนฮัตตัน และ ยานบรูค
ลิน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ICHIUMI JAPANESE & SEAFOOD BUFFET รานบุฟเฟตอาหารญ่ีป ุน
้ ่ ่ ่



จากนั้นผานชม ตึกเอ็มไพรสเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกท่ีเคยเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็น
อันดับ 14 ของโลก มีท้ังหมด 102 ชั้น ตึกน้ียังเป็นสถานท่ีถายทําภาพยนตรของฮอลลีวูดหลายเรื่องมาใชเป็นสถานท่ีถายทํา
ฉากสําคัญๆ (ราคาทัวรไมรวมคาขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท)

นําชมตัวมหานครนิวยอรค ชมเขตแมนแฮตตัน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีสําคัญตาง ๆ อาทิ ยานวอลลสตรีท Wall St. เป็น
ชื่อของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเสนน้ีเป็นถนนเกาแกเสนหน่ึงของเมือง ซ่ึงเป็นศูนยกลางทางการเงินแหงหน่ึง และ
ตลาดหลักทรัพยนิวยอรค เริ่มตั้งตนอยูบนถนนสายน้ี

ผานชม ยานเรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล (RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภาพยนตรและโรงคอนเสิรต จุท่ีน่ังได 6,500 ท่ี
น่ัง

นําทานสู ยานฟิฟธ อเวนิว (FIFTH AVENUE) ยานท่ีเป็นศูนยรวมของสินคา ย่ีหอชั้นนําและแฟชั่นทันสมัย อีกท้ังยังมี
หางสรรพสินคาชื่อดัง MACY

นําทานเดินชม ยานไทมสแควร (TIME SQUARE) แหลงรวมปายโฆษณาขนาดมหึมา ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาตางๆ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี APA WOODBRIDGE HOTEL หรือระดับเทียบเทา

ทาอากาศยานโดฮา

ทาอากาศยานจอหน เอฟ เคนเนดี้

นิวยอรกซิต้ี

สะพานบรูคลิน

 เชา

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย ท่ีน่ีเป็นหน่ึในทาอากาศยานสําคัญ
ท่ีเชื่อมตอเครือขายการบินกับภูมิภาคตางๆ ของโลก

เป็นสนามบินหลักของกรุงนิวยอรค ตั้งอยูหางจากตัวเมืองไป 20กิโลเมตร สนามบิน
ขนาดใหญแหงน้ีชื่อในตอนแรก(คศ1948) คือ Idlewild Airport แตมาเปล่ียนชื่อตาม
ประธานาธิบดี John F. Kennedy หลังจากท่ีเขาถูกลอบสังหารเมื่อ คศ1963

เป็นเมืองใหญท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองท่ีเจริญท่ีสุดในโลก เป็นมหานครเอกของ
โลก จัดไดวาเป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ท่ีสําคัญท่ีสุดของ
โลก

เป็นสะพานกึ่งแขวน ท่ีเกาแกของกรุงนิวยอรค ซ่ึงสรางเสร็จเมื่อ คศ1863 ซ่ึงถูก
ออกแบบใหเป็นท้ัง Suspension bridge และ cable-stay bridg

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ICHIUMI JAPANESE &amp; SEAFOOD BUFFET

 บาย



ตึกเอ็มไพรสเตท

ยานไทม สแควร

แมนฮัตตัน

ยานวอลลสตรีท

เรดิโอซิต้ี มิวสิคฮอลล

ถนนสายที่หา

เป็นตึกท่ีตั้งอยูในนิวยอรค ถูกตั้งชื่อตามฉายาของรัฐซ่ึงก็คือ The Emipre State สูงถึง
381เมตร(รวมยอด 443เมตร) และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกอยูถึง 40ปี และหลังจาาก
เหตุการณ 9-11 ทําใหตึกน้ีกลับมาสูงท่ีสุดในนิวยอรคอยูอีกชวงหน่ึง

เป็นยานคาขายในเมืองนิวยอรคเขตแมนฮัตตันซ่ึงเป็นหน่ึงในแยกหรือยานท่ีคับค่ังท่ีสุด
ในโลก และมีชื่อเลนวา สี่แยกของโลก หรือใจกลางจักรวาล และยังเป็นท่ีรวบรวมโรงละคร
เวทีระดับโลกอีกมากมาย

แมนแฮตตัน (อังกฤษ: Manhattan) เป็นหน่ึงใน 5 เขตการปกครองทองถิ่นของนคร
นิวยอรก ตั้งอยูบนเกาะแมนแฮตตันท่ีปากแมน้ําฮัดสัน ประกอบไปดวยเกาะแมนแฮตตัน
และเกาะเล็กๆท่ีอยูติดกัน คือ เกาะโรสเวลต (Roosevelt Island), เกาะแรนดัลส
(Randall's Island), เกาะวารด (Wards Island), เกาะกอฟเวิรนเนอรส (Governors
Island), เกาะลิเบอรตี (Liberty Island), เกาะเอลลิส[1], เกาะอูตัน แมนแฮตตัน
(อังกฤษ: Manhattan) เป็นหน่ึงใน 5 เขตการปกครองทองถิ่นของนครนิวยอรก ตั้งอยู
บนเกาะแมนแฮตตันท่ีปากแมน้ําฮัดสัน ประกอบไปดวยเกาะแมนแฮตตันและเกาะเล็กๆ
ท่ีอยูติดกัน คือ เกาะโรสเวลต (Roosevelt Island), เกาะแรนดัลส (Randall's Island),
เกาะวารด (Wards Island), เกาะกอฟเวิรนเนอรส (Governors Island), เกาะลิเบอรตี
(Liberty Island), เกาะเอลลิส[1], เกาะอูตัน

เป็นชื่อของถนนในเกาะแมนฮัตตัน ว่ิงจากทิศตะวันออกจากถนนบรอดเวยไปถึงแมน้ํา
ฮัดสัน ถนนเสนน้ีเป็นถนนเกาแกเสนหน่ึงของเมือง ซ่ึงเป็นศูนยกลางทางการเงินของ
โลก และตลาดหลักทรัพยนิวยอรกเริ่มตนตั้งอยูบนถนนสายน้ี

เป็นสถานท่ีจัดการแสดงดนตรีชื่อดังท่ีอยูในยานไทมสแควร ยานการคาในกลางนครท่ี
ประชันปายโฆษณานับรอยปาย ยานโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย ตนกําเนิดของละคร
บรอดเวยศิลปะการแสดงท่ีท่ัวโลกยอมรับ

เป็นถนนสายหลักท่ีว่ิงผานใจกลางเมือง ในโซนแมนฮัตตัน ซ่ึงนับวาเป็นหน่ึงในถนนท่ี
คาครองชีพสูงท่ีสุดบนโลก เป็นหน่ึงในถนนเสนท่ีเหมาะสมท่ีสุดทางดานการชอปป้ิง



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เกาะลิเบอรตี - เทพีเสรีภาพ - พิพิธภัณฑกราวดซีโร - เมืองซีรา
คิวส

หากมีเวลาทานสามารถเลือกซ้ือตั๋วขึ้นชมวิวบน ราคาทัวรจะไมรวมคาขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท มีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานละ
ประมาณ 40 USD

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 APA WOODBRIDGE HOTEL หรือระดับเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานลองเรือ ชมเทพีเสรีภาพ (STATUE OF LIBERTY) เดิมมีชื่อวา LIBERTY ENLIGHTTENING THE
WORLD ตั้งอยู ณ เกาะเบคโล ปากอาวฮัดสัน เป็นของขวัญท่ีชาวฝรั่งเศสมอบเป็นของขวัญแกชาวอเมริกัน ในวันท่ีอเมริกา
เฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปีเมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม ปี 1876

ผานชม GROUND ZERO สถานท่ี ๆ เคยเป็นท่ีตั้งของตึกเวิรดเทรดถูกเรียกวา ทันทีท่ีสิ้นสุดการวินาศกรรมในครั้งนั้น
หนวยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และหนวยงานของเอกชนรวมกันตําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีดังกลาวใหเป็นสถานท่ีระลึกถึง
เหย่ือจากวินาศกรรม 911

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BUBBA GUMP SHRIMP CO.รานอาหารทะเลและสารพัดเมนูกุง สไตลอเมริกัน

นําคณะทานเดินทางสู “เมืองซีราคิวส” (SYRACUSE) (ระยะทาง 403 กม. // ใชเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง 5 นาที)
เป็นเมืองในเขตฟิงเกอรเลกสของนิวยอรกตอนกลางมีกีฬาระดับวิทยาลัย เพลิดเพลินไดท้ังวันกับกิจกรรมกลางแจง ชอปป้ิง
และสถานท่ีทางวัฒนธรรมในใจกลางรัฐนิวยอรก

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี : HOLIDAY INN SYRACUSE HOTEL หรือระดับเทียบเทา

เกาะลิเบอรตี

เทพีเสรีภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเกาะเล็กๆของเมืองนิวยอรคท่ีตั้งอยูในนานน้ําของ New Jersey ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรูป
ป้ันเทพีแหงเสรีภาพ

เทพีเสรีภาพ ของขวัญชิ้นสําคัญท่ีฝรั่งเศสตั้งใจมอบใหแกอเมริกา ตั้งตระหงานอยูเหนือ
เกาะลิเบอรตี้ในอาวนิวยอรค เทพีเสรีภาพ สัญลักษณของผูแสวงหาอิสระ เสรีภาพ การ
ตอนรับอยางอบอุนใหกับผูท่ีเต็มเป่ียมไปดวยความฝัน และพรอมยืนเคียงขาง ผูเดินทาง
มาสรางชีวิตใหม ทุกเชื้อชาติ ทุกภาษา อิสรภาพเปิดทางใหพวกเขาเดินทางเขาออก
ประเทศน้ี



วันท่ี 4 อุทยานแหงชาติน้ําตกไนแองการา (ฝงอเมริกา) - แฟชั่นเอาทเลต
ไนแองการา

พิพิธภัณฑกราวดซีโร
ท่ีท่ีความรุงโรจน และลมสลายรวมอยูท่ีเดียวกัน ลางบอกเหตุใหอเมริกาตระหนักถึง
สันติภาพท่ีจะเกิดแกคนท้ังโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร รานอาหารทะเลและสารพัดเมนูกุง สไตลอเมริกัน

ซีราคิวส บาย

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในเขตฟิงเกอรเลกสของนิวยอรกตอนกลาง มีประชากรมากเป็นอันดับ
หาในรัฐนิวยอรก เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการศึกษา ซีราคิวสตั้งชื่อตามเมืองซีรา
คิวสของกรีกโบราณ (Siracusa ในภาษาอิตาลี) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูบนชายฝ่ังตะวันออก
ของเกาะซิซิลีของอิตาลี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 HOLIDAY INN SYRACUSE HOTEL หรือระดับเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสู อุทยานแหงชาติไนแองการา ฝ่ังอเมริกา ท่ีถือวาเป็นสิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติสิ่งหน่ึงของโลก และ
เป็นสถานท่ีด่ืมน้ําผึ้งพระจันทรยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคูบาวสาวชาวอเมริกัน น้ําตกไนแองการาเกิดจากบริมาณน้ํา ท่ีไหล
มาจากทะเลสาบท้ัง 5 และเป็นพรมแดนระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดา

เดินทางถึงน้ําตกไนแองการา นําทานเดินเขาสูจุดชมวิว ท่ีสามารถมองเห็นน้ําตกไนแองการาไดอยางชัดเจน มีเวลาใหทาน
เก็บภาพความประทับใจ ไดอยางเต็มท่ี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย อ่ิมอรอยกับอาหารไทยรสชาติตนตํารับ

นําทุกทานเดินทางสู “GOAT ISLAND” เกาะกลางท่ีค่ันกลางระหวางน้ําตกอเมริกัน (AMERICAN FALL) และน้ําตก
แคนาดา (CANADIAN FALL) เพ่ือชมความงดงามของ BRIDAL VEIL FALLS และ น้ําตกเกือกมา (HORSESHOE
FALLS) นําทานเดินเขาสูจุดชมวิว ท่ีสามารถมองเห็นน้ําตกไนแองการาไดอยางชัดเจน มีเวลาใหทานเก็บภาพความประทับใจได
อยางเต็มท่ี

ทานสามารถซ้ือทัวรน่ังเฮลิคอปเตอร (NIAGARA HELICOPTER) เพ่ือชมความงามของน้ําตกไนแองการา ในมุมมองท่ี
นาตื่นเตน เพ่ือไมใหทานพลาดโอกาส ในการเก็บภาพสวยๆ ในแตละมุม ควรเตรียมกลองถายรูปไวใหพรอมตั้งแตขึ้น
เฮลิคอปเตอร โดยทัวรน้ีจะเริ่มตนดวยการชมโรงผลิตไฟฟา จากพลังงานน้ํา (The Sir Adam Beck Generating Plant), The
Niagara Parks Commission School of Horticulture

หมายเหตุ...การน่ังเฮลิคอปเตอร ขึ้นอยูสภาพอากาศ ไมรวมอยูในคาทัวร มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 150 USD ชําระเป็น
เงินสดเทานั้น

ค่ํา

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 เมืองวิลเลียมสปอรต - เมืองแฮรีส เบิรก - อาณาจักรช็อคโก
แลต HERSHEY - เมืองร็อควิลล

การน่ังเฮลิคอปเตอร ขึ้นอยูสภาพอากาศ ไมรวมอยูในคาทัวร มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 150 USD ชําระเป็นเงินสดเทานั้น

ทานสามารถซ้ือทัวรน่ังเฮลิคอปเตอร (NIAGARA HELICOPTER) เพ่ือชมความงามของน้ําตกไนแองการา ในมุมมองท่ี
นาตื่นเตน เพ่ือไมใหทานพลาดโอกาส ในการเก็บภาพสวยๆ ในแตละมุม ควรเตรียมกลองถายรูปไวใหพรอมตั้งแตขึ้น
เฮลิคอปเตอร โดยทัวรน้ีจะเริ่มตนดวยการชมโรงผลิตไฟฟา จากพลังงานน้ํา (The Sir Adam Beck Generating Plant), The
Niagara Parks Commission School of Horticulture

การน่ังเฮลิคอปเตอร ขึ้นอยูสภาพอากาศ ไมรวมอยูในคาทัวร มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 150 USD ชําระเป็นเงินสดเทานั้น

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร PONDEROSA STEAK HOUSE เสิรฟทานดวยสเตกเป็นจานหลัก พรอมบุฟเฟตอาหาร
หลากหลายเมนู

พักท่ี : HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL หรือระดับเทียบเทา

อุทยานแหงชาตินํ้าตกไนแองการา (ฝงอเมริกา)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอุทยานท่ีมีไฮไลทหลักคือน้ําตกไนแองการา ซ่ึงเกิดจากบริมาณน้ําท่ีไหลมาจาก
ทะเลสาบท้ัง 5 และเป็นพรมแดนระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดา
น้ําตกไนแอการาประกอบดวยน้ําตกสามแหงท่ีแยกออกจากกัน คือ น้ําตกเกือกมา
(Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ําตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ําตกขนาดเล็กกวาท่ี
อยูติดกัน คือน้ําตก Bridal Veil

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารไทย

แฟชั่นเอาทเลตไนแองการา บาย

เป็นเอาทเล็ตท่ีหางออกไปจากตัวน้ําตกไนแองการาเพียงประมาณ 10 นาที ซ่ึงมีชั้นเดียว
แตกวางขวางมากและมีกวา 200 ย่ีหอชื่อดังเปิดขายของอยู

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร สเตก พรอมบุฟเฟตอาหารหลากหลายเมนู

 HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL หรือระดับเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสู “เมืองวิลเลียมสปอรต” (WILLIAMSPORT) (ระยะทาง 339 กม. // ใชเวลาในการเดินทาง 3
ชั่วโมง 55 นาที) เมืองเกาแกท่ีสําคัญของรัฐเพนซิลเวเนีย เคยเป็นศูนยกลางการทําไมรูปไม ท่ีใหญท่ีสุดของรัฐและเป็นสมรภูมิ
รบท่ีสําคัญระหวางชาวอินเดียนแดงพ้ืนมืองเผาอีโรเควส (Iroquois) กับชาวฝรั่งเศสผูบุกรุก

เดินทางถึงตัวเมืองนําทานผานชมเมืองโดยรอบ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

้



จากนั้นนําทานออกเดินทางสู “เมืองแฮรริสเบิรก” (HARRISBURG) (ระยะทาง 160 กม. // ใชเวลาในการเดินทาง 1
ชั่วโมง 55 นาที)

นําทานแวะชม “โรงงานช็อคโกแล็ต” แสนอรอยท่ีมีชื่อเสียงดังไปท่ัวโลก ท่ีมีเครื่องจักรเกาแกท่ีใชในการผลิตช็อคโกแลต
HERSHEY’S มีเวลาทานไดซ้ือช็อคโกแลตนานาชนิดเพ่ือเป็นของฝากของท่ีระลึก

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู “เมืองร็อควิลล” (Rockville) (ระยะทาง 178 กม. // ใชเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง)
เป็นเมืองศูนยกลางการปกครองของมอนตโกเมอรี (Montgomery County) ในรัฐแมริแลนด มีพ้ืนท่ีรวม 34.8 ตาราง
กิโลเมตร

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี : RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือเทียบเทา

วิลเลียมสปอรต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเกาแกท่ีสําคัญของรัฐเพนซิลเวเนีย เคยเป็นศูนยกลางการทําไมท่ีใหญท่ีสุดของ
รัฐและเป็นสมรภูมิรบท่ีสําคัญระหวางชาวอินเดียนแดงพ้ืนมืองเผาอีโรเควส (Iroquois)
กับชาวฝรั่งเศสผูบุกรุก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

แฮรีสเบิรก

อาณาจักรช็อคโกแลต HERSHEY

ร็อควิลล

 บาย

เป็นเมืองหลวงของรัฐแพนซิวาเนีย ซ่ึงตั้งอยูบนฝ่ังตะวันออกของแมน้ําสัสเกฮานนา โดย
อยูหางจากฟิลาเดลเฟียไปทางตะวันตก 107 กิโลเมตร เมืองน้ีมีบทบาทสําคัญใน
ประวัติศาสตรอเมริกาในสงครามกลางเมืองอเมริกาและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในวงหน่ึง
ของศตวรรษท่ี 19

เป็นสถานท่ีทองเท่ียว ท่ีสรางขึ้นโดน Hershey บริษัทท่ีขึ้นชื่อเรื่องช็อกโกแลต ซ่ึงท่ีน่ีคือ
ท่ีแรกของหลายๆท่ีท่ีถูกเปิดขึ้นมาใหคนเลนเครื่องเลน ชิมรานอาหารท่ีใชผลิตภัณฑของ
Hershey เป็นวัตถุดิบ

เป็นเมืองศูนยกลางการปกครองของมอนตโกเมอรี (Montgomery County) ในรัฐ
แมริแลนด เป็นหน่ึงในชุมชนท่ีใหญท่ีสุดในรัฐแมริแลนด เมืองน้ีเป็นท่ีตั้งของบริษัท
ซอฟตแวร เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงสถาบันของรัฐบาลหลายแหง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือระดับเทียบเทา



วันท่ี 6 กรุงวอชิงตัน ดีซี - ทําเนียบขาว - อนุสาวรียวอชิงตัน -
อนุสาวรียประธานาธิบดีลินคอน - อนุสรณสถานทหารผานศึก
เวียดนาม - อนุสรณสถานทหารผานศึกสงครามเกาหลี - อนุ
สาวรียโธมัส เจฟเฟอรสัน - สถาบันสมิธโซเนียน - พิพิธภัณฑ
เคร่ืองบินและยานอวกาศ - พิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรุงวอชิงตัน ดีซี (WASHINGTON DC) ชมกรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
เมืองหน่ึงท่ีไดรับการออกแบบผังเมืองไดอยางสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นท่ีตั้งของหนวยงานรัฐบาลท่ีสําคัญๆ

แวะถายรูปกับ ทําเนียบขาว (THE WHITE HOUSE) ท่ีพํานักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

นําทานชมและถายรูปกับ อนุสาวรียวอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT) ท่ีมีลักษณะเป็นแทงโอบิลิสก สูง 169
เมตร สรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกจอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ

เขาชม อนุสรณสถานอับราฮัมลินคอลน (LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี รางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ
สถานท่ีระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี ลินคอลน ตั้งอยูในบริเวณสวนสาธารณะอันใหญโตภายในตัวเมือง

ชม อนุสรณสถานทหารผานศึกเวียดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ท่ีบนกําแพงสีดํา มีรายชื่อของชาว
อเมริกันท่ีเสียชีวิตในสงครามเวียดนามกวา 58,000 คน

ชม อนุสรณสถานทหารผานศึกเกาหลี (KOREAN WAR VETERANS MEMORIAL) เป็นรูปแกะสลักท่ีเป็นรูปทหาร

ชม อนุสรณสถานธอมัส เจฟเฟอรสัน (JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณสถานท่ีสวยงามและสําคัญแหงหน่ึงในกรุง
วอชิงตัน ดีซี มีรูปป้ันของประธานาธิบดีเจฟเฟอรสันอยูดานใน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู “สถาบันสมิธโซเนียน” (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซ่ึงเป็นสถาบันวิจัย กอตั้งขึ้นตาม
ความประสงคของนักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ เจมส สมิธสัน (JAMES SMITHSON) ซ่ึงเขายกมรดกท้ังหมดใหแกรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาเพ่ือกอตั้งองคกรท่ีสามารถ “เพ่ิมพูนและเผยแพรความรู” ใหแกมนุษยชาติ

เขาชม พิพิธภัณฑยานยนตรอากาศยาน (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) ชมเครื่องบินหลายยุคหลายสมัย
รวมท้ัง KITTY HAWK FLYER เครื่องบินลําแรกของโลกของพ่ีนองตระกูลไรน ยานอวกาศ อพอลโล 11 จรวดลําแรกท่ีโคจร
ไปกลับโลก – ดวงจันทร

ชม พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ (NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกับการชมหุนสตัฟฟ
ชางปาแอฟริกันตัวใหญท่ีสุดในโลก นอกจากนั้นท่ียังมีหองท่ีมีซากดึกดําบรรพ มีโครงกระดูกไดโนเสาร ยืนตระหงานอยู มีไฮไลท
ท่ีสําคัญคือ เพชรโฮป (HOPE DIAMOND) อันเป็นเพชรสีน้ําเงินท่ีใหญท่ีสุดในโลก

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย เต็มอ่ิมกับอาหารรสจัดตามแบบฉบับอาหารไทย

พักท่ี : RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือระดับเทียบเทา

วอชิงตัน ดีซี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตัว D.C. นั้นยอมาชื่อเลนเกาน่ันก็คือ The District เป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา
เป็นเมืองท่ีไดรับบริจาคพ้ืนท่ีจาก 2รัฐอ่ืนเพ่ือท่ีจะตั้งเมือง



ทําเนียบขาว

อนุสาวรียวอชิงตัน

อนุสาวรียประธานาธิบดีลินคอน

อนุสรณสถานทหารผานศึกเวียดนาม

อนุสรณสถานทหารผานศึกสงครามเกาหลี

อนุสาวรียโธมัส เจฟเฟอรสัน

เป็นบานพักท่ีประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทุกคนไดใชเป็นท่ีพักอาศัยมาตั้งแต John
Adamเมื่อ ค.ศ. 1800 ซ่ึงสรางโดยศิลปินชาวไอริชดวยการเพนทสีขาวและวัตถุดิบพิเศษ
ตางๆ

เป็นอนุสาวรียท่ีสรางเพ่ือเป็นเกียรติแกจอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของ
สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา มีลักษณะเป็นแทงโอเบลิสก ทํา
ดวยหินออน หินแกรนิต และหินทราย

เป็นอนุสรณสถานท่ีสรางเพ่ือรําลึกถึง Abraham Lincoln ประธานาธิบดีคนท่ี 16ของ
อเมริกา ซ่ึงเป็นคนท่ียกเลิกระบบท่ีนําชาวสีผิวมาเป็นทาสและคนใชในอเมริกา

เป็นอนุสรณสงครามท่ีตั้งอยูในวอชิงตัน ดี.ซี. ท่ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกทหารอเมริกัน
ผูตอสูในสงครามเวียดนาม และผูเสียชีวิต และ ผูสูญหายระหวางสงคราม การกอสราง
อนุสาวรียและเหตุการณท่ีเกี่ยวของเป็นเหตุการณท่ีสรางความขัดแยงเป็นอันมากใน
สังคมอเมริกัน ท่ีเป็นผลใหมีเพ่ิมสิ่งกอสรางอ่ืนในบริเวณอนุสาวรีย กลุมอนุสาวรียใน
ปัจจุบันประกอบดวยสิ่งกอสรางสามชิ้น: อนุสาวรียทหารสามนาย (Three Soldiers
statue), อนุสาวรียทหารผานศึกเวียดนามสตรี และ กําแพงอนุสาวรียทหารผานศึก
เวียดนามซ่ึงเป็นสิ่งกอสรางหลักของอนุสาวรีย

อนุสรณสถานทหารผานศึกเกาหลีน้ีตั้งอยูในอุทยาน West Potomac ของกรุงวอชิงตัน
ดี.ซี. ทางตะวันออกเฉียงใตของอนุสาวรียลินคอลนและอยูทางใตของ Reflecting Pool
บน National Mall ท่ีน่ีถูกสรางเพ่ือระลึกถึงเหลาทหารกลาของอเมริกันชนท่ีผานศึก
สงครามเกาหลี

เป็นอนุสรณเพ่ือรําลึกถึง Thomas Jefferson ชายผูรางสัญญาเสรีภาพของอเมริกา เป็น
หน่ึงในบิดาผูตอตั้งประเทศ ซ่ึงตั้งอยูใน วอชิงตัน ดีซี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 7 ฟลาเดเฟยพรีเม่ียมเอาทเลต - แอตแลนติกซิตี้ - ถนนบอรดวอค

สถาบันสมิธโซเนียน

พิพิธภัณฑเครื่องบินและยานอวกาศ

พิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติ

 บาย

เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ ท่ีบริหารจัดการและไดรับทุนจาก
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและจากผูบริจาคตางๆ รวมถึงรายไดการจําหนายออกรานและคา
สมาชิกนิตยสาร หนวยงานสวนใหญของสถาบันตั้งอยูท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

พิพิธภัณฑยานบินและอวกาศแหงชาติ (อังกฤษ: National Air and Space Museum;
NASM) แหงสถาบันสมิธโซเนียน เป็นพิพิธภัณฑท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของสถาบันสมิธ
โซเนียน ตั้งอยูท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นแหลงรวมวัตถุท่ีเกี่ยวของดานอากาศยานและ
อวกาศยานท่ีใหญท่ีสุดในโลก

พิพิธภัณฑจัดเป็นพิพิธภัณฑและศูนยวิจัยท่ีดีท่ีสุดในโลก พิพิธภัณฑมุงเนนไปท่ีการกระ
ตุนใหผูเย่ียมชมเกิดความอยากรูอยาก เห็น การคนพบ และการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของโลก ผานการ วิจัย การจัดแสดงงานและโครงการทางการศึกษาตางๆ ในแตละปีมีผู
เย่ียมชมหลายลานคน พิพิธภัณฑแหงน้ีเป็นฉากสําคัญหน่ึงของภาพยนต Night at The
Museum ท่ีโดงดังท่ัวโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

 RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือระดับเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู PHILADELPHIA PREMIUM OUTLETS ซ่ึงเรียกไดวาเป็นเอาทเลทท่ีดีท่ีสุดในอเมริกา ตั้งอยูบน
เน้ือท่ีขนาดใหญ ประกอบดวยรานคาแบรนดเนมกวา 100 รานคา นําเสนอสินคาในราคาท่ีชวนใหเลือกสรรมากมายหลากหลาย
แบรนด อิสระใหทานไดเดินเลนหรือจะเลือกน่ังจิบชา กาแฟ ท่ีมาจําหนายหลากหลายจุดในเอาทเลทแหงน้ี

บาย

นําทานเดินทางสู เมืองแอตแลนติก ซิตี้ ดินแดนแหงคาสิโน (ระยะทาง 157 กม. // ใชเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 35
นาที) ท่ีขึ้นชื่นท่ีสุดดานฝ่ังตะวันออก (ลาสเวกัสตะวันออก) ดวยทิวทัศนอันงดงาม ทําใหนักทองเท่ียวท่ัวโลก ตางใฝฝันท่ีจะมา
เสี่ยงโชค ณ เมืองน้ี

อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคท่ีคาสิโน หรืออิสระเท่ียวชมเลือกซ้ือสินคา ณ ถนนบอรดวอค ซ่ึงเป็นถนนสาย
เกาแกของเมืองแอตแลนติก ซิตี้ ซ่ึงตลอดสายเต็มไปดวยรานคาตางๆมากมาย รวมไปถึงรานคา ซ่ึงมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู
บนถนนเสนน้ี

ค่ํา

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา เพ่ือความสะดวกในการเท่ียวชมเมืองและกิจกรรมตางๆ

พักท่ี : BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL หรือระดับเทียบเทา



วันท่ี 8 เมืองฟลาเดลเฟย - ระฆังแหงอิสรภาพ - อินดีเพนเดนซฮอลล -
หางเมซ่ีเมืองฟลาเดเฟย - ทาอากาศยานนานาชาติฟลาเดลเฟย
ประเทศสหรัฐอเมริกา

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา เพ่ือความสะดวกในการเท่ียวชมเมืองและกิจกรรมตางๆ

ฟลาเดเฟยพรีเมี่ยมเอาทเลต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นเอาทเลทท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึงในอเมริกา ตั้งอยูบนเน้ือท่ีขนาดใหญ ประกอบ
ดวยรานคา แบรนดเนมกวา 100 รานคา นําเสนอสินคาในราคาท่ีชวนใหเลือกสรร
มากมายหลากหลายแบรนด

แอตแลนติกซิต้ี

ถนนบอรดวอค

 บาย

เมืองน้ีตั้งอยูริมฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก ในมลรัฐนิวเจอรซี เมืองคาสิโนแหงท่ีสองของ
สหรัฐฯ เมืองตากอากาศริมฝ่ังทะเล เป็นท่ีตั้งของสถานบันเทิง คาสิโนท่ีมีชื่อเสียง
มากมาย

ถนนบอรดวอค (Boardwalk) ซ่ึงเป็นถนนสายเกาแกของเมืองแอตแลนติค ซิติ้สรางขึ้น
ในปี1870 ในอดีตมีความกวางเพียง 12 ฟุต แตปัจจุบัน มีความกวางถึง 40 ฟุตและมี
ความยาวถึง 4.5 ไมล ซ่ึงตลอดสายเต็มไปดวยรานคาตางๆมากมาย รวมไปถึงรานคา ซ่ึง
มีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู ณ ถนนเสนน้ี

 คํ่า  BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยกอตั้งประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ชม ระฆังแหงอิสรภาพ หรือลิเบอรตี้ เบลล จัดเป็นระฆังท่ีมีความหมายตอประวัติศาสตรชาติอเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบท่ีสง
เสียงกองกังวานหลังประกาศอิสรภาพไมขึ้นตรงตอจักรภพอังกฤษ ในปี 1776

ชม อินดีเพนเดนซฮอลล สถานท่ีประกาศอิสรภาพ ตั้งอยูในสวนท่ีเมืองฟิลาเดลเฟีย ซ่ึงไดประกาศเอกราชไวในปี ค.ศ. 1776
คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน แถลงวา อาณานิคมอเมริกา 13 แหง ขอแยกตัวจากอังกฤษ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ใหทานสนุกกับการชอปป้ิงในหางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดใน USA คือ หาง MACY’S CENTER CITY
PHILADEPHIA ใหทานจับจายใชสอยอยางอิสระ



วันท่ี 9 ทาอากาศยานฮาหมัด

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฟิลาเดเฟีย

ค่ํา

20.55 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เท่ียวบินท่ี QR 728

ฟลาเดลเฟย

ระฆังแหงอิสรภาพ

อินดีเพนเดนซฮอลล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นรัฐปกครองตนเองท่ีมีประชากรคับค่ังเป็นอันดับ 5 ของอเมริกา อยูทางตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศ

เป็นระฆังท่ีอังกฤษไดมอบใหอเมริกาเป็นสัญลักษณแหงเสรีภาพใน คศ1752 ระฆังนั้น
แตกเมื่อถูกตีครั้งหลังจากไดมาถึงอเมริกา และถูกสรางขึ้นมาใหมถึง 2รอบ

อินดิเพนเดนซฮอลล (อังกฤษ: Independence Hall) คือศูนยกลางของอุทยาน
ประวัติศาสตรแหงชาติอินดิเพนเดนซ เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
ตั้งอยูบนถนนเชสตนัตระหวางถนนท่ี 5 กับ 6 ในชวงแรก อาคารน้ีเป็นท่ีรูจักในฐานะ
สถานท่ีท่ีมีการอภิปรายแกไขและลงมติเห็นชอบคําประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกาและ
รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หางเมซี่เมืองฟลาเดเฟย

ทาอากาศยานฟลาเดลเฟย

 บาย

เป็นหางท่ีตั้งอยูในอาคาร Wanamaker อันเกาแก เป็นหน่ึงในแหลงช็อปป้ิงชั้นนําของฟิ
ลาเดลเฟียท่ีมีประวัติดานการคาปลีกยาวนานกวา 100 ปี

ทาอากาศยานนานาชาติฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia International Airport) ตั้งอยูท่ี
เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินยูเอสแอรเวย



 หมายเหตุ

วันท่ี 10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

16.10 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาตาร เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน

ค่ํา

18.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เท่ียวบินท่ี QR 826

ทาอากาศยานโดฮา บาย

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย ท่ีน่ีเป็นหน่ึในทาอากาศยานสําคัญ
ท่ีเชื่อมตอเครือขายการบินกับภูมิภาคตางๆ ของโลก

 กิจกรรม เชา

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ  25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางอเมริกา ,ประกัน
การเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทาง
มาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวอเมริกา ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา
คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

คาหองพักในอเมริกา ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ
 

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000  บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน (ในวันเวลาทําการ)มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริ
ษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-นิวยอรค  //  ฟิลาเดเฟีย-กรุงเทพฯ (หรือสลับเมืองกอนหลัง)

คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน
12ช.ม./วัน 

โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําให
ตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 

่



คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาอเมริกา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
ทานละ 8,500 บาท

คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาใน
โรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

คาทิปพนักงานขับรถทานละ 5 US/ทาน/วัน

คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน 
 

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3

เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพยเทานั้น สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณท่ีสุด) 

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

์ ่ ้



สิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

หมายเหตุ

ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ  25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทาง
มาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี

- คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

- คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ
 

หมายเหตุ
ราคาทัวรน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถทานละ 5 USD/ทาน/วันและ คาทิปหัวหนาทัวรตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก

ทานละ 100 บาทตอวัน

ราคาทัวรน้ียังไมรวมคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาอเมริกา และคาธรรมเนียมวีซา ทานละ 8,500 บาท (ซ่ึงทางสถานทูตไมคืนใหทาน
ไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม) 

หมายเหตุ    โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมา
จากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัท ไดมอบหมาย
ให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ

โรงแรมในอเมริกา ไมมีหองพักสําหรับ 3 คน (TRIPLE  ROOM) กรุณาสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ี
 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
  

ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 10,000 บาท   

ยกเลิกกอนการเดินทาง  14 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง  1-6 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 


