
 

 

รหัสทัวร WCT1902766 
ทัวรอเมริกา PROMOTION อเมริกาตะวันออก 10 วัน 6 คืน (QR) 
นิวยอรค   ลองเรือชมเทพีเสรีภาพ   เกาะแมนฮัตตัน   เมืองซีราคิวส 
ชมน้ําตกไนแองการา   GOAT ISLAND   วิลเลี่ยมสปอรต 
โรงงานช็อคโกแลต   ร็อควิลล   วอชิงตัน ดีซ ี  สถาบันสมิธโซเนียน 
แอตแลนติก ซิต้ี   ฟลาเดลเฟย   ระฆังแหงอิสรภาพ   ชอปปم�งเอาทเลท 
 

 



 

 

วันที่1       กรุงเทพฯ – โดฮา  
16.30 น. ทุกทานพรอมกัน ณ เคานเตอรสายการบินกาตาร แถว Q ประต ู8 สนามบิน

สุวรรณภูมิ โดยมีเจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอาํนวยความสะดวก 
20.55 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบิน

ที่ QR 833 
วันที่2       โดฮา – นวิยอรค – ลองเรือเทพีเสรีภาพ – ชมเมือง – ยานไทมสแควร 
00.05 น. เดินทางถึงโดฮา ประเทศกาตาร เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
01.55 น. ออกเดินทางสู นครนิวยอรค สหรัฐอเมริกา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย 

เที่ยวบินที่ QR 703 
08.40 น. เดินทางถึง นครนิวยอรค (NEW YORK) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรแลว  
 นําทานเดินทางสู มหานครนิวยอรค 

โดยผานเสนทางชมสะพานบรูคลิน 
(BROOKLYN BRIDGE)  ซึ่ ง เป น
ส ะ พ า น แ ข ว น ที่ เก า แ ก ที่ สุ ด ใน
สหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 
เมตร ทอดขามแม น้ํ า อีสต  เชื่ อม
ระหวางนิวยอรก ซิตี้ เกาะแมนฮัตตัน 
และ ยานบรูคลิน  นําทานชม “ฮัดสัน 
ยารด” (HUDSON YARD) หรือรูจักในนาม VESSEL สิ่งกอสรางแหงใหมและเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวแหงใหมในมหานครนิวยอรก เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ 
แหลงชอปปم�งและรานอาหารมากมาย อีกทั้งยังเปนจุดชมเมือง อีกจุดนึง ที่ประกอบดวย
ขั้ น บั น ไ ด ที่ เ ชื่ อ ม ต อ กั น อ ย า ง ม า ก ม า ย     อิ ส ร ะ ใ ห ท า น ไ ด เ ลื อ ก 
ชอปปم�งตามอัธยาศัย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ICHIUMI JAPANESE & 
SEAFOOD BUFFET รานบฟุเฟ�ต
อาหารญี่ปุ�นตั้งอยูใจกลางมหานคร



 

 

นิวยอรค มีเมนูใหทานเลือกหลากหลาย อาทิ  
ซูชิ ซาซิมิ เทมปุระ ไกเทอริยากิ ปลาแซลมอนยาง ปูอัด สลัด ยากิโซบะ อุดง รา
เมง สุกี้ยากี้ มิโซะซุป หอยนางรม ตลอดจนผลไมและของหวานที่มีใหทานเลือก
ทานอยางเต็มอิ่ม  

บาย  จากน้ันผานชมตึกเอ็มไพรสเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเปน
ตึกที่สูงที่สุดในโลก ปจจุบันสูง
เปนอันดับ 14 ของโลก มีทั้งหมด 
102 ชั้น ตึกน้ียังเปนสถานที่ถาย
ทําภาพยนตรของฮอลลีวูดหลาย
เรื่องมาใชเปนสถานที่ถายทําฉาก
สําคัญ ๆ อาทิ SLEEPLESS IN 
SEATTLE, KING KONG เป น
ตน (**หมายเหตุ หากมีเวลาทาน
สามารถเลือกซื้อตั๋วขึ้นชมวิวบน ราคาทัวรจะไมรวมคาขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท  มี
คาใชจายเพ่ิมเติม ทานละ ประมาณ 40 USD) / นําชมตัวมหานครนิวยอรค ชม
เขตแมนแฮตตัน ซึ่งเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญตาง ๆ อาทิ ยานวอลลสตรีท WALL 
ST. เปนชื่อของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเสนน้ีเปนถนนเกาแกเสนหน่ึงของเมือง ซึ่ง
เปนศูนยกลางทางการเงินแหงหน่ึง และตลาดหลักทรัพยนิวยอรค เร่ิมตั้งตนอยู บนถนน
สายน้ี ผานชม ยานเรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล (RADIO CITY MUSIC HALL) โรง
ภาพยนตรและโรงคอนเสิรต จุที่น่ังได 6,500 ที่น่ัง นําทานสู ยานฟฟธ อเวนิว (FIFTH 
AVENUE) ยานที่เปนศูนยรวมของสินคา ยี่หอชั้นนําและแฟชั่นทันสมัย อีกทั้งยังมี
หางสรรพสินคาชื่อดัง MACY นําทานเดินชม ยานไทมสแควร (TIME SQUARE) 
แหลงรวมป�ายโฆษณาขนาดมหึมา ใหทานไดเลือกซื้อสินคาชั้นนําของอเมริกา  ไมวาจะ
เปนเสื้อผา กระเป�า รองเทา เครื่องประดับและรานขายของที่ระลึก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:       APA WOODBRIDGE HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
วันที่3       นิวยอรค – ลองเรือ – ซีราคิวส 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

จากนั้นนําทานลองเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (STATUE OF LIBERTY) เดิมมีชื่อวา 
LIBERTY  ENLIGHTENING THE WORLD ตั้งอยู ณ เกาะเบคโล ปากอาวฮัดสัน 
เปนของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบ 
เปนของขวัญแกชาวอเมริกัน ใน
วันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติ
ครบ 100 ปเมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม 
ป 1876  โดยสงมอบอยางเปน
ทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกร
เวอร คลิฟ  แลนดเปนผูรับมอบใน
วันที่ 28 ตุลาคม 1886 เทพีเสรีภาพ เปนประติมากรรมโลหะสําริด รูปเทพีหมเสื้อ
คลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซายถือแผนจารึกคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก เมื่อป 1984 ผานชม GROUND 
ZERO สถานที่  ๆ เคยเปนที่ตั้ งของตึกเวิรดเทรดถูกเรียกวา ทันทีที่สิ้นสุดการ
วินาศกรรมในครั้งน้ัน หนวยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และหนวยงานของ 

เอกชนรวมกันตําเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกลาวใหเปนสถานที่ระลึกถึงเหยื่อจากวินาศกรรม 911 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําคณะทานเดินทางสู “เมืองซีราคิวส” (SYRACUSE) เปนเมืองในเขตฟงเกอรเลกส

ของนิวยอรกตอนกลางมีกีฬาระดับ
วิทยาลัย แสงอาทิตยชวงฤดูรอน
และฤดูหนาวที่ เต็มไปดวยหิมะ
เหมาะตอการทํากิจกรรมในรมและ
กลางแจงตลอดทั้งปเพลิดเพลินได
ทั้งวันกับกิจกรรมกลางแจง ชอป
ปم�ง และสถานที่ทางวัฒนธรรมในใจกลางรัฐนิวยอรก แตเดิมซีราคิวสเปนเมืองหลักใน
การผลิตเกลือใหกับสหรัฐอเมริกา เมื่อมีมหาวิทยาลัยซีราคิวสและสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ ก็ทําใหเมืองน้ีกระฉับกระเฉงจากพลังของหนุมสาว 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:       HOLIDAY INN HOTEL  หรือระดับเทียบเทา 



 

 

วันที่4      ซีราคิวส  – ชมนํ้ าตกไนแองการา –  FASHION OUTLETS OF NIAGARA 
FALLS  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทานออกเดินทางสู  อุทยานแหงชาติไนแองการา ฝم�งอเมรกิา ที่ถือวาเปนสิ่งมหัศจรรย

ทางธรรมชาติสิ่งหน่ึงของโลก และเปนสถานที่ด่ืมน้ําผึ้งพระจันทรยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 
ของคูบาวสาวชาวอเมริกัน น้ําตกไนแองการาเกิดจากบริมาณน้ํา ที่ไหลมาจากทะเลสาบ
ทั้ง 5 และเปนพรมแดนระหวางประเทศ
สหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดา น้ําตกไน
แอการาประกอบดวยน้ําตกสามแหงที่แยก
ออกจากกัน คือ น้ําตกเกือกมา 
(HORSESHOE FALLS) บางครัง้ก็เรียก 
น้ําตกแคนาดา) สูง 158 ฟุต, น้ําตก
อเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ําตกขนาดเล็ก
กวาท่ีอยูติดกัน คือน้ําตก BRIDAL VEIL เดินทางถึงนํ้าตกไนแองการา  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  อิ่มอรอยกับอาหารไทยรสชาติ
ตนตํารับ  

บาย นําทุกทานเดินทางสู “GOAT ISLAND” เกาะกลางที่คั่นกลางระหวางน้ําตกอเมริกัน 
(AMERICAN FALL) และน้ําตกแคนาดา (CANADIAN FALL) เพื่อชมความงดงาม
ของ BRIDAL VEIL FALLS และ น้ําตกเกือกมา (HORSESHOE FALLS) นําทาน
เดินเขาสูจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นน้ําตกไนแองการาไดอยางชัดเจน มีเวลาใหทานเก็บ
ภาพความประทับใจไดอยางเต็มที่  

 
ทานสามารถซื้อทัวรน่ังเฮลิคอปเตอร (NIAGARA 

HELICOPTER) เพื่ อชมความงาม
ของน้ําตกไนแองการา ในมมุมองที่นา
ตื่นเตน เพื่อไมใหทานพลาดโอกาส 
ในการเก็บภาพสวยๆ ในแตละมุม 
ควรเตรียมกลองถายรูปไวใหพรอม



 

 

ตั้งแตขึ้นเฮลิคอปเตอร โดยทัวรน้ีจะเริ่มตนดวยการชมโรงผลิตไฟฟ�า จากพลังงานน้ํา 
( The Sir Adam Beck Generating Plant) , The Niagara Parks 
Commission School of Horticulture 

หมายเหต.ุ..การน่ังเฮลิคอปเตอร ขึ้นอยูสภาพอากาศ ไมรวมอยูในคาทัวร มีคาใชจายเพิ่มเติมทานละ 
150 USD ชําระเปนเงินสดเทาน้ัน  

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู “ไนแองการา แฟช่ันเอาทเลท” (FASHION 
OUTLETS OF NIAGARA FALLS) ให ท าน ได เลื อกซื้ อสิ นค าแบ รนด เนมแท  
ห ล า ก ห ล า ย ร า น ค า ม า ก ม า ย  เ ช น  ALDO, ASICS,  
CALVIN KLEIN, BURBERRY, CLARKS, COACH, DKNY, FOOT LOCKER, 
FOSSIL, GAP FACTORY STORE, GUESS ACCESSORIES, H&M, 
OAKLEY, SAMSONITE, SWAROVSKI และอ่ืนๆอีกมากมาย 

หมายเหต.ุ..การน่ังเฮลิคอปเตอร ขึ้นอยูสภาพอากาศ ไมรวมอยูในคาทัวร มีคาใชจายเพิ่มเติมทานละ 
150 USD ชําระเปนเงินสดเทาน้ัน  

คํ่า บ ริ ก า ร อ า ห า ร คํ่ า  ณ  ภั ต ต า ค า ร พ้ื น เ มื อ ง 
PONDEROSA  
STEAK HOUSE เสิรฟทานดวยสเตกเปนจานหลัก 
พรอมบุฟเฟ�ตอาหารหลากหลายเมนู อาทิ สปาเก็ตตี้ 
ไกทอด ไสกรอก เฟรนซฟราย สลัดบาร และของ
หวาน ใหทานไดเลือกทานอยางจุใจ 

พักที่:       HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
วันที่5      ไนแองการา – วิลเลี่ยมสปอรต – แฮรริสเบิรก – โรงงานช็อกโกแลต – ร็อควิลล  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสูเมืองบัลติมอร ผานชมวิว

ทิ วทั ศ น ร ะห ว า งท างขอ งม ล รั ฐ
นิวยอรค และมลรัฐเพนซิลวาเนีย เขา
สูเมืองวิลเลียมสปอรต เมืองเกาแกที่
สําคัญของรัฐเพนซิลเวเนีย เคยเปน
ศูนยกลางการทําไมรูปไม ที่ใหญที่สุด



 

 

ของรัฐและเปนสมรภูมิรบที่สําคัญระหวางชาวอินเดียนแดงพื้นมืองเผาอีโรเควส 
(IROQUOIS)  กับชาวฝร่ังเศสผูบุกรุก เดินทางถึงตัวเมืองนําทานผานชมเมืองโดยรอบ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
บาย  จากน้ัน นําทานออกเดินทางสู 

“เ มื อ ง แ ฮ ร ริ ส เ บิ ร ก ”  
(HARRISBURG) ( ร ะ ย ะ ท า ง 
160 กม. // ใชเวลาในการเดินทาง 
1 ชั่วโมง 55 นาที) นําทานแวะชม 
“โรงงานช็อคโกแล็ต” แสนอรอยที่
มี ชื่ อ เสี ย ง ดั ง ไป ทั่ ว โล ก  ที่ มี
เค รื่ อ งจั ก ร เก า แก ที่ ใช ใน ก าร
ผลิตช็อคโกแลต HERSHEY’S โรงงานน้ี  ไดถูกกอตั้ งขึ้นมาโดย MR.MILTON 
S.HERSHEY ในปค.ศ.1876 โดยมีลูกอมคาราเมลรสนมที่มีชื่อเสียงโดงดังวา 
“HERSHEY’S CRYTAL A” ที่มาพรอมกับประโยคเด็ดที่วา “MELT IN YOUR 
MOUTH” มีเวลาทานไดซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเปนของฝากของที่ระลึก  ไดเวลา
อันสมควรนําทานเดินทางสู “เมืองร็อควิลล” (ROCKVILLE) (ระยะทาง 178 กม. // 
ใชเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) เปนเมืองศูนยกลางการปกครองของมอนตโกเมอรี 
(MONTGOMERY COUNTRY) ในรัฐแมริแลนด  มีพื้นท่ีรวม 34.8 ตารางกิโลเมตร 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:       RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือระดับเทียบเทา 
วันที่6       ร็อควิลล – วอชิงตัน ดีซ ี– ทําเนียบขาว – อนุสาวรียวอชิงตัน  

เขาชมสถาบันสมิธโซเนียน – ร็อควิลล  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

  นําทานเดินทางสู  กรุงวอชิงตัน ดีซี 
( WASHINGTON DC)  ช ม ก รุ ง
วอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีชื่อเต็มวา DISTRICT 
OF COLUMBIA ห รื อ ใ ช ตั ว กั น ว า 
D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี สรางในสมัยของ
ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี จ อ ร จ  ว อ ชิ ง ตั น 
ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา 
สรางขึ้นแทนฟลาเดลเฟยที่เคยเปนเมือง
หลวงของสหรัฐฯ สมัยเปนดินแดนโพน
ทะเลของอังกฤษ เปนเมืองหน่ึงที่ไดรับ
การออกแบบผังเมืองไดอยางสวยงาม
เปนระเบียบ และเปนที่ต้ังของหนวยงาน
รัฐบาลที่สําคัญๆ โดย กรุงวอชิงตัน ดีซี น้ันติดกับรัฐเวอร จิเนียและรัฐแมรีแลนด อยูใน
เขตฝم�งซายของแมน้ําพอตอแมก (POTOMAC RIVER)  แวะถายรูปกับทําเนียบขาว 
(THE WHITE HOUSE) ที่พํานักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นําทานชมและ
ถายรปูกับอนุสาวรีย วอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT) ที่มีลักษณะเปน
แทงโอบิลิสก สูง 169 เมตร สรางขึ้นเพื่อเปน  เกียรติแกจอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดี
คนแรกของสหรัฐฯ เข าชม  อนุ ส รณ สถานอั บ ราฮั มลิ นคอล น  (LINCOLN 
MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี รางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณสถานที่ระลึกถึงอดีต
ประธานาธิบดี  ลินคอลน ตั้งอยูในบริเวณสวนสาธารณะอันใหญโตภายในตัวเมือง ชม 
อนุสรณสถานทหารผานศึกเวียดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ที่บน
กําแพงสีดํา มีรายชื่อของชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนามกวา 58,000 คน 
ชม อนุสรณสถานทหารผานศึกเกาหลี (KOREAN WAR VETERANS MEMORIAL) 
เปนรูปแกะสลักที่เปนรูปทหาร ชม อนุสรณสถานธอมัส เจฟเฟอรสัน (JEFFERSON 
MEMORIAL) อนุสรณสถานที่สวยงามและสําคัญแหงหน่ึงในกรุงวอชิงตัน ดีซ ีมีรูปปم�น
ของประธานาธิบดีเจฟเฟอรสันอยูดานใน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู สถาบันสมิธโซเนียน  (SMITHSONIAN INSTITUTION) 
ซึ่ งเปนสถาบันวิจัย  กอตั้ งขึ้นตาม
ความประสงคของนักวิทยาศาสตรชาว
อั งกฤษ  เจมส  สมิ ธสั น  (JAMES 
SMITHSON)   ซึ่งระบุในพินัยกรรม
วาหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส 
ฮังเกอาร ฟอรด ไมมีทายาท ก็ใหยก
ม ร ด ก ทั้ ง ห ม ด ใ ห แ ก รั ฐ บ า ล
สหรัฐอเมริกาเพื่ อกอตั้ งองคกรที่
ส าม ารถ  “เพิ่ ม พู น และ เผยแพ ร
ความรู ” ใหแกม นุษยชาติ  เขาชม
พิพิธภัณฑยานยนตรอากาศยาน  
(NATINAL AIR AND SPACE MUSEUM) ชมเคร่ืองบินหลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง 
Kitty Hawk Flyer เครื่องบินลําแรกของโลกของพี่นองตระกูลไรน ยานอวกาศ อพอลโล 
11 จรวดลําแรกที่โคจรไปกลับโลก – ดวงจันทร ชม พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ 
(NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกับการชมหุน  
สตัฟฟ�ชางป�าแอฟริกันตัวใหญที่สุดในโลก นอกจากน้ันที่ยังมีหองที่มีซากดึกดําบรรพ มี
โครงกระดูกไดโนเสาร ยืนตระหงานอยู  มีไฮไลทที่สําคัญคือ เพชรโฮป (HOPE 
DIAMOND) อันเปนเพชรสีน้ําเงินที่ใหญที่สุดในโลก และมีประวัติวานําแต  เคราะหราย
มาใหแกผูเปนเจาของเสมอ จนกระทั่งเจาของคนสุดทายสงมาใหแกสถาบันสมิธโซเนียน  

คํ่า         บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย เต็มอิ่มกับอาหารรสจัดตามแบบ
ฉบับอาหารไทย  

พักที่:       RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่7       ร็อควิลล – ฟลาเดเฟย เอาทเล็ท – แอตแลนติก  ซิตี ้
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นํ าท าน เดินทางสู  PHILADELPHIA PREMIUM 

OUTLETS ซึ่งเรียกไดวาเปนเอาทเลท
ที่ดีที่สุดใน  อเมริกา ตั้งอยูบนเน้ือที่
ข น าด ให ญ  ป ระก อบ ด ว ย ร าน ค า 
แบรนดเนมมากมาย นําเสนอสินคาใน
ราค าที่ ช วน ให เลื อ ก ส รรม าก ม าย
หลากหลายแบรนด  อาทิ  BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, 
DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, 
EMPORIO ARMANI และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหทานไดเดินเลนหรือจะเลือกน่ังจิบ
ชา กาแฟ ที่มาจําหนายหลากหลายจุดในเอาทเลทแหงน้ี 

15.30 น. นําทานเดินทางสู เมืองแอตแลนติก ซิตี้ (ATLANTIC CITY)  ดินแดนแหงคาสิโน 
(เวลาเดินทาง 1.20 ช.ม.) ที่ขึ้น
ชื่ น ที่ สุ ด ด า น ฝم� ง ต ะ วั น อ อ ก 
(ลาสเวกัสตะวันออก) ดวยทิวทัศน
อันงดงาม ทําใหนักทองเที่ยวทั่ว
โลก ตางใฝ�ฝนที่จะมาเสี่ยงโชค  ณ 
เมืองน้ี อิสระใหทานไดสนุกสนาน
กับการเสี่ยงโชคที่คาสิโน หรืออิสระเที่ยวชมเลือกซื้อสินคา ณ ถนนบอรดวอค ซึ่งเปน
ถนนสายเกาแกของเมืองแอตแลนติก ซิต้ี สรางขึ้นในป 1870 ในอดีตมีความกวางเพียง 
12 ฟุต แตปจจุบันมีความกวางถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล ซึ่งตลอดสาย
เต็มไปดวยรานคาตางๆมากมาย รวมไปถึงรานคา ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยูบนถนน
เสนน้ี 

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชมเมืองและกิจกรรมตางๆของ
คาสิโน 

พักที่:       BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 



 

 

วันที่8       แอตแลนติก ซิตี้ – ฟลาเดเฟย เอาทเลท – เมืองฟลาเดเฟย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู เมืองฟลาเดลเฟย (PHILADELPHIA) มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเปน

เมืองที่ริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมัย
กอตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาชม ระฆัง
แห งอิสรภาพ หรือลิ เบอรตี้  เบลล  
(LIBERTY BELL)  จัด เปนระฆังที่ มี
ค วามหมายต อประวัติ ศ าสตรช าติ
อเมริกัน เพราะเปนระฆังใบที่สงเสียง
กองกังวานหลังประกาศอิสรภาพไมขึ้น
ตรงตอจักรภพอังกฤษ ในป 1776  เหตุ
ที่เลือกใชระฆังใบน้ีเพราะรอบๆระฆัง
จารึกขอความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพไววา “ขอใหเสรีภาพจงมีแดคนทุก
คนที่อาศัยอยูบนผืนแผนดินน้ี” ซึ่ง สอดคลองกับวัตถุประสงคของการประกาศอิสรภาพ
พอดี ระฆังเสรีภาพใบน้ีมีน้ําหนัก 2,080 ปอนด เริ่มแขวนเปน ระฆังประจําเมืองฟลา
เดลเฟย ตั้งแตป 1753 ใชตียามมีการประชุมหรือเหตุการณสําคัญ กอนจะใชในการตี
เพ่ือประกาศเอกราช หลังจากน้ันก็จะตีไวอาลัยในอสัญกรรมของคณะผู  กอบกูอิสรภาพ
ทุกๆคน ระฆังเริ่มปรากฏรอยราวในป 1835 และแตกปริหลังการตีฉลองวันเกิด
ประธานาธิบดีจอรจ วอชิงตัน ทําใหทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพรํ่าเพรื่อ เพื่อยืด
อายุของระฆังใหยาวนานที่สุดชม/ อินดีเพนเดนซฮอลล สถานที่ประกาศอิสรภาพ 
ตั้งอยูในสวนที่เมืองฟลาเดลเฟย ซึ่งไดประกาศเอกราชไวในป ค.ศ 1776 คําประกาศ
เขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน แถลงวา อาณานิคมอเมริกา 13 แหง ขอแยกตัวจาก
อังกฤษ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  ใหทานสนุกกับการชอปปم� งในหางสรรพสินคาที่ เกาแกที่สุดใน USA คือหาง 

MACY’S CENTER CITY   PHILADEPHIA ใหทานจับจายใชสอยอยางอิสระ / ได
เวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินฟลาเดเฟย 

20.55 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR 728 



 

 

วันที่9       โดฮา – กรุงเทพฯ 
16.10 น. เดนิทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาตาร เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
18.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR 826 
วันที่10      กรุงเทพฯ 
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม 

,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ
ที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัท ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอาํนาจตัดสินใจ ณ ขณะนัน้ทั้งนี้การตัดสินใจ  
จะคํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสาํคัญ 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพ่ิม 

05-14 พ.ย.// 08-17 พ.ย. 2562               70,900 70,900 66,900 25,900 
29 พ.ย.-08 ธ.ค.// 02-11 ธ.ค. 2562 75,900 75,900 71,900    25,900 

28 ธ.ค.- 06 ม.ค. 2563 79,900 79,900 75,900    28,900 
01-10 ก.พ. // 14-23 มี.ค. 2563 73,900 73,900 69,900    26,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา ไมมีหองพักสําหรับ 3 คน (TRIPLE  ROOM) สวนใหญ
จะเปน 

เตียง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรุณาสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่ 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-นิวยอรค  //  ฟลาเดเฟย-กรุงเทพฯ  
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  



 

 

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกนั โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซาอเมริกา และคาธรรมเนียมวีซา ทานละ 8,500 บาท (ซึ่งทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม)  

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถทานละ 5 USD/ทาน/วัน 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา

หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 



 

 

20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ  

จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้



 

 

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ
สํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 10,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  14 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
 ยกเลกิกอนการเดินทาง  1-6 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 



 

 

เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองแสดงตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทกุทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณที่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 



 

 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 
 


