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กาหนดการ
กรุงเทพฯ - วอชิ งตัน ดีซี
เที่ยววอชิ งตัน ดีซี - ทาเนี ยบขาว - อนุสรณ์สถานลิ นคอล์น อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สนั - สถาบันสมิ ทโซเนี ยน
เที่ยววอชิ งตัน ดีซี - พิ พิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ พิ พิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
น้าตกไนแอการ่า - คอร์นนิ่ ง - โรงงานแก้ว
คอร์นนิ่ ง - วู้ดเบอร์รี่ คอมมอน พรีเมียม เอาท์เล็ต - นิ วยอร์ก
เที่ยวนิ วยอร์ก - ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท - ไทม์ สแควร์

กาหนดการทัง้ หมด

เช้า

เที่ยง

เย็น

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - วอชิ งตัน ดีซี
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน
• นาท่านสู่ กรุงวอชิ งตัน ดีซี (Washington D.C.) เป็ นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อกับรัฐเวอร์จเิ นียและรัฐแมริแลนด์
โดยวอชิงตัน ดีซี อยู่ในเขตฝัง่ ซ้ายของ
แม่น้ าพอตอแมก (Potomac
River) โดยตัวย่อ DC ย่อมาจาก
District of Columbia (เขต
ปกครองพิเศษโคลัมเบีย) เมืองนี้ถอื เป็ นศูนย์กลางทางประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และระบบ
การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

เที่ยววอชิ งตัน ดีซี - ทาเนี ยบขาว - อนุสรณ์สถานลิ นคอล์น - อนุสรณ์
สถานเจฟเฟอร์สนั - สถาบันสมิทโซเนี ยน

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม

• นาท่านชม ทาเนี ยบขาว (White
House) สถานทีท่ างานและทีพ่ กั
อาศัยของประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา ถูกใช้มากกว่า 200 ปี
แล้ว ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ไอริช เจมส์ โฮบัน ก่อสร้างระหว่างปี
ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ด้วยหินทรายอะเกียครีกสีขาวในรูปแบบสถาปั ตยกรรมฟื้ นฟู
คลาสสิก
• นาท่านชม อนุสาวรียว์ อชิ งตัน (Washington Monument) ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้
เกียรติแก่ประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกา และอนุสาวรียว์ อชิงตันแห่งนี้เป็ นสัญลักษณ์ท่ี
เก่าแก่และจดจาได้มากทีส่ ุดในอเมริกา
เปรียบเป็ นความภูมใิ จของชาติได้
เช่นกัน แท่งหินปูนโอเบลิสก์ขนาดใหญ่
ทีต่ งั ้ อยู่ทางตะวันตกสุดของอนุสรณ์
สถานแห่งชาติเป็ นจุดชมวิวทีพ่ ลาด
ไม่ได้เป็ นอันขาด
กลางวัน

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านชม อนุสรณ์สถานลิ นคอล์น (Lincoln Memorial) อนุสรณ์สถานแด่ผยู้ งิ่ ใหญ่
รัฐบุรุษทีค่ นทัง้ อเมริการัก และเคารพ สัญลักษณ์ของความกล้า ความรักชาติ ความเป็ น
อเมริกนั อนุสาวรียอ์ บั ราฮัม ลินคอล์น จุดเริม่ ต้นตานานความรักชาติ เครื่องหมายเพือ่ เชิดชู
เสรีภาพ วีรกรรมทีต่ ่างต้องยกย่อง
สุนทรพจน์ คาปราศรัยแห่ง
ประวัตศิ าสตร์ ถูกรวบรวมผ่าน
จิตรกรรมฝาผนังภายในอนุสาวรีย์
ลินคอล์น
• นาท่านชม อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สนั (Thomas Jefferson Memorial) หนึ่ง
ในสถาปั ตยกรรมชิ้นเรียบง่ายแต่งดงามของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ สร้างเพือ่ แสดงความ
เคารพต่อประธานาธิบดีและเหล่านักคิดทีย่ งิ่ ใหญ่ของอเมริกา ประธานาธิบดีคนทีส่ ามของ
สหรัฐอเมริกา เป็ นผูเ้ ขียนสิง่ สาคัญมากในขณะนัน้ นัน่ คือคาประกาศอิสรภาพของอเมริกา

• นาท่านชม สถาบันสมิ ทโซเนี ยน
(Smithsonian
Institution) เป็ นสถาบันวิจยั
สถาบันการศึกษา และพิพธิ ภัณฑ์
บริหารจัดการและได้รบั ทุนจากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาและจากผูบ้ ริจาคต่างๆ รวมถึงรายได้การจาหน่ายออกร้านและค่าสมาชิก
นิตยสาร เป็ นพิพธิ ภัณฑ์แถวหน้าทีเ่ ราอยากกลับไปเติมเต็มความฝันวัยเด็ก อยากไปดู
ไดโนเสาร์ ดูสงิ่ มีชวี ติ และความยิง่ ใหญ่ของธรรมชาติ ซึง่ หลายคนอาจได้เห็นความยิง่ ใหญ่ของ
พิพธิ ภัณฑ์ช่อื ดังแห่งนี้จากหนังเรื่อง
Night at the Museum

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

เที่ยววอชิ งตัน ดีซี - พิ พิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ - พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space
Museum) พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้จะพาคุณเดินทางไปพบกับประวัตศิ าสตร์การบินและอวกาศ
อย่างถึงแก่น จะได้พบกับคอล
เลคชันเกี
่ ย่ วกับการบินและอวกาศที่
ใหญ่ทส่ี ุด รวบรวมจากทุกทีท่ วโลก
ั่
มาไว้ทพ่ี พิ ธิ ภัณฑ์การบินและ
อวกาศแห่งชาติน้ี

กลางวัน

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

• นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (National Museum of
Natural History) พิพธิ ภัณฑ์น้ใี ห้ความรูเ้ กี่ยวกับการสารวจ และเรียนรูโ้ ลกธรรมชาติ
ผ่านทางการวิจยั การสารวจ
สิง่ มีชวี ติ ในยุคโบราณ รวมถึงพวก
ไดโนเสาร์ นิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์
ป่ า สัตว์ใต้ทอ้ งทะเล เป็ นต้น
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4

น้าตกไนแอการ่า - คอร์นนิ่ ง - โรงงานแก้ว

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านชม น้าตกไนแอการ่า (Niagara Falls) เป็ นน้ าตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบ
กันตัง้ อยู่บนแม่น้ าไนแองการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือบนพรมแดนระหว่าง
ประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกาน้ าตกไนแอการาประกอบด้วยน้าตกสามแห่งทีแ่ ยกออกจาก
กัน คือ น้าตกเกือกม้า
(Horseshoe Falls) บางครัง้ ก็
เรียก น้ าตกแคนาดา สูง 158 ฟุต,
น้าตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และ
น้าตกขนาดเล็กกว่าทีอ่ ยู่ตดิ กัน คือ
น้าตก Bridal Veil. แม้น้าตกไน
แอการาจะไม่สงู อย่างโดดเด่นแต่กก็ ว้างมาก

กลางวัน

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

• นาท่านเดินทางสูเ่ มือง คอร์นนิ่ ง (Corning) เมืองนี้เป็ นทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของ บริษทั
Fortune 500 และยังเป็ นเมือง
ทีม่ ผี ผู้ ลิตของผลิตภัณฑ์แก้วและ
เซรามิกสาหรับใช้ในอุตสาหกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค
• นาท่านชม โรงงานแก้ว
(Corning Glass
Museum) เป็ นโรงงานทีม่ ี
ชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้วทีส่ ุดแห่ง
หนึ่งของอเมริกา ซึง่ มีให้ชมขัน้ ตอน
การทาเครื่องแก้วต่าง ๆ และเลือก
ซือ้ เป็ นของฝากหรือของทีร่ ะลึก
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5

คอร์นนิ่ ง - วู้ดเบอร์รี่ คอมมอน พรีเมียม เอาท์เล็ต - นิ วยอร์ก

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม เดินทางสูเ่ มือง วูด๊ เบอร์รี่ (Woodbury)
• นาท่านช้อปปิ้ ง วู้ดเบอร์รี่ คอมมอน พรีเมียม เอาท์เล็ต (Woodbury Common
Premium Outlets) ทีน่ ่มี รี า้ นค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ 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

กลางวัน

เย็น

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านเดินทางสูเ่ มือง มหานครนิ วยอร์ก (New York) ทีม่ ชี ่อื เล่นว่า Big Apple
เป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ุดในสหรัฐอเมริกา
เป็ นเมืองทีเ่ จริญทีส่ ุดในโลก เป็ นมหา
นครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน
วัฒนธรรม บันเทิง ทีส่ าคัญทีส่ ุดของ
โลก เป็ นเมืองทีม่ ี ตึกระฟ้ า ตึกสูงมาก
ทีส่ ุดในโลก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6

เที่ยวนิ วยอร์ก - ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท - ไทม์ สแควร์

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสู่ ตึกสหประชาชาติ (United Nations Headquarters) ก่อสร้างขึน้ บน
ทีด่ นิ ใกล้แม่น้าอีสต์ในรัฐนิวยอร์ก นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อพ.ศ. 24922493 บริจาคโดยจอห์น ดี. รอกกี
เฟลเลอร์ จูเนียร์ ด้วยมูลค่า 8.5
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และออกแบบ
โดยออสการ์ นีไมเออร์ สถาปนิก
ชาวบราซิล สานักงานใหญ่
สหประชาชาติเปิ ดทาการเมื่อวันที่
9 มกราคม พ.ศ. 2493 นอกจากนี้ยงั มีสานักงานตัวแทนทีส่ าคัญตัง้ อยู่ในนครเจนีวา นคร
เฮก กรุงเวียนนา กรุงโคเปนเฮเกน กรุงเทพมหานคร ฯลฯ
• นาท่านสู่ ห้องสมุดประชาชนนิ วยอร์ก (New York Public Library) เริม่ เปิ ด
ให้บริการครัง้ แรกตัง้ แต่ปี 2438 ปั จจุบนั มีสานักงานสาขาอีก 87 แห่งถือเป็ นห้องสมุดที่
ใหญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งในโลก เป็ นแหล่งรวมหนังสือ สือ่ ต่างๆ นับล้านรายการ รวมถึงสื่อดิจทิ ลั
จานวนมาก ห้องสมุดแห่งนี้ประสานความร่วมมือกับ Google ในการสร้างและให้บริการ

หนังสือ สือ่ ดิจทิ ลั ผ่านระบบ
ออนไลน์ ผูใ้ ช้บริการสามารถดาวน์
โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วีดิ
ทัศน์ ไฟล์เสียง ผ่านเว็บไซต์ของ
ห้องสมุด
• นาท่านสู่ เซ็นทรัลปาร์ค (Central Park) สร้างเสร็จเมื่อปี 1873 มีขนาดอยู่ท่ี 341
เฮกตาร์ (3.4 ตารางกิโลเมตร หรือสนามฟุตบอล 460 สนามต่อกัน) โดยผูค้ นทีเ่ ดินทางมา
ทีน่ ้ี ไม่ใช่มาเพือ่ เดินหรือวิง่ ออก
กาลังเท่านัน้ ภายในสวนสาธารณะ
แห่งนี้ ยังมีสวนสัตว์ รูปปั น้
ร้านอาหาร เรือถีบ ม้าหมุน ลานส
เก็ต นังปิ
่ คนิค และลานน้าพุ ที่
สาคัญที่ เซ็นทรัล พาร์ค ยังเป็ น
สถานทีย่ อดนิยมทีก่ องภาพยนต์ มักเลือกใช้มาเป็ นส่วนหนึ่งในฉากประกอบซะด้วย
กลางวัน

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านชมทิวทัศน์ ตึกเอ็มไพร์ สเตท (Empire State) เป็ นตึกทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ น
สิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ุดเหนือ ตึกไครซ์เลอร์ และเป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของนครนิวยอร์ก
ตึกระฟ้ าแห่งนี้มคี วามสูงถึง
102 ชัน้ มีสไตลล์การตกแต่ง
แบบศิลปะสไตลล์ เด็คโค่ และ
เป็ นอาคารทีไ่ ด้รบั ความนิยมถูก
ใช้เป็ นฉากถ่ายทาภาพยนต์
หลายเรื่อง
• นาท่านชม อนุสาวรียเ์ ทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) เป็ นอนุสาวรีย์ทท่ี างฝรังเศส
่
มอบให้กบั ชาวอเมริกนั เพือ่ เป็ นของขวัญฉลองครบรอบ 100 ปี ในวันประกาศอิสรภาพจาก
ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม 1776 โดยตัวเทพีมี
ความสูงถึง 96 เมตร ใช้
ชิน้ ส่วนมาประกอบตัวเทพี
จานวน 350 ชิ้น ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการประกอบถึง 4
เดือน สร้างโดย บาร์โธลดี หากไม่ได้มาถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับสตรีแห่งเสรีภาพแห่งนี้ ถือว่า
คุณพลาด 1 ในมหัศจรรย์สงิ่ ก่อสร้างของโลกชิ้นหนึ่งเลยทีเดียว

เย็น

นาท่านสูส่ นามบิน หรือ กลับทีพ่ กั โรงแรม

เงื่อนไข
• ทัวร์น้เี ป็ นทัวร์แบบส่วนตัว ผูเ้ ดินทางจะเป็ นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่านัน้
• ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มนี โยบายในการบังคับซือ้ ของ ลงร้านและบังคับทิป
• การมัดจาเป็ นการยืนยันยานพาหนะทีใ่ ห้บริการ ท่านจะได้รบั ใบยืนยันและใบเสร็จรับเงิน เป็ น
เอกสารอ้างอิงชื่อคนขับและไกด์ จะได้รบั 1-3 วัน ก่อนเดินทาง
• กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)
• กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)

• กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)

การชาระเงิน
อัตรานี้ รวม
•
•
•
•

ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการท่องเทีย่ ว
ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 6 วัน เต็ม
คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
ค่าน้ามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และทีพ่ กั คนขับ

อัตรานี้ ไม่รวม
•
•
•
•

ค่าตั ๋วเครื่องบินไป - กลับ
ค่าห้องพักโรงแรม
ค่าตั ๋วเข้าชมต่างๆ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ ว เช่น ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง

