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-เดินทางข ัน้ต า่ 2 ท่าน- 
 

 

วันแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ – โดฮา  
16.30น. ทกุท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู เคาน์เตอร์สายการบิน QATAR  AIRWAYS 

Q ประต ู8 โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวก  
20.55น.  ออกเดินทางสูก่รุงโดฮา ประเทศการ์ต้า ด้วยเท่ียวบินท่ี QR833  
วันที่สอง โดฮา – นิวยอร์ค –รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 Johnson & Johnson  
00.05น.  เดินทางถงึสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า เพ่ือแวะเปลี่ยนเท่ียวบิน  
01.55น.  ออกเดนิทางสูนิ่วยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบินท่ี QR703  
08.40น.  เดินทางถงึมหานครนิวยอร์ค NEW YORK น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีทาง

ศลุกากรแล้ว จากนัน้น าท่านเดินทางสูจ่ดุลงทะเบียนรับวคัซีน ของ Johnson & Johnson  
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(ทางบริษัทฯ เป็นผปู้ ระสานงานนดัหมายไว้ให้แก่ทกุท่านเรียบร้อยแล้ว)  
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN MANHATTAN 6TH AVE หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง  

อิสระพกัผ่อนหลงัเหน่ือยจากการเดินทางไกล *** อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั ***  
วันที่สาม  ชมมหานครนิวยอร์ค – สะพานบรูคลนิ – ตกึเอม็ไพร์สเตท - ฟิฟธ์อเวนิว  
    มหาวหิารเซนต์แพททริค - ร็อคกีเ้ฟลเลอร์เซน็เตอร์  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู ่ “มหานครนิวยอร์ค” โดยผ่านเส้นทางชม “สะพานบรูคลิน” 

(Brooklyn Bridge) ซึง่เป็นนสะพานแขวนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในสหรัฐอเมริกา มี
ความยาว 1,825 เมตร ทอดข้าม แม่น า้อีสต์  
เช่ือมระหวา่งนิวยอร์กซิตีก้บัเกาะแมนฮตัตนั และย่านบรูคลิน  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  จากนั้นผ่านชม “ตกึเอม็ไพร์สเตท” (EMPIRE STATE BUILDING) ตกึท่ีเคยเป็นตกึท่ีสงูท่ีสดุใน

โลก ปัจจบุนัสงูเป็นอนัดบั 14ของโลก มีทัง้หมด 102 ชัน้  
ตกึนีย้งัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัของฮอลลวีู้ดหลาย 
เร่ืองมาใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าฉากส าคญัๆ อาทิ  
SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG  เป็นต้น (*** 
หมายเหตหุากมีเวลาท่านสามารถ เลือกซือ้ตัว๋ขึน้ชมววิชัน้
บนสดุได้ โดยมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเตมิประมาณท่านละ 40 USD***) น าท่านชมสถานท่ีส าคญัตา่ง ๆ 
อาทิย่าน วอลล์สตรีท  Wall St. ซึง่เป็นศนูย์กลางทางการเงินแห่งหนึง่ และตลาดหลกัทรัพย์
นิวยอร์ค ผ่านชมย่าน “เรดโิอซติีม้วิสิค ฮอลล์” (RADIO CITY MUSIC HALL)  
โรงภาพยนตร์และโรง คอนเสิร์ต จคุนได้ถงึ 6,500 ท่ีนัง่ น า
ท่านสูย่่าน “ฟิฟธ์อเวนิว” (FIFTH AVENUE) ย่านท่ีเป็น
ศนูย์รวมของ สินค้า ย่ีห้อชัน้น า และสินค้าแฟชัน่ท่ีทนัสมยั 
อีกทัง้ยงัมีห้างสรรพสินค้าช่ือดงั  MACY  

จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู ่“มหาวหิารเซนต์แพททริค” 
(Patrick' Cathedral) เป็นมหาวิหารท่ีเก่าแก่เร่ิมสร้างขึน้เมื่อปี
1858 โดยถกูสร้างด้วย สถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิค ตวั
โบสถ์ท าจากหินออ่นสีขาวมียอดแหลมสงูประมาณ 100 เมตร 
ประตขูอง โบสถ์มีรูปปั้นสมัฤทธิ์ของนกับญุมากมายถกู
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ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ James Renwick ใช้เงินในการสร้างหาวหิารแห่งนีป้ระมาณ 850,000 
เหรียญ มหาวหิารแห่งนีไ้ด้รับการประกาศให้เป็นสถานท่ีส าคญั ทางประวติัศาสตร์แห่งชาติในปี
ค.ศ.1976 อีกหนึง่แลนด์มาร์คของนิวยอร์กท่ีควรคา่แกก่ารมาเยือน  
จากนัน้น าท่านเดินทางสูย่า่น “ร็อคกีเ้ฟลเลอร์เซน็เตอร์” (Rockefeller Center) เดิมช่ือวา่ 

General Electric ตกึแห่งนีส้ร้างขึน้โดย John D. 
Rockefeller Jr และเปิดอยา่งเป็น ทางการในปีค.ศ.1933 
เป็นสถานท่ี ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ท่ี
มีศนูย์การค้าสว่นตวัของประกอบไปด้วยตกึ 19 ตกึ ท่ีมี
ความสวยงามน่าประทบัใจ โดยเร่ิมต้นการท าโครงการ  

ทางธรุกิจแบบผสมผสาน มีทัง้สวน ร้านอาหาร และแหลง่ช้อปปิง้ ด้วยพืน้ท่ีส านกังานทัง้หมดถกู
ตกแตง่อย่างสวยงาม ด้วยศิลปะสไตล์เดค็โค ่(DECO) ปัจจบุนัท่ีศนูย์แห่งนีเ้ป็น สถานท่ีจดังาน
ทางด้านวฒันธรรมและบนัเทิงกลางเมืองนิวยอร์ก ซึง่จดังานคอนเสิร์ต และนิทรรศการตา่งๆ 
ให้ทา่นเดินเลน่ชอัปปิง้ตามอธยัาศยั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN MANHATTAN 6TH AVE หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 
 

วันที่ ส่ี  นิวยอร์ค –ล่องเรือชมเกาะลิเบอร์ตี ้-เทพีเสรีภาพ –กราวด์ซีโร่-กรีนวชิวลิเลจ–ฮัดสันยาร์ด  
เช้า   บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านล่องเรือชมเกาะลิเบอร์ตีช้มรูป้ันเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) เดิมมีช่ือวา่ 
Liberty Enlightening The World ตัง้อยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอา่วฮดัสนั ชาวฝร่ังเศสได้มอบให้เป็น
ของขวญั แก่ชาวอเมริกนั ในวนัท่ีอเมริกาเฉลิมฉลองวนัชาติครบ 100 ปี เม่ือ วนท่ี4กรกฎาคม ปี
1876 สง่มอบอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดี โกรเวอร์ คลิฟแลนด์เป็นผู้ รับมอบในวนัท่ี 28 
ตลุาคม 1886 “เทพีเสรีภาพ” เป็น ประติมากรรมโลหะส าริด รูปเทพหี่มเสือ้คลมุ มือขวาชคูบเพลิง 
มือ ซ้ายถือแผ่นจารึกค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องค์การยเูนสโก้เม่ือปี 1984  
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จากนัน้น า ท่านผ่านชม “GROUND ZERO” สถานท่ีๆ เคยเป็นท่ีตัง้ของ “ตกึเวิร์ดเทรด” หน่วยงาน
ภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกนัด าเนินการปรับปรุงพืน้ท่ีดงักลา่วให้เป็น
สถานท่ีระลกึถงึเหย่ือจาก วินาศกรรม 911  

เท่ียง   บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย   น าท่านเดินทางสูย่่าน "กรีนวชิ วลิเลจ" (Greenwich Village) ตัง้อยู่ย่านแมนฮตัตนัของนิวยอร์ก 

ในอดีตครั้งหนึง่ท่ีน่ีเคยเป็นเขตอตุสาหกรรมท่ี  
มีความส าคญั อย่างมากของสหรัฐฯ เป็นเมืองท่ีตก
เป็นเมือง ปัจจบุนั Greenwich Village ถือได้วา่เป็น 
ศนูย์กลางแห่งวฒันธรรมสไตล์โบฮีเมียนแห่งสหรัฐฯ 
และยงัมี มนต์เสน่ห์อนัน่าค้นหาอยู่ในตวัเอง อีกทัง้
ยงัเป็นศนูย์กลางของการเคลื่อนไหวด้านสิทธิของ
กลมคนรักร่วมเพศ หมู่บ้านแห่งนีก้ลายเมืองแห่งงานศิลปะแคม่องดตูกึรามบ้านชอ่งบริเวณ 
โดยรอบก็สามารถสมัผสัได้ถงึงานศิลปะท่ี มีมาตัง้แตย่คุอดีต เป็นผลงานท่ียงัไมเ่ลือนหายไปตาม
กาลเวลา Greenwich Village สว่นใหญ่จะเป็นตรอกซอกซอย มีร้าน ขายสินค้าท่ีระลกึ ร้านอาหาร

ตัง้เรียงรายอยูท่ัว่ไป มีสถานท่ีโดดเดน่อย่างสวนสาธารณะ

วอชิงตัน ท่านจะได้พบกบั Washington Square Arch ท่ีถือเป็น
สญัลกัษณ์ของ Greenwich Village น าท่านชม“ฮัดสันยาร์ด” 

(HUDSON YARDS) หรือรู้จกัในนาม VESSEL สิ่งกอ่สร้าง แห่ง
ใหม่และเป็นศนูย์กลางการ ท่องเท่ียวแห่งใหม่ในมหานคร นิวยอร์ก 
เป็นสถานท่ีพกัผ่อน หย่อนใจ แหลง่ช้อป ปิง้และ ร้านอาหาร

มากมาย อีกทัง้ยงัเป็น จดุชมเมืองอกีจดุหนึง่ ท่ีประกอบด้วยขัน้บนัไดท่ีเช่ือมตอ่กนัอย่างมากมาย 
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN MANHATTAN 6TH AVE หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 

 
วันที่ห้า  นิวยอร์ค – ซีราควิส์– เมอืงบัฟฟาโล อุทยานแห่งชาตไินแองการ่า   
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู ่“เมืองซีราคิวส์” เป็นเมืองในเขตฟิงเกอร์เลกส์ของนิวยอร์ก 
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เดิมซีราคิวส์เป็นเมืองหลกัในการผลิตเกลือ ตอ่มาเม่ือมีมหาวิทยาลยัซรีาคิวส์กมี็สถานท่ีทอ่งเท่ียว
และแหลง่ช้อปปิง้ตา่งๆ 

เท่ียง  บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  หลงัอาหารน าท่านออกเดนิทางสู ่“เมืองบัฟฟาโล” Buffalo ตัง้อยู่ในรัฐนิวยอร์กอยตูติ่ดกบั

ทะเลสาบอีรีและแม่น้ ไนแอการา บฟัฟาโลเป็นเมือง
ขนาดใหญ่อนัดบัสองของรัฐรองลงมา  
จากนครนิวยอร์ก จากนัน้น าท่าน ออกเดนิทาง สู ่
“อุทยาน แห่งชาตไินแองการ่า” (ฝ่ังอเมริกา) ท่ีถือ
วา่ เป็นสิ่งมหศัจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึง่  
ของโลก น า้ตกไนแองการ่าเกิดจากปริมาณน า้ท่ีไหล
มาจากทะเลสาบทัง้ 5 และเป็นพรมแดนระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา  

ค ่า บริการอาหารมือ้ ณ ภตัตาคาร  
สูท่ี่พกั HOLIDAY INN NIAGARA FALLS-SCENIC DOWNTOWN หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 
 

วันที่หก ล่องเรือชมตกไนแองการ่า- Option น่ังเฮลิคอปเตอร์ชมววิไนแองการ่า- ช้อปป้ิงเอาท์เลท็  
เช้า  บริการอาหารมือ้อ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านชม “น า้ตกไนแองการ่า” (ฝ่ังอเมริกา) น า้ตกไนแอการาประกอบด้วยน า้ตกสามแห่งท่ี
แยกออกจากกนั คือ น า้ตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) บางครัง้ก็เรียกวา่น า้ตกแคนาดา) สงู 1 5 8 
ฟตุ, น า้ตกอเมริกาส ูง 167 ฟตุ, และน า้ตก Bridal Veil  
เดินทางถงึน า้ตกไนแองการ่า น าท่านเดินเข้าสูจ่ดุชมววิ ท่ีสามารถมองเห็นน า้ตกไนแองการ่า 
ได้อย่างชดัเจน มีเวลาให้ ท่านเก็บภาพความประทบัใจได้อย่างเตม็ท่ี  
น าล่องเรือ“MAID OF THE MIST” เพ่ือชมน า้ตก 
ไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด สมัผสักบักระแสน า้ปริมาณ
มหาศาลท่ีทิง้ตวัจากทะเลสาบอีร่ี เป็นจดุท่ีท่านจะได้อยู่
ใกล้น า้ตกมากท่ีสดุ สมัผสัได้ถงึความสวยงามและความ
น่ากลวักบัปริมาณน า้ 6 แสนแกลอนตอ่วินาทีท่ีตกลง
กระทบกนัท าให้เกิดเสียงดงักกึก้องไปนบัพนัไมล์และท า
ให้เกิดละอองน า้ ปกคลมุไปทัว่บริเวณ ทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกบัน า้ตกขนาดมหมึา สร้าง
ความสวยงามและความประทบัใจเป็นอย่างมาก มีเวลาพอสมควร 

เท่ียง  บริการอาหารมือ้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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ท่านสามารถซือ้ทวัร์น่ังเฮลิคอปเตอร์(NIAGARA HELICOPTER) เพ่ือชมความงามของน า้ตก
ไนแองการ่า ในมมุมองท่ีนา่ต่ืนเต้น เพ่ือ ไม่ให้ท่านพลาดโอกาส ในการเก็บ ภาพสวยๆ ในแตล่ะมมุ 
เฮลิคอปเตอร์โดยทวัร์นีจ้ะเร่ิมต้นด้วยการชมโรงผลิตไฟฟ้า จากพลงังานน า้ (The Sir Adam Beck 
Generating Plant),The Niagara Parks Commission School of Horticulture,  
*หมายเหต ุการนัง่เฮลิคอปเตอร์ขึน้อยูก่บัภาพอากาศ มีคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมท่าน ละ 170 USD  
จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงเอาท์เล็ต (Fashion Outlets of Niagara Falls USA)  

อิสระ อธัยาศยัhttps://www.fashionoutletsniagara.com/Directory  
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

สูท่ี่พกั HOLIDAY INN NIAGARA FALLS-SCENIC DOWNTOWN หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 
 

วันที่เจด็  วลิเล่ียมสปอร์ต –แฮร์ริสเบร์ิก โรงงานช็อคโกแล็ต HERSHEY’S - วอชิงตัน ดีซ ี 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู ่“เมืองวลิเล่ียมสปอร์ต” พืน้ท่ีนีเ้ป็นท่ีอาศยัของชาวอินเดียนแดง ก่อนการ 
มาถงึของชาวยโุรป นิคมนีไ้ดรับการตัง้ช่ือตามวิลเลียมรัสเซล ซึง่มีเรือจอดอยู่ในแม่น า้ 
 ท่ีน่ีกลายเป็นศนูย์กลางการตดัไม้ในช่วงทศวรรษท่ี 1860 “สงครามขีเ่ลือ่ย ” ปะทขุัน้เมื่อคนงาน  
ต้องการวนัท างานท่ีสั้นลงแตส่ดุท้ายก็ได้สงบลง เม่ือความต้องการไม้ลดลง 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  หลงัอาหารน าท่านออก เดนิทางสู ่“เมืองแฮร์ริสเบร์ิ ก” (HARRISBURG)  

แวะชม “โรงงานช็อคโกแล็ต HERSHEY’S ”แสนอร่อย 
ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ชมเคร่ืองจกัรเก่าแกท่ี่ใช้ในการผลิต 
ช็อคโกแลต โรงงานนีไ้ด้ถกูก่อตัง้ขึน้โดย MR.MILTON 
S.HERSHEY ในปี ค.ศ.1876 โดยมีลกูอมคาราเมลรสนมท่ีมี
ช่ือเสียงโดง่ดงัวา่ “HERSHEY’S CRYTAL A” ท่ีมาพร้อมกบั
ประโยคเดด็ท่ีวา่ “MELT IN YOUR MOUTH” ให้ท่านได้เลือกซือ้ช็อคโกแลตนานาชนิดเพ่ือเป็น
ของฝากของท่ีระลกึ จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู ่“กรุงวอชิงตนั ดี.ซ.ี” (Washington D.C.)  
นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  เข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN WASHINGTON D.C.-GREENBELT MD หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 
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วันที่แปด  วอชิงตนั ดีซ-ีท าเนียบขาว-อนุสาวรีย์ วอชิงตัน-อนุสรณ์ สถานอับราฮัมลินคอล์น 
     เข้าชมสถาบนัสมธิโซเนียน  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านออกเดนิทางสูต่วัเมืองวอชิงตนั ดี.ซี.” (Washington D.C.) นครหลวงของประเทศ

สหรัฐอเมริกามีช่ือ เตม็วา่ DISTRICT OF COLUMBIA หรือใช้ตวัย่อวา่ D.C. กรุงวอชิงตนั ดีซี
ตัง้อยู่ระหวา่งมลรัฐเวอร์จิเนียกบัแมร่ีแลนด์สร้างในสมยัประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตนั  
ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาถกูสร้างขึน้เพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียท่ีเคยเป็นเมือง หลวง
ของสหรัฐสมยัเป็นดินแดน โพ้นทะเลขององักฤษ และเป็น เมืองหนึง่ท่ีได้รับการออกแบบผงัเมืองได้
อย่างสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานรัฐบาล ท่ีส าคญัๆ  
แวะถ่ายรูปกบั “ท าเนียบขาว” (The White House) 
ท่ีพ านกัของ ประธานาธิบดีสหรัฐ น าท่านชมและ
ถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์วอชิงตัน” (WASHINGTON 

MONUMENT) ท่ีมีลกัษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์สงู 169 
เมตร สร้างขึน้เพ่ือเป็น เกียรติแก่จอร์จวอชิงตนั 
ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ จากนัน้เข้าชม 
“อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น” (LINCOLN 
MEMORIAL) ขึน้เพื่อเป็นอนสุรณ์สถานท่ีระลกึถงึอดตีประธานาธิบดีลินคอล์น ตัง้อยู่ในบริเวณ
สวนสาธารณะอนัใหญ่โตภายในตวัเมือง ชม “อนุสรณ์สถานทหารผ่านศกึเวยีดนาม” 

(VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ท่ีบนก าแพงสดี า มีรายช่ือของชาวอเมริกนัท่ีเสยีชีวิตใน 
สงครามเวียดนามกวา่ 58,000 คน ชม “อนุสรณ์สถานทหารผ่า เกาหลี” (KOREAN WAR 

VETERANS MEMORIAL) เป็นรูปแกะสลกัทหาร  ชม “อนุสรณ์สถานธอมสั เจฟเฟอร์สัน” 

(JEFFERSON MEMORIAL) อนสุรณ์สถานท่ีสวยงามและส าคญั แห่งหนึง่ในกรุงวอชิงตนั ดีซี มี
รูปปั้นของประธานาธิบดี เจฟเฟอร์สนัอยู่ด้านใน  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่“สถาบันสมธิโซเนียน” (SMITHSONIAN INSTITUTION) 

 ซึง่เป็นสถาบนัวิจยั ก่อตัง้ขึน้ตามความประสงค์ของ นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ เจมส์ สมิธสนั 
(JAM ES SMITHSON) ซึง่ได้ระบใุนพินยักรรม วา่หากหลานชายของเขา เฮนร่ี เจมส์ ฮงัเกอาร์
ฟอร์ด ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทั้งหมด ให้แก่ รัฐบาล สหรัฐอเมริกา เพ่ือก่อตัง้องค์กรท่ีสามารถ 
“เพ่ิมพนูและเผยแพร่ ความรู้” ให้แก่มนษุยชาติเข้าชม “พพิธิภณัฑ์ยานยนต์อากาศยาน” 

(National Air and Space Museum) ชมเคร่ืองบินหลายยคุหลายสมยัรวมทัง้ Kitty Hawk Flyer  
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เคร่ืองบินล แรกของโลกของพ่ีน้องตระกลู ไรน์, ยานอวกาศอพอลโล 11 ยานอวกาศล าแรกท่ีโคจร
ไปกลบัโลกและดวงจนัทร์ ชม “พพิธิภณัฑ์ประวัต ิธรรมชาต ิ

(National Museum of Natural History)” เพลิดเพลินกบัการ
ชมหุ่น สตฟัฟ์ช้างป่าแอฟริกนั ตวัใหญ่ท่ีสดุในโลก นอกจากนัน้
ยงัมี ห้องจดัแสดงซากดกึด าบรรพ์มีโครงกระดกูไดโนเสาร์ยืน
ตระหงา่นอยู่ ในพิพิธภณัฑ์แห่งน่ี  
และยงัมีไฮไลท์ท่ีส าคญัอีกอย่างหนึง่คือ “เพชรโฮ้ป” (Hope 

Diamond) เป็นเพชรสีน า้เงนิท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกและมีประวตัิวา่ใครครอบครองเพชรนีจ้ะมีแตค่วาม
เคราะห์ร้าย จนกระทัง้เจ้าของคนสดุท้ายจ าต้องมอบสง่ตอ่มาให้แก่สถาบนัสมิธโซเนียน  

ค ่า  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
เข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN WASHINGTON D.C.-GREENBELT MD หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 

 
วันที่เก้า วอชิงตัน ดีซ-ีฟิลาเดเฟีย-พรีเมียม เอาท์เล็ท-นิวยอร์ก  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดนิทางสู ่“เมืองฟิลาเดลเฟีย” มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึง่เป็นเมืองท่ีริเร่ิมการประกาศ
อิสรภาพในสมยัก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมริกา ชม“ระฆงัแห่งอสิรภาพ หรือลิเบอร์ตีเ้บลล์”  
จดัเป็นระฆงัท่ีมีความหมายตอ่ประวตัิศาสตร์ชาติอเมริกนั เพราะเป็นระฆงัใบท่ีสง่เสียงก้องกงัวาล
หลงัประกาศ อสิรภาพ ในปี 1776 ระฆงัเร่ิม ปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และหลงัการตีฉลองวนัเกิด 
ประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตนั ท าให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆงั เพ่ือยืดอายขุองระฆงัให้ 
ยาวนานท่ีสดุ จากนัน้น าทา่นชม “อนิดีเพนเด้นซ์ฮอลล์” สถานท่ีประกาศอสิรภาพ ตัง้อยู่ในสวน 
ท่ีเมืองฟิลาเดลเฟีย  

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  น าท่านเดินทางสู ่“Philadelphia Premium Outlets” เรียกได้วา่ เป็นเอาท์เลทท่ีดีท่ีสดุอีกแห่งหนึง่

ในอเมริกา ตัง้อยู่บนเนือ้ท่ีขนาดใหญ่ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกวา่ 250 ร้านค้า  
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มีสินค้าให้ เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, 
COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, 
EMPORIO ARMANI และ อื่นๆอี กมากมาย อิสระช้อปปิง้และรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 เข้าสูท่ี่พกั  MARRIOTT NEW YORK LAGUARDIA AIRPORT หรือท่ีพกัระดบัใกล้เคียง 
 

วันที่สิบ  นิวยอร์ก – ช้อปป้ิง - Time Square – สนามบนิ JFK – โดฮา 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสูย่่าน “ไทม์ สแควร์ (Time Square) อิสระทกุท่านเดินเลน่เก็บภาพมหานคนิวยอร์ก

หรือช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมตา่งๆตามอธยัาศยั 
 
 
 
 
 
16.00น.  น าท่านออกเดนิทางสูส่นามบินนิวยอร์ก(JFK)  
20.55น.  ออกเดินทางสูโ่ดฮา โดยเท่ียวบินท่ี QR702  
 
วันที่สิบเอด็  โดฮา –กรุงเทพฯ  
16.25น.  เดินทางถงึโดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเท่ียวบิน  
20.15น.  ออกเดินทางสูก่รุงเทพ โดยเท่ียวบินท่ี QR830  
วันที่สิบสอง กรุงเทพฯ  
07.05น.  เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

********************************************************************** 
 

หมายเหต.ุ..โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า ,อากาศ,
การลา่ช้าอนั เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในตา่งประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนัน้ 
เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง บริษัท ได้มอบหมายให้หวัหน้าทวัร์เป็นผู้ มีอ านาจในการตดัสินใจ ณ 
ขณะนัน้ทัง้นีก้ารตดัสนิใจ จะค านงึถงึผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
อ ั
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อัตราค่าบริการ (มีหวัหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดนิทาง) 

จ านวนผู้ ร่วมเดินทาง ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่ พกัเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 
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 

ราคาเดก็ต ่ากวา่ 12 ปี 80% ของราคาผู้ใหญ่ / เกิน 12 ปีจะเป็นราคาผู้ใหญ่ 
ขณะนีอ้เมริกายงัไม่อนญุาตให้ผู้ มีอายตุ ่ากวา่ 16ปี ฉีดวคัคซีนป้องกนัโควิด 

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง * หากวนัเดินทางท่ีลกูค้าเลือกตรงกบัเทศกาล,วนัหยดุยาว ฯลฯ 
 
อัตราค่าบริการรวม 
- คา่ตัว๋เคร่ืองชัน้ประหยดับินไป-กลบั กรุงเทพฯ – นิวยอร์ค–กรุงเทพฯ 
- รถน าเท่ียวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
- โรงแรมท่ีพกัตามระบหุรือเทียบเท่าในระดบั เดยีวกนั  

หมายเหต:ุ ราคาโรงแรมจะปรับขัน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเข้าพกัตรงกบังานเทศกาล,งานเทรดแฟร์หรือการ
ประชมุตา่งๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ต้องมีการปรับเปลีย่นย้ายเมือง โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลกั  

- คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการท่องเท่ียว  
- คา่อาหารท้องถ่ินท่ีระบใุนรายการ 
-  คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์ น าเท่ียวให้ความรู้และคอยดแูลอ านวยความ

สะดวกสบายตลอดการ เดนิทาง  
- การด าเนินการกรอกข้อ มลูตา่งๆ ท่ีส าคญัและจ าเป็นต้องใช้ในการเดินทางตลอดทริป  

รวมทัง้ลงทะเบียนวคัซีน และ ลงทะเบียนเอกสารกลบัไทย Certificate of Entry (COE) 
- คา่ซิมการ์ด ส าหรับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือความสะดวกในการติดตอ่สือ่สารของท่าน  
- คา่ประกนัสขุภาพและประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินคุ้มครอง 5,000,000 บาท 

 
 
 
 
 



Perfect Holiday by BoonSarp Tour Office: 02-9987341-4, Hotlines: 086-9990399 089-8238844 MSN: boonsarptour@hotmail.com 

 

 

 

 

11/2152 

Malaysia & Singapore                                                              
More than the City 

 
 

หน
า้1

1
 

อัตราค่าบริกาไม่รรวม 
- คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3 %  
- คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาทิคา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด , คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ  
- คา่ใบรับรองผลการตรวจโควิด เพ่ือยืนยนัผลวา่ไม่ติดเชือ้ ก่อนการเดินทาง มีอายไุม่เกิน 72 ชัว่โมง  
นบัจากเวลาไฟลท์บิน ออกจากประเทศไทย โดยวิธีการตรวจแบบ ANTIGEN, NAAT, RT-LAMP, RT-PCR 
OR TMA เท่านัน้ !!! ในเอกสาร ต้องระบช่ืุอ-นามสกลุวนั เดือนปีเกิด ท่ีตรงตามหน้าพาสปอร์ต (ห้ามผิด
แม้แตอ่กัษรเดียว)ในการยืนยนัผล โดยระบวุา่ “NEGATIVE” หรือ“NOT DETECTED” เท่านัน้ถ้าเอกสาร
ระบวุา่ “INVALID” ไมส่ามารถใช้ได้  

- การส ารองท่ีพกั Alternative State Quarantine (ASQ) สถานท่ีกกัตวัทางเลือก ณ โรงแรม 
ท่ีได้รับอนมุติัจากรัฐบาล ระยะเวลาในการกกัตวัอยู่กบัสถานการณ์  ณ ตอนนัน้ ทัง้นีรั้ฐบาลเป็นผู้ก าหนด 
(ท่านสามารถเลือก ASQ ได้ตามความต้องการของท่าน (โดยสามารถสอบถามราคาและขอ List รายช่ือ
โรงแรมกบัทางเราได้) 

- คา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่อเมริกา และคา่ธรรมเนียมวี 9,000 บาท  
- คา่พนกงัานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (หากมี) 
- ทิปพนกังานนขบัรถท่านละ 4 USD / ทา่น /วนั ทัง้หมดท่านละ 36 USD ตลอดการเดินทาง  
- คา่ทิปหวัหน า้ทวัร์ ท่านละ 150 บาท ตอ่วนั ทัง้หมดทา่นละ 1,800 บาท ตลอดการเดินทาง  
 
เงื่อนไขการส ารองที่ น่ัง และการช าระเงนิ  
- กรุณาจองลว่งหน้าพร้อมช าระงวดแรก100,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมส าเนาหน้า มายงับริษท  
- คา่ใช้จ่ายสว่นท่ีเหลอืกรุณาช าระหลงัได้รับการตอบรับการลงทะเบยีนฉีดวคัซีน  
- บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการยกเลกิการเดินทางก่อนลว่งหน้า 3 วนั  ในกรณีท่ีผลตรวจโควิดเป็นลบ และวีซา่

ผ่านปกติ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยดึคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100%  
หากมีการแจ้งยกเลกิลว่งหน้าเกินกวา่ 7 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50% 
หากมีการแจ้งยกเลกิลว่งหน้าเกินกวา่ 10 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 80% 

- ส าหรับการยกเลิกการเดนิทางลว่งหน้า 3 วนัโดยท่านได้แจ้งกบับริษัทวา่ไม่ผ่านพิจารณาวีซา่ หรือผลการ
ตรวจโควิดเป็นบวก ทางบริษัทฯ ยนิดีคนืเงนิ 100% 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกิดเหตจุ าเป็น หรือเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจ
แก้ไขได้ หรือเกิดเหตกุารณ์อนัอยู่นอกเหนือความควบคมุและขอบขา่ยท่ีไมส่ามารถรับผิดชอบได้  
อาทิเช่น ความลา่ช้าของสายการบิน สภาพอากาศแปรปรวน ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน หรือเกิด 
เหตจุลาจล ตา่งๆ 
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- รายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ  
หรือถกูปฏิเสธการเข้าและออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่บริการ 
ในทกุกรณี  

- เมื่อท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระกบับริษัทฯโดยตรงหรือผ่านตวัแทนของบริษัท 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่งๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว  

- ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้หากเกิดผลข้างเคยีงตา่งๆ หลงจัากการได้รับวคัซีนแล้ว  


