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ก าหนดการทัง้หมด 



วนัท่ี 1  กรงุเทพฯ - วอชิงตนั ดีซี 
  
 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสู่ กรงุวอชิงตนั ดีซี (Washington D.C.) เป็นเมอืงหลวงของสหรฐัอเมรกิา 
ตดิต่อกบัรฐัเวอรจ์เินียและรฐัแมรแิลนด์ 
โดยวอชงิตนั ดซี ีอยู่ในเขตฝัง่ซา้ยของ
แม่น ้าพอตอแมก (Potomac 

River) โดยตวัย่อ DC ย่อมาจาก 

District of Columbia (เขต
ปกครองพเิศษโคลมัเบยี) เมอืงนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และระบบ
การปกครองของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2   เท่ียววอชิงตนั ดีซี - ท าเนียบขาว - อนุสรณ์สถานลินคอลน์ - อนุสรณ์
สถานเจฟเฟอรส์นั - สถาบนัสมิทโซเนียน 

  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 



 • น าท่านชม ท าเนียบขาว (White 

House) สถานทีท่ างานและทีพ่กั
อาศยัของประธานาธบิดขีอง
สหรฐัอเมรกิา ถูกใชม้ากกว่า 200 ปี
แลว้ ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ไอรชิ เจมส ์โฮบนั ก่อสรา้งระหว่างปี 

ค.ศ. 1792 ถงึ ค.ศ. 1800 ดว้ยหนิทรายอะเกยีครกีสขีาวในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟู
คลาสสกิ 

• น าท่านชม อนุสาวรียว์อชิงตนั (Washington Monument) ก่อตัง้ขึน้เพือ่ให้
เกยีรตแิก่ประธานาธบิดคีนแรกของอเมรกิา และอนุสาวรยีว์อชงิตนัแห่งนี้เป็นสญัลกัษณ์ที่
เก่าแก่และจดจ าไดม้ากทีสุ่ดในอเมรกิา 
เปรยีบเป็นความภูมใิจของชาตไิด้
เช่นกนั แท่งหนิปนูโอเบลสิกข์นาดใหญ่
ทีต่ ัง้อยู่ทางตะวนัตกสุดของอนุสรณ์
สถานแห่งชาตเิป็นจุดชมววิทีพ่ลาด
ไม่ไดเ้ป็นอนัขาด 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านชม อนุสรณ์สถานลินคอลน์ (Lincoln Memorial) อนุสรณ์สถานแด่ผูย้ิง่ใหญ่ 
รฐับุรุษทีค่นทัง้อเมรกิารกั และเคารพ สญัลกัษณ์ของความกลา้ ความรกัชาต ิความเป็น
อเมรกินั อนุสาวรยีอ์บัราฮมั ลนิคอลน์ จุดเริม่ตน้ต านานความรกัชาต ิเครื่องหมายเพือ่เชดิชู
เสรภีาพ วรีกรรมทีต่่างตอ้งยกย่อง 
สุนทรพจน์ ค าปราศรยัแห่ง
ประวตัศิาสตร ์ถูกรวบรวมผ่าน
จติรกรรมฝาผนงัภายในอนุสาวรยี์
ลนิคอลน์ 

• น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั (Thomas Jefferson Memorial) หนึ่ง
ในสถาปัตยกรรมชิ้นเรยีบงา่ยแต่งดงามของอนุสรณ์สถานแห่งชาต ิสรา้งเพือ่แสดงความ
เคารพต่อประธานาธบิดแีละเหล่านกัคดิทีย่ิง่ใหญ่ของอเมรกิา ประธานาธบิดคีนทีส่ามของ
สหรฐัอเมรกิา เป็นผูเ้ขยีนสิง่ส าคญัมากในขณะนัน้ นัน่คอืค าประกาศอสิรภาพของอเมรกิา 



• น าท่านชม สถาบนัสมิทโซเนียน 

(Smithsonian 
Institution) เป็นสถาบนัวจิยั 

สถาบนัการศกึษา และพพิธิภณัฑ ์

บรหิารจดัการและไดร้บัทุนจากรฐับาล
สหรฐัอเมรกิาและจากผูบ้รจิาคต่างๆ รวมถงึรายไดก้ารจ าหน่ายออกรา้นและค่าสมาชกิ
นิตยสาร เป็นพพิธิภณัฑแ์ถวหน้าทีเ่ราอยากกลบัไปเตมิเตม็ความฝันวยัเดก็ อยากไปดู
ไดโนเสาร ์ดสูิง่มชีวีติและความยิง่ใหญ่ของธรรมชาต ิซึง่หลายคนอาจไดเ้หน็ความยิง่ใหญ่ของ
พพิธิภณัฑช์ื่อดงัแห่งนี้จากหนงัเรื่อง 
Night at the Museum 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3   เท่ียววอชิงตนั ดีซี - พิพิธภณัฑเ์ครื่องบินและยานอวกาศ - พิพิธภณัฑ์
ประวติัศาสตรธ์รรมชาติ 

  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านชม พิพิธภณัฑเ์คร่ืองบินและยานอวกาศ (National Air and Space 

Museum) พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้จะพาคุณเดนิทางไปพบกบัประวตัศิาสตรก์ารบนิและอวกาศ
อย่างถงึแก่น จะไดพ้บกบัคอล
เลคชัน่เกีย่วกบัการบนิและอวกาศที่
ใหญ่ทีสุ่ด รวบรวมจากทุกทีท่ ัว่โลก
มาไวท้ีพ่พิธิภณัฑก์ารบนิและ
อวกาศแห่งชาตนิี้ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 • น าท่านชม พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตรธ์รรมชาติ (National Museum of 

Natural History) พพิธิภณัฑน์ี้ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการส ารวจ และเรยีนรูโ้ลกธรรมชาติ
ผ่านทางการวจิยั การส ารวจ
สิง่มชีวีติในยุคโบราณ รวมถงึพวก
ไดโนเสาร ์นิทรรศการเกี่ยวกบัสตัว์
ป่า สตัวใ์ตท้อ้งทะเล เป็นต้น 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 4   น ้าตกไนแอการ่า - คอรน์น่ิง - โรงงานแก้ว 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านชม น ้าตกไนแอการ่า (Niagara Falls) เป็นน ้าตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบ
กนัตัง้อยู่บนแม่น ้าไนแองการ่าทางตะวนัออกของทวปีอเมรกิาเหนือบนพรมแดนระหว่าง
ประเทศแคนาดากบัสหรฐัอเมรกิาน ้าตกไนแอการาประกอบดว้ยน ้าตกสามแห่งทีแ่ยกออกจาก
กนั คอื น ้าตกเกอืกมา้ 
(Horseshoe Falls) บางครัง้ก็
เรยีก น ้าตกแคนาดา สงู 158 ฟุต, 

น ้าตกอเมรกิาสงู 167 ฟุต, และ
น ้าตกขนาดเลก็กว่าทีอ่ยู่ตดิกนั คอื
น ้าตก Bridal Veil. แมน้ ้าตกไน
แอการาจะไม่สงูอย่างโดดเด่นแต่กก็วา้งมาก 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 • น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง คอรน์น่ิง (Corning) เมอืงนี้เป็นทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ของ บรษิทั 

Fortune 500 และยงัเป็นเมอืง
ทีม่ผีูผ้ลติของผลติภณัฑแ์ก้วและ
เซรามกิส าหรบัใชใ้นอุตสาหกรรม
ทางวทิยาศาสตรแ์ละทางเทคนิค 

• น าท่านชม โรงงานแก้ว 

(Corning Glass 
Museum) เป็นโรงงานทีม่ี
ชื่อเสยีงในดา้นเครื่องแกว้ทีสุ่ดแห่ง
หนึ่งของอเมรกิา ซึง่มใีหช้มขัน้ตอน
การท าเครื่องแกว้ต่าง ๆ และเลอืก
ซือ้เป็นของฝากหรอืของทีร่ะลกึ 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 5   คอรน์น่ิง - วู้ดเบอรร์ี่ คอมมอน พรีเมียม เอาทเ์ลต็ - นิวยอรก์ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม เดนิทางสูเ่มอืง วูด๊เบอรร์ี ่(Woodbury) 

 • น าท่านชอ้ปป้ิง วู้ดเบอรร์ี่ คอมมอน พรีเมียม เอาท์เลต็ (Woodbury Common 

Premium Outlets) ทีน่ี่มรีา้นคา้มากกว่า 220 รา้นคา้ อาท ิเช่น 7 For All 

Mankind, A|X Armani 
Exchange, Adidas, 
Balenciaga, Banana 
Republic Factory Store, 
Burberry, Calvin Klein, 
Chloe, Diesel, Dior, 
DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo 
Boss Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, 
Salvatore Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, 
Versace, Saint Laurent 



กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง มหานครนิวยอรก์ (New York) ทีม่ชีื่อเล่นว่า Big Apple 

เป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในสหรฐัอเมรกิา 
เป็นเมอืงทีเ่จรญิทีสุ่ดในโลก เป็นมหา
นครเอกของโลก จดัไดว้่าเป็น
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ 

วฒันธรรม บนัเทงิ ทีส่ าคญัทีสุ่ดของ
โลก เป็นเมอืงทีม่ ีตกึระฟ้า ตกึสงูมาก
ทีสุ่ดในโลก 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 6   เท่ียวนิวยอรก์ - ขึ้นตึกเอม็ไพรส์เตท - ไทม ์สแควร ์
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ ตึกสหประชาชาติ (United Nations Headquarters) ก่อสรา้งขึน้บน
ทีด่นิใกลแ้ม่น ้าอสีตใ์นรฐันิวยอรก์ นครนิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิาเมื่อพ.ศ. 2492-

2493 บรจิาคโดยจอหน์ ด.ี รอกกี
เฟลเลอร ์จเูนียร ์ดว้ยมลูค่า 8.5 
ลา้นดอลลารส์หรฐั และออกแบบ
โดยออสการ ์นีไมเออร ์สถาปนิก
ชาวบราซลิ ส านกังานใหญ่
สหประชาชาตเิปิดท าการเมื่อวนัที ่
9 มกราคม พ.ศ. 2493 นอกจากนี้ยงัมสี านกังานตวัแทนทีส่ าคญัตัง้อยู่ในนครเจนีวา นคร
เฮก กรุงเวยีนนา กรุงโคเปนเฮเกน กรุงเทพมหานคร ฯลฯ 

• น าท่านสู่ ห้องสมุดประชาชนนิวยอรก์ (New York Public Library) เริม่เปิด
ใหบ้รกิารครัง้แรกตัง้แต่ปี 2438 ปัจจุบนัมสี านกังานสาขาอกี 87 แห่งถอืเป็นหอ้งสมุดที่
ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลก เป็นแหล่งรวมหนงัสอื สือ่ต่างๆ นบัลา้นรายการ รวมถงึสื่อดจิทิลั
จ านวนมาก หอ้งสมุดแห่งนี้ประสานความร่วมมอืกบั Google ในการสรา้งและใหบ้รกิาร



หนงัสอื สือ่ดจิทิลั ผ่านระบบ
ออนไลน์ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถดาวน์
โหลดหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์วดีิ
ทศัน์ ไฟลเ์สยีง ผ่านเวบ็ไซตข์อง
หอ้งสมุด 

• น าท่านสู่ เซน็ทรลัปารค์ (Central Park) สรา้งเสรจ็เมื่อปี 1873 มขีนาดอยู่ที ่341 

เฮกตาร ์(3.4 ตารางกโิลเมตร หรอืสนามฟุตบอล 460 สนามต่อกนั) โดยผูค้นทีเ่ดนิทางมา
ทีน่ี้ ไม่ใช่มาเพือ่เดนิหรอืวิง่ออก
ก าลงัเท่านัน้ ภายในสวนสาธารณะ
แห่งนี้ ยงัมสีวนสตัว ์รูปปัน้ 
รา้นอาหาร เรอืถบี มา้หมุน ลานส
เกต็ นัง่ปิคนิค และลานน ้าพุ ที่
ส าคญัที ่เซน็ทรลั พารค์ ยงัเป็น
สถานทีย่อดนิยมทีก่องภาพยนต์ มกัเลอืกใช้มาเป็นสว่นหนึ่งในฉากประกอบซะดว้ย 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านชมทวิทศัน์ ตึกเอม็ไพร ์สเตท (Empire State) เป็นตกึทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น
สิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีสุ่ดเหนือ ตกึไครซเ์ลอร ์และเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งของนครนิวยอรก์ 

ตกึระฟ้าแห่งนี้มคีวามสงูถงึ 
102 ชัน้ มสีไตลลก์ารตกแต่ง
แบบศลิปะสไตลล ์เดค็โค่ และ
เป็นอาคารทีไ่ดร้บัความนิยมถูก
ใชเ้ป็นฉากถ่ายท าภาพยนต์
หลายเรื่อง 

• น าท่านชม อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) เป็นอนุสาวรยี์ทีท่างฝรัง่เศส
มอบใหก้บัชาวอเมรกินั เพือ่เป็นของขวญัฉลองครบรอบ 100 ปี ในวนัประกาศอสิรภาพจาก
ประเทศองักฤษ เมื่อวนัที ่4 

กรกฎาคม 1776 โดยตวัเทพมีี
ความสงูถงึ 96 เมตร ใช้
ชิน้สว่นมาประกอบตวัเทพี
จ านวน 350 ชิ้น ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการประกอบถงึ 4 
เดอืน สรา้งโดย บารโ์ธลด ีหากไม่ไดม้าถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบัสตรแีห่งเสรภีาพแห่งนี้ ถอืว่า
คุณพลาด 1 ในมหศัจรรยส์ิง่ก่อสรา้งของโลกชิ้นหน่ึงเลยทเีดยีว 



เยน็ น าท่านสูส่นามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 



• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 6 วนั เตม็ 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าหอ้งพกัโรงแรม 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 



 


