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กําหนดการเดนิทาง  :    16-25 ม.ิย.  2560 

                                                  14-23 ก.ค.  2560 
                                                  18-27 ส.ค.  2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี - อนุสาวรยีว์อชงิตนั -  อนุสรณ์สถาน 

    ลนิคอลน์ - อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั - สถาบนัสมธิโซเนยีน  

ฟิลาเดลเฟีย - อนิดเิพนเดนซ ์ฮอลล ์- ระฆงัแหง่อสิรภาพ  

แอตแลนตกิ ซติ ี ้ - มหานครนวิยอรก์ - วอลลส์ตรที - อนุสาวรยี ์
เทพเีสรภีาพ - ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตท - ไทมส์แควร ์

บฟัฟาโล ่-  Fashion Outlets of Niagara Falls 

 แคนาดา - นํา้ตกไนแอการา่ - โตรอนโต ้- หอคอยซเีอ็น 
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วนัแรก          กรงุเทพฯ – นครดไูบ(แวะเปลีย่นเครือ่ง) – วอชงิตนั ด.ีซ.ี                   (-/-/-) 

18.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานทเ์ตอร ์T ประต ู9 สายการบนิ
เอมเิรตสแ์อรไ์ลนส ์ (Emirates Airlines) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกใน
เรือ่งเอกสารการเดนิทาง 

21.25 น. ออกเดนิทางสู่  นครดไูบ  ประเทศ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์  โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ส ์
เทีย่วบนิท ี EK 373 เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  (เชญิพักผอ่นตามอธัยาศัย พรอ้มการบรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  

 

วนัทีส่อง       นครดไูบ – กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี – อนสุาวรยีว์อชงิตนั – อนสุรณ์สถานลนิคอลน์ – อนสุรณ์สถาน
เจฟเฟอรส์นั – สถาบนัสมธิโซเนยีน – พพิธิภณัฑธ์รรมชาตวิทิยาแหง่ชาต ิ– พพิธิภณัฑ์

เครือ่งบนิและยานอวกาศ                                                                                            (-/L/D) 

00.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งฯ 
02.20 น. ออกเดนิทางตอ่สู่  กรงุวอชงิตนั ดซีี  สหรฐัอเมรกิา  โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ส ์เทีย่วบนิที ่ 

EK 231 (เชญิพักผอ่นตามอธัยาศัย พรอ้มการบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
+++   เดนิทางขา้มเสน้แบง่เวลาสากล  +++ 

08.40 น.      เดนิทางถงึ  สนามบนินานาชาตวิอชงิตนั ดลัเลส เมอืงวอชงิตนั ด.ีซ.ี ประเทศสหรฐัอเมรกิ า ผา่น
ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย (เวลาชา้กวา่ประเทศไทย 11 ชัว่โมง) 
กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี(Washington,D.C.) โดยตัวยอ่ D.C. 
ยอ่มาจาก  District of Columbia เขตปกครองพเิศษ

โคลัมเบยี  เป็น นครหลวง
ของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ตัง้อยูร่ะหวา่งมลรัฐ
เวอรจ์เินยีกบั รัฐแมรีแ่ลนด ์
สรา้งในสมยัประธานาธบิดี
จอรจ์ วอชงิตัน 
ประธานาธบิดคีนแรกของ
สหรัฐอเมรกิา อยูใ่นเขตฝ่ัง
ซา้ยของแมน้ํ่าพอตอแมก

(Potomac River) ถกูสรา้งขึน้เพือ่ทดแทน เมอืงฟิลาเดลเฟียทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐสมยัเป็น
ดนิแดนโพน้ทะเลขององักฤษ เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการวางแผนผังเมอืงเป็นอยา่งดี  สวยงามและเป็นระเบยีบ  
และเป็นที่ตัง้ทีทํ่าการของหน่วยงานรัฐบาลทีสํ่าคัญๆ  มอีาณาเขตเป็นรปูสีเ่หลีย่มจัตรัุส  ยาวดา้นละ 16 
กโิลเมตร นําคณะชมสถานทีสํ่าคัญตา่งๆ ถา่ยรปูดา้นนอกคูก่บั ทําเนยีบขาว (White House) สถานที่
ทํางานประธานาธบิดสีหรัฐ   
เขา้ชมอนสุาวรยีว์อชงิตนั( Washington Monument) ตัง้อยู่ใจกลางของสีเ่หลีย่มจัตรัุ สของเมอืง 
เป็น อนุสาวรยี์ ทีส่รา้งเพือ่เป็นเกยีรตแิกจ่อรจ์ วอชงิตัน 

ประธานาธบิดคีนแรกของ
สหรัฐอเมรกิา มลีักษณะเป็น
แทง่ หนิโอเบลสิก์ ทําดว้ย
หนิออ่น, หนิแกรนติ และ
หนิทราย  สงู 555ฟตุ 5½
นิว้ (ประมาณ 169 เมตร) 
เป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุใน
วอชงิตัน ด.ีซ.ี เริม่สรา้งในปี 
ค.ศ.1848 ออกแบบ 
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โดยโรเบรติ ์มลิส ์สถาปนกิในยคุนัน้ แตก่วา่จะสรา้งเสร็จก็ลว่ง
เขา้มาจนถงึปี ค.ศ.1884 ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 36 ปี เนือ่งจาก

เงนิบรจิาคหมด ประกอบกบัเกดิ สงครามกลางเมอืง
อเมรกิาฯ  ไดทํ้าพธิเีปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่ วันที ่9 
ตลุาคม ค.ศ.1888  ชมอนสุรณ์สถานลนิคอลน์
(Lincoln Memorial) อาคารหนิออ่นทีส่รา้งตาม
ศลิปะแบบกรกี  มีรปูปัน้ทา่น่ังขนาดใหญข่องอบัราฮมั 
ลนิคอลน์  สรา้งดว้ยหนิออ่นสขีาว 28 กอ้นสงู 30 ฟตุ 
อยูด่า้นหนา้อาคาร สรา้ง เพือ่เป็นเกยีรตแิด ่อบัราฮมั 
ลนิคอลน์ ประธานาธบิดคีนที่  16 ของสหรัฐอเมรกิา 
นับเป็นจดุชมววิทีม่นัีกทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยรปูมากทีส่ดุ  และมภีาพยนตรห์ลายเรือ่งใชเ้ป็นฉาก
ถา่ยทําภาพยนตร ์ 

 

อนสุรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั( Jafferson Memorial) อาคาร
ศลิปะนโีอคลาสสกิอทุศิใหก้บั โธมสั เจฟเฟอรส์นั ประธานาธบิดคีน
ทีส่ามของสหรัฐอเมรกิา เจา้ของหลักการเรือ่งการประกาศอสิรภาพ 
การกอ่สรา้งเริม่ตน้ในปี  ค.ศ. 1939 และแลว้เสร็จในปี ค.ศ.
1942 ตอ่มารปูปัน้ของทา่นประธานาธบิดไีดรั้บการตดิตัง้ทีน่ีเ่มือ่ปี 
ค.ศ.1947 ตัวอาคารประกอบดว้ยบนัไดทางขึน้ทีส่รา้งดว้ยหนิออ่น มี
หนา้มขุ แนวเสาระเบยีง และโดมทรงเตีย้  การออกแบบเป็นใน
ลักษณะ Pantheon ในกรงุโรม  
 
 
อาคารรฐัสภาสหรฐัอเมรกิา (United States Capitol)(ถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นสถานทีทํ่างานของ

สมาชกิสภา Congress ของสหรัฐอเมรกิา  ถอืเป็นสญัลักษณ์ของ วอชงิตัน ดี
ซี ออกแบบโดย วลิเลยีม 
ทอรน์ตัน  เริม่กอ่สรา้งเมือ่ 
18 กนัยายน  ค.ศ.
1793  สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.
1800  ตัวอาคารมลีักษณะ
กอ่ดว้ยหนิออ่นสขีาว เป็น
อาคาร 5 ชัน้ มโีดมสงู 268 
ฟตุ ภายในตกแตง่ดว้ยหนิ

ออ่นและแกะสลักลวดลายเสาแบบกรกี  

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

สถาบนัสมธิโซเนยีน (The Smithsonian Institute)  กอ่ตัง้ขึน้ตามความประสงคข์อง
นักวทิยาศาสตรช์าวองักฤษ เจมส ์สมธิสนั (James Smithson; ค.ศ.
1765-1829) ซึง่ระบพุนัิยกรรมวา่ หากหลานชายของเขา เฮนร ีเจมส ์
ฮงัเกอรฟ์อรด์ ไมม่ทีายาท ก็ใหย้กมรดกทัง้หมดใหแ้กรั่ฐบาล
สหรัฐอเมรกิาเพือ่กอ่ตัง้องคก์รทีส่ามารถ "เพิม่พนูและเผยแพรค่วามรู"้ 
ใหแ้กม่นุษยชาต ิในปี ค.ศ.1835 เมือ่หลานของเขาเสยีชวีติลงโดยไม่
มทีายาท ประธานาธบิดแีอนดรวู ์แจ๊กสนั จงึรายงานตอ่รัฐสภาถงึความ
จํานงของเขา จนสามารถ กอ่ตัง้ สถาบนัขึน้ ในปี ค.ศ. 1846 เป็น
สถาบนัวจิัย  สถาบนัการศกึษา และ พพิธิภณัฑ์  ทีบ่รหิารจัดการและ
ไดรั้บทนุ
จากรัฐบาล
สหรัฐอเมรกิ
า และจากผู ้

บรจิาคตา่งๆ   เป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญท่ีส่ดุใน
โลก มพีพิธิภณัฑอ์กีกวา่ 19 แหง่ สวนสตัว ์
ศนูยว์จิัย และมวีัตถสุ ิง่ของตา่งๆ ในความดแูล
ของพพิธิภณัฑม์ากกวา่ 136 ลา้นชิน้  
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เขา้ชม พพิธิภณัฑธ์รรมชาตวิทิยาแหง่ชาต  ิ(National 
Museum of Natural History) จัดแสดงนทิรรศการ
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มของมนุษย์  ชมหอ้งแสดงเรือ่งราวของ
สตัวโ์ลกดกึดําบรรพท์ีม่อีายกุวา่ 220 ลา้นปี โซนสตัวเ์ลีย้ง

ลกูดว้ยนม กระดกู
ไดโนเสาร์ , สตัวใ์นยคุ
น้ําแข็ง(Ice Age) หุน่ชา้ง
แอฟรกิาโบราณทีต่ัวใหญ่
ทีส่ดุในโลก  สมัผัสกบัวถิี
ชวีติของมนุษยย์คุโบราณ 
ตน้กําเนดิของมนุษย์
(Human Origins) และสว่นจัดแสดงภายในหอ้งโถงมหาสมทุร (Ocean 
Hall) ตืน่ตากบัปลาวาฬ ปลา และสิง่มชีวีติในทะเลทีน่่าสนใจอกี
มากมาย หอ้งอญัมณีและหนิสวยงามหายาก ม ีHope Diamond เพชรสี

น้ําเงนิทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกขนาด 45.5 กะรัต ทีเ่คยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลยุสท์ี ่16 ของฝร่ังเศส 
ไดช้ือ่วา่เป็นเพชรตอ้งคําสาป และมนีทิรรศการเรยีนรูเ้กีย่วกบัหนิและแร่  
เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งบนิและยานอวกาศ ( National Air and Space Museum) พพิธิภณัฑ์
อากาศยานและยานอวกาศ ทีม่ผีูเ้ขา้ชมสงูทีส่ดุในโลก 
แสดงประวัตศิาสตรก์ารบนิมาตัง้แตต่น้จนถงึปัจจบุนั 

ประกอบดว้ย เครือ่งรอ่น 
เครือ่งบนิ กวา่ 100 รุน่,  
จรวด ,  ยานอวกาศ , 
ขปีนาวธุและสิง่ประดษิฐ์
เกีย่วกบัการบนิ  ซึง่เป็น
ของจรงินํามาจัดแสดง มี
โรงภาพยนตรจ์อยกัษ์
( Imax) ทีฉ่าย
ภาพยนตรเ์กีย่วกบัการบนิ อวกาศ นอกจากนีย้งัมทีอ้งฟ้าจําลอง หนิจาก
ดวงจันทร ์เครือ่งบนิลําแรกของโลกจากพีน่อ้งตระกลูไรท์(Wright) ทีส่รา้ง

ในปี ค.ศ.1903 และยานอพอลโล11 ยานอวกาศลําแรกของโลกทีล่งจอดบนดวงจันทร ์   

 คํา่          รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hyatt Regency Fairfex Hotel / Washington,D.C.  หรอืเทยีบเทา่ 4*ดาว 
https://fairfax.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html 

วนัทีส่าม วอชงิตนั ด.ีซ.ี – ฟิลาเดลเฟีย – อนิดเิพนเดนซ ์ฮอลล ์– ระฆงัแหง่อสิรภาพ – แอตแลนตกิ ซติ ี ้   

                                                                                                                                                    (B/L/D) 

 
 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงฟิลาเดลเฟีย ระยะทาง 224 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.50 ชัว่โมง  
เมอืงฟิลาเดลเฟีย(Philadelphia) มลรัฐเพนซลิวาเนยี เป็นเมอืงที่
รเิร ิม่การประกาศอสิรภาพในสมยักอ่ตัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่ได ้
ประกาศแยกเอกราชในปี  ค.ศ.1776 คําประกาศเขยีนโดยโธมสั เจฟ
เฟอรส์นั เริม่จาก เขา้ชม อทุยานประวตัศิาสตรแ์หง่ชาตอินิดเิพน
เดนซ์ (Independence National Historical Park)  ยอ้น
ประวัตศิาสตรจ์ดุกําเนดิประเทศอเมรกิา ณ จดุเริม่ตน้แหง่เสรภีาพและ 

https://fairfax.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html
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อสิรภาพที่  อนิดเิพนเดนซ ์ฮอลล(์ Independence 
Hall) อาคารนีเ้ป็นทีรู่จ้ักในฐานะสถานทีท่ีม่กีารอภปิราย
แกไ้ขและลงมตเิห็นชอบ คําประกาศอสิรภาพสหรัฐอเมรกิา  
และรัฐธรรมนูญแหง่สหรัฐอเมรกิา  ตัวอาคารสรา้งเสร็จ
สมบรูณ์เมือ่ ค.ศ. 1753 ในฐานะสภานติบิญัญัตขิองอาณา
นคิมสําหรับจังหวัดเพนซลิเวเนยี(ตอ่มาคอืศาลาวา่การรัฐ
เพนซลิเวเนยี) และกลายเป็นสถานทีห่ลักในการจัดการ
ประชมุใหญส่ภาแหง่ทวปีหรอืสภาอาณานคิมรอบที ่
2(Second Continental Congress) เมือ่ ค.ศ.1775-1783 
นอกจากนีย้งัเป็นทีต่ัง้ของการประชมุยกรา่งรัฐธรรมนูญในฤดู
รอ้น ค.ศ. 1787 อาคารแหง่นีค้อืสว่นหนึง่ของ อทุยาน
ประวัตศิาสตรแ์หง่ชาตอินิดเิพนเดนซ ์และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ ค.ศ.1979  
ชมระฆงัแหง่อสิรภาพ ( Liberty Bell) ตัง้อยูใ่นอทุยานประวัตศิาสตรแ์หง่ชาตใินเมอืงฟิลาเดลเฟีย 
ระฆงัเสรภีาพใบนีม้น้ํีาหนัก 2,080 ปอนด ์เริม่แขวนเป็นระฆงัประจําเมอืงฟิลาเดลเฟียตัง้แตปี่  ค.ศ.1753 

ใชต้ยีามทีม่กีารประชมุสภา หรอืมเีหตกุารณ์สําคัญ มกีารตรีะฆงัเป็นครัง้แรก
เมือ่ปี ค.ศ.1753 ตอ่มาในปี ค.ศ.1776 มกีารตรีะฆงัเพือ่เป็นการประกาศ
อสิรภาพของสหรัฐอเมรกิาจากประเทศองักฤษ เหตทุีเ่ลอืกใชร้ะฆงัใบนีก้็
เพราะรอบๆ ระฆงัจารกึขอ้ความทีม่คีวามหมายจับใจเกีย่วกบัเสรภีาพ 
สอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคข์อง
การประกาศอสิรภาพพอดี  
หลังจากนัน้ก็จะตไีวอ้าลัยใน
อสญักรรมของคณะผูก้อบกู ้
อสิรภาพทกุๆ คน  ระฆงัเริม่
ปรากฏรอยรา้วในปี ค.ศ. 1835 

และแตกปรหิลังการตฉีลองวันเกดิประธานาธบิดจีอรจ์ 
วอชงิตัน ทําใหท้างการสหรัฐยกเลกิการตรีะฆงัพร่ําเพรือ่ 
เพือ่ยดือายขุองระฆงัใหย้าวนานทีส่ดุ  และในปี ค.ศ. 1846 
ระฆงัถกูยา้ยมาอยูใ่นหอระฆงัทีอ่ยูด่า้นหลังของ หอประชมุทีป่ระกาศอสิรภาพ   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงแอตแลนตกิ ซติ ื ้ระยะทาง 99.4 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
เมอืงแอตแลนตกิ ซติ ื้ (Atlantic City) เมอืงตากอากาศรมิฝ่ัง

มหาสมทุรแอตแลนตกิ ตัง้อยูใ่นมล
รัฐนวิเจอรซ์ี ่เป็นเมอืงคาสโินทีม่ี
ชือ่เสยีงแหง่ทีส่องของอเมรกิา รอง
จากลาสเวกสั ในอดตีเคยเป็นเมอืง
พักผอ่นหยอ่นใจของชาวมหานคร
นวิยอรก์ เพราะระยะทางไมไ่กล
จากมหานครมากนัก แตภ่ายหลัง
เริม่ซบเซา ตอ่มาเมือ่รัฐบาล
อนุญาตใหเ้อกชนสามารถเปิด
คาสโิน Casino ไดจ้งึกลับมา
คกึครนืมชีวีติชวีาอกีครัง้ 
 

คํา่           รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร  

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Bally’s Atlantic City Hotel / Atlantic City หรอืเทยีบเทา่ 4* ดาว 
 https://www.caesars.com/atlantic-city 

https://www.caesars.com/atlantic-city
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วนัทีส่ ี ่ แอตแลนตกิ ซติ ื ้– นวิยอรก์ – ยา่นวอลลส์ตรที – Ground Zero – ยา่นบรอดเวย ์           (B/L/D) 

 
 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําคณะเดนิทางสูม่หานครนวิยอรก์ ระยะทาง 202.4 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง  
มหานครนวิยอรก์ ( New York City / NYC) ทีม่ชี ือ่เลน่วา่ “Big Apple” เมอืงทีม่ปีระชากรมาก
ทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิา นับเป็นมหานครเอกทีเ่จรญิทีส่ดุในโลก  ประกอบดว้ย 5 เขตปกครองทีเ่รยีกวา่ โบ
โรห(์Borough) คอื เดอะบรองซ์, บรคูลนิ, แมนฮตัตัน, ควนีส ์และสแตนตัน ไอสแ์ลนด ์เป็นเมอืงทา่
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ วัฒนธรรม 
บนัเทงิ เป็นเมอืงทีม่ตีกึ สงูจํานวนมากทีส่ดุใน
โลก ตลอดระยะเวลา 150 ปี ผา่นชมตกึระฟ้าที่
มอียูท่ั่วทัง้เกาะแมนฮตัตัน มรีปูแบบการวางผัง
เมอืงดว้ยโครงสรา้ง ตารางทีม่ปีระสทิธภิาพ  
นวิยอรก์ มีระบบรถไฟใตด้นินครทีใ่หบ้รกิาร
ตลอด 24 ชัว่โมง มีการจราจรและผูค้นที่
พลกุพลา่นอยูต่ลอดเวลา จงึมคํีาเปรยีบเปรย
เมอืงนวิยอรก์วา่เป็น "เมอืงทีไ่มเ่คยหลับใหล" 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

นําคณะชมยา่นสําคัญๆ ของเมอืง ยา่นวอลลส์ตรที(Wall Street) เป็นชือ่ของถนนในเกาะแมนฮตัตัน 

ชือ่ถนนซึง่ตัง้จากกําแพงทีส่รา้งในศตวรรษที่17 โดยชาวดัตชเ์พือ่ปกป้องถิน่ฐาน เริม่จากทศิตะวันออก

จากถนนบรอดเวย์ไปถงึแมน้ํ่าฮตัสนั ถนนเสน้นีเ้ป็นถนนเกา่แกเ่สน้หนึง่ของเมอืง  

พอ่คา้และนักเก็งกําไรรวมตัวกนับนถนนสายนีเ้พือ่ประกอบธรุกจิอยา่งเป็นทางการ 

ถอืเป็นจดุเริม่ตน้ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่นวิยอร์ กในปี ค.ศ. 1817 รูจ้ักในนาม 

“ตลาดหลักทรัพยว์อล
สตรตี” ซึง่เป็น
ศนูยก์ลางทางการเงนิ
ของโลก  ชมรปูปัน้
กระทงิดุ (Charging 
Bull) เป็นสญัลักษณ์ 
หมายถงึ เศรษฐกจิทีด่ ี
เป็นรปูปัน้กระทงิทําจาก

ทองแดง มน้ํีาหนัก 3.2 ตัน มี
ลักษณะทา่ทางเหมอืนกําลังจะบกุ 
หรอืพรอ้มเขา้ปะทะกบัคูต่อ่สู ้ , 
Ground Zero/World Trade 
Center อนุสรณ์สถาน 911 เพือ่ระลกึถงึเหตกุารณ์กอ่การรา้ย ทตีกึเวลิดเ์ทรดเซนเตอร ์ใน
วันที ่11 กนัยายน ค.ศ.2001  , ผา่นชมยา่นไชน่าทาวน์(Chinatown) , เมดสินัสแควร ์อเวนวิ
(Madison Square Avenue), ร็อคกีเ้ฟลเลอร ์เซน็เตอร์ (Rockefeller Center), ยา่นไทมส์
แควร(์Time Square) ยา่นการคา้สําคัญ ทีม่กีารประชนัป้ายโฆษณานับรอ้ยป้าย จนกลายเป็น
จดุเดน่ของยา่นนี,้ ยา่นบรอดเวย(์Broadway Avenues) ตน้กําเนดิของละครบรอดเวย ์ศลิปะ 
การแสดงทีท่ั่วโลกยอมรับ โรงละครตา่ง ๆ มากมายมารวมกนัอยูท่ีน่ี่  
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คํา่            รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Crowne Plaza Time Square Hotel / New York หรอืเทยีบเทา่ 4*ดาว  
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/new-york/nycmh/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-USA-_-NYCMH 

วนัทีห่า้  นวิยอรก์ – ลอ่งเรอืชมอนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ – ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์         (B/L/D) 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําคณะเดนิทางสูท่า่เรอื Pier 83 ลงเรอืเฟอรร์ี ่Circle Line Cruise ลอ่งไปตามแมน้ํ่าฮตัสนั(Hudson 
River) ชมทัศนยีภ์าพสองฟากฝ่ัง สู่เกาะลเิบอรต์ ี้ เพือ่
ชม  อนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ  (Statue of 
Liberty) ชมความสงา่ของเทพเีสรภีาพ  สญัลักษณ์
แหง่ความภาคภมูใิจของชาวอเมรกินัทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ
วา่เป็นดนิแดนทีท่กุคนมสีทิธ ิและเสรภีาพเทา่เทยีมกนั  
เทพเีสรภีาพนีป้ระเทศฝร่ังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญ
เนือ่งในโอกาสทีอ่เมรกิาเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปีของ
การลงนามประกาศอสิรภาพ ในวันที ่4 กรกฎาคม ค.ศ.
1876 และรําลกึถงึความเป็นพันธมติรในสงคราม

ประกาศอสิรภาพ ตัว
รปูปัน้ทําดว้ยแผน่
ทองแดงหลายชิน้ยดึตอ่กบัโครงเหล็กขา้งใน  ลักษณะเป็นรปูเทพหีม่
เสือ้คลมุแบบกรกี มอืขวาชคูบเพลงิ มอืซา้ยถอืแผน่จารกึคําประกาศ

อสิรภาพ มอีกัษรสลักวา่ “JULY IV MDCCLXXVI” หรอืวันที ่4 

กรกฎาคม ค.ศ.1776 เทา้ขา้งหนึง่มี

โซท่ีข่าด แสดงถงึความหลดุพน้จาก

การเป็นทาส สวมมงกฎุ 7แฉกซึง่เป็น

สญัลักษณ์ของทะเลทัง้เจ็ด หรอืทวปี
ทัง้เจ็ด ใกล ้ๆ กนัมเีกาะเล็กๆเกาะหนึง่

มชี ือ่วา่เกาะ Ellis เดมิเป็นดา่นตรวจ

คนเขา้เมอืงอเมรกิาทางเรอืสมยักอ่น ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดผ้า่น
ชมความงดงามของ  สะพานบรคูลนิ( Brooklyn Bridge) สะพาน

เกา่แกท่ีส่รา้งขึน้จากการขงึลวดเหล็กในสมยัโบราณ มคีวามยาว 1,825 

เมตร ขา้มแมน้ํ่าอสีต ์เชือ่มระหวา่งยา่นแมนฮตัตันและยา่นบรคูลนิ ชมววิ
ทวิทัศนค์วามงดงามของเกาะแมนฮตัตัน  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้นํา คณะขึน้ชมทวิทัศนข์องมหานครนวิยอรก์บน  ตกึระฟ้าเอ็ม
ไพร์  สเตท (Empire State Building) บรเิวณจดุตัดของถนน Fifth 

Avenue และ West 34Street บน
เกาะแมนฮตัตันในนวิยอร์ ก เป็น
สถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรม์ากมาย อาทเิชน่ King Kong, The day 
after tomorrow, Percy Jackson & the Olympians, Sleepless 
in Seattle, An Affair to Remember ตกึเอ็มไพรส์เตทออกแบบ
โดยสถาปนกิชาวอเมรกินั วลิเลยีม เฟรเดอรกิ แลมบ(์ William 
Frederick 
Lamb) ใชอ้ฐิใน
การสรา้ง ถงึ 10 
ลา้นกอ้น  สงู 
381 เมตร และ

ลกึลงไปใตด้นิจากระดับถนนอกี 10 เมตร แบง่เป็น 
102 ชัน้ ตอ่มาในปี ค.ศ.1954 ไดต้อ่เตมิเสาอากาศ
บนยอดตกึสงูขึน้ไปอกี 67.7 เมตร จากชัน้ลา่งถงึชัน้
ที ่86 มโีครงเหล็กชนดิไมข่ึน้สนมิเสรมิอยา่งด ีจคุน
ได ้80,000 กวา่คน มบีรษัิทเปิดทําการกวา่ 600 
บรษัิท  

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/new-york/nycmh/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-USA-_-NYCMH
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ใชล้ฟิท ์65 ตัว เริม่สรา้งเมือ่ 1 ตลุาคม ค.ศ.1929 แลว้
เสร็จเมือ่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1931 ผา่นชม เซ็นทรลั
ปารค์ สวนสาธารณะขนาดใหญ่  ซึง่เรยีกไดว้า่เป็นปอด
ของชาวนวิยอรก์  ทีจั่ดการแสดงดนตรชีือ่ดัง  จากนัน้ให ้
คณะ ไดอ้สิระอยา่งเต็มทีเ่ดนิเลน่  ยา่นไทมส์แควร ์
(Time Square) หรอืชอ้ปป้ิงบน ถนนเลขที ่5 (Fifth 
Avenue) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีแ่พงทีส่ดุของ
โลก “The most expensive street in the 
world” หรอื  ห้างสรรพสนิคา้เมซ(ี Department 
Store Macy’s) หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุใน
สหรัฐอเมรกิา ฯลฯ 

คํา่      รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Crowne Plaza Time Square Hotel / New York หรอืเทยีบเทา่ 4*ดาว  
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/new-york/nycmh/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-USA-_-NYCMH 

วนัทีห่ก นวิยอรก์ – คอรน์นิง่ – บฟัฟาโล ่– Fashion Outlets of Niagara Falls – แคนาดา    (B/L/D) 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําคณะออกเดนิทางสูเ่มอืง คอรน์นิ่ง ระยะทาง 400 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.20 ชัว่โมง   
คอรน์นิ่ง(Corning City) ซึง่อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่าเชมงุ  ทางตอนใตข้องนครนวิยอรก์  กอ่ตัง้ขึน้เมื่ อปี 
ค.ศ.1890 เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการผลติเครือ่งแกว้  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงบฟัฟาโล ่ระยะทาง 199 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชัว่โมง   
เมอืงบฟัฟาโล(่Buffalo) ซึง่มปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื Reader's 
Digest ใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามสะอาดเป็นอนัดับ 3 ของอเมรกิา และเป็นเมอืงตดิพรมแดนระหวา่งอเมรกิา
และแคนาดา โดยมแีมน้ํ่าไนแอการา่ซึง่เป็นจดุกําเนดิของน้ําตกไนแอการา่ขวางกัน้อยู ่
นําคณะชอ้ปป้ิงใน Fashion Outlets of Niagara Falls ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญใ่หค้ณะไดอ้สิระเลอืก
ซือ้สนิคา้แฟชัน่ และอืน่ๆ กวา่ 200 รา้นคา้จําพวก สนิคา้แบ

รนดด์ังของอเมรกิาและทั่วโลก 
ลดกระหน่ําตัง้แต ่30-70% อาท ิ
Banana Republic / Burberry / 
Calvin Klein / Coach / Cole 
Haan / DKNY / Fossil / Gap 
Outlet / Guess / Kate Spade 
/ Levi’s / Nike / Polo Ralph 
Lauren / Reebox / Saks Fifth 
Avenue OFF 5TH / Samsonite 

Company Store / Tommy Hilfiger ฯลฯ นอกจากนีย้งัมี
รา้นอาหารมากมายใหเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิ  

          เมือ่เวลาอนัสมควรนําคณะเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่ประเทศแคนาดา 

คํา่     รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Sheraton On The Falls Hotel / Niagara Falls  หรอืเทยีบเทา่ 4*ดาว  
https://www.sheratononthefalls.com  

 

วนัทีเ่จ็ด  นํา้ตกไนแอการา่ – โตรอนโต ้        (B/L/D) 
 

 
 

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/new-york/nycmh/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-USA-_-NYCMH
https://www.sheratononthefalls.com/
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เชา้           รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ชมความยิ่งใหญข่อง นํา้ตกไนแอการา่( Niagara Falls) ซึง่
เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาติ  ตัง้อยูบ่นแมน้ํ่า
ไนแอการา่บนพรมแดนระหวา่งประเทศแคนาดากบัสหรัฐอเมรกิา  
ประกอบดว้ยน้ําตกขนาดใหญ่ คอื นํา้ตกเกอืกมา้(Horseshoe 
Falls) หรอืน้ําตกแคนาดา(Canadian Falls) สงู 158 ฟตุ กวา้ง 
790 เมตร, นํา้ตกอเมรกิา(American Falls) สงู 110 ฟตุ โดย
มเีกาะ Goat Island กัน้อยูร่ะหวา่งน้ําตกทัง้สอง พบกบัความ
ยิง่ใหญข่องน้ําตกที่
มอีาณาบรเิวณ และ
ปรมิาณมวลน้ํา
ไหลเวยีนมากมาย

มหาศาล   ละอองไอน้ําทีส่รา้งความสดชืน่ไปทั่วบรเิวณ  
หากสภาพอากาศเอือ้อํานวย  ทา่นจะไดเ้ห็นสายรุ ้ง ทีเ่กดิ
จากละอองน้ํากระทบกบัแสงแดดในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใสอยู่
เหนอืน้ําตก เนือ่งจากแมน้ํ่าไนแอการา่ไหลจากฝ่ังอเมรกิา
มาทางฝ่ังแคนาดา ววิน้ําตกดา้นแคนาดาจงึสามารถ
มองเห็นจากทางดา้นหนา้น้ําตกซึง่สวยงามกวา่ชมจากฝ่ัง
อเมรกิา ชมความยิ่ งใหญข่องน้ําตกยกัษ์ไนแอการา่ในจดุที่ ใกลท้ีส่ดุดว้ยการลอ่งเรอื  Hornblower 
Niagara Cruise ทวนกระแสน้ําเขา้สูธ่ารน้ําอนัเชีย่วกราดทีห่ลั่งไหลโถมมาจากเบือ้งสงู ตืน่เตน้และตืน่
ตาตืน่ใจสมัผัสกบัประสบการณ์ครัง้ยิง่ใหญ ่ในการชมมา่นน้ําตกไนแอการา่อยา่งใกลช้ดิ 
 
 
 

 
 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

นําคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงโตรอนโต ้ระยะทาง 130 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง   

เมอืงโตรอนโต(้Toronto) ทีต่ัง้อยูท่างฝ่ังเหนอืของทะเลสา บออนตารโิอ(้Ontario Lake) เป็นเมอืง

ขนาดใหญท่ีส่ดุในแคนาดา  แตเ่ดมิเป็นทีรู่จั้กในชือ่ "ยอร์ ก" ไดรั้บการตัง้ชือ่จากชาวองักฤษในชว่งปี 
ค.ศ.1800 ปัจจบุนัประกอบไปดว้ย 6 เขต ไดแ้ก่  Downtown, North York, East York, York, 
Scarborough และ Etobicoke ซึง่ประกอบไดด้ว้ย 140 ชมุชน เป็นทีพ่ักพงิของประชากรกวา่ 6 ลา้นคน 
แตค่รึง่หนึง่ของประชากรเป็นคนตา่งชาต ิมผีูอ้พยพจากทั่วโลกกวา่ 169 ประเทศ มชีมุชนชาวเอเชยีและ
ชมุชนชาวจนีขนาดใหญท่ีส่ดุในทวปีอเมรกิาเหนอื มไีชน่าทาวน์ (Chinatown)ถงึ 3 แหง่ มชีมุชนชาว
อติาลี(Little Italy) ชมุชนชาวกรกี (Greektown) โคเรยีทาวน(์Korea Town) และชมุชนอนิเดยี(Little 
India) แสดงใหเ้ห็นถงึความหลากหลายทาง ภาษาและ วัฒนธรรม  นอกจากนีย้งัเป็นศนูยก์ลางทาง
เศรษฐกจิ และศลิปะ 

** หมายเหต ุ: การลอ่งเรอื Hornblower Niagara Cruise อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัสภาพภมูอิากาศ ในกรณีทีไ่มส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษัิทมคีวามจําเป็นตอ้งเปลีย่นกจิกรรมลอ่งเรอืเป็น กจิกรรม 
Journey Behind the Falls แทน โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคัญ ** 
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คํา่     รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hilton Suites & Conference Center Markham Hotel / Toronto หรอื

เทยีบเทา่ 4*ดาว 
           http://www3.hilton.com/en/hotels/ontario/hilton-toronto-markham-suites-conference-centre-and-spa-YYZAPHF/index.html 
 

วนัทีแ่ปด โตรอนโต ้– หอคอยซเีอ็น – ถนนควนีสตรทีเวสต ์– สนามบนิโตรอนโต ้                          (B/L/D) 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ชมทวิทัศนข์องตัวเมอืงเมอืงโตรอนโตบ้น  หอคอยซเีอ็น( CN Tower) นับเป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงโตรอนโต ้เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทยีว เปิดในปี ค.ศ.1976 อดตี
เคยเป็นหอคอยทีม่คีวามสงูทีส่ดุใน
โลก โดยมคีวามสงู 1,815ฟตุ 
(553เมตร) จากบรเิวณยอดหอคอย
สามารถชมววิทศิทัศนไ์ดท้ั่วบรเิวณ
ตัวเมอืงโตรอนโต ้และทะเลสาบ
ออนตารโิอใ้นมมุสงูไดส้ดุสายตา 
ชมความงดงามของธรรมชาตแิละ
ความเจรญิทันสมยัทีอ่ยูร่ว่มกนั

อยา่งลงตัว แปลกตา น่าตืน่เตน้ ถอืเป็นประสบการณ์ที่
หาไดย้าก 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

อสิระใหค้ณะไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม และสนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอธัยาศัย ที ่ถนนควนีสตรทีเวสต ์
(Queen Street West) อกีหนึง่ยา่นทีม่เีสน่หแ์ละน่าสนใจในโตรอนโต ้ซึง่ครัง้หนึง่ถนนสายนีเ้คยเป็น

ศนูยก์ลางทีล้ํ่าสมยัของเมอืง แมใ้นปัจจบุนัถนนสายนีก้็ยงัคงเต็มไป
ดว้ยสสีนัและมชีวีติชวีามากทีส่ดุในโตรอนโต ้สองขา้งทางเรยีงราย
รา้นคา้สไตลบ์ตูคิ
มากมาย เหมาะแกก่าร
เดนิเลน่เตร็ดเตรช่อ้ปป้ิง 
เก็บความทรงจํา และชมิ
อาหารสดุอรอ่ย  
นอกจากนีย้งัมคีลับทีเ่ปิด
เพลงฮติ ค็อกเทลบาร์
ดว้ย  
 

คํา่            รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

19.00 น.  นําคณะออกเดนิทางถงึ  สนามบนินานาชาตโิตรอนโต้เพยีรส์นั ประเทศแคนาดา  เพือ่เดนิทางกลับ
ประเทศไทย 

21.40 น. ออกเดนิทางสู่  นครดไูบ  ประเทศ สหรฐัอาหรบัเอมิ เรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์  แอรไ์ลน ส ์
เทีย่วบนิท ีEK 242  (เชญิพักผอ่นตามอธัยาศัย พรอ้มการบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  

    +++   เดนิทางขา้มเสน้แบง่เวลาสากล  +++ 
 

วนัทีเ่กา้      โตรอนโต ้– ดไูบ           (-/-/-) 

18.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ นครดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพือ่แวะเปลีย่น
เครือ่ง  

22.30 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมูิ กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิเอมเิรตส  ์แอรไ์ลนส ์เทีย่วบนิที ่EK 
374 (เชญิพักผอ่นตามอธัยาศัย พรอ้มการบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

วนัทีส่บิ       ดไูบ – กรงุเทพฯ          (-/-/-) 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภีาพ)  
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อตัราคา่บรกิาร 
 

 

วนัเดนิทาง 

 16-25 ม.ิย. 2560 

14-23 ก.ค. 2560 

18-27 ส.ค. 2560 

ลกัษณะการเขา้พกัโรงแรม ราคาทวัรต์อ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่2 ทา่นพกั 1 หอ้ง 125,900฿ 

เด็ก 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 125,900฿ 

เด็ก(อายไุมเ่กนิ 9 ปี) 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 120,900฿ 

เด็ก(อายไุมเ่กนิ 9 ปี) 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 115,900฿ 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 19,900฿ 

ไมม่วีซีา่ สหรฐัอเมรกิา เพิม่ทา่นละ 6,600฿ 
 

กรณีใหท้างบรษิทั ทวัรฯ์ ย ืน่ขอ VISA สหรฐัอเมรกิา  จะตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมในการ ขอวซีา่ฯและคา่ดําเนนิการ 

เพิม่อกีทา่นละ 6,600 บาท (คา่ธรรมเนยีมวซีา่ฯ อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้ลงตามอตัราแลกเปลีย่นคา่เงนิฯ) 
 

 

   
 

ราคาทวัรร์วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับแบบหมูค่ณะชัน้ทัศนาจร โดยสายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลนส ์เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ดไูบ-

วอชงิตัน ดซี ีและ โตรอนโต-้ดไูบ-กรงุเทพฯ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ของชัน้ทัศนาจร ตามสายการบนิกําหนด (เอมเิรตสฯ์  2ใบๆ ละ 23กโิลกรัมตอ่1ทา่น) 

สว่นกระเป๋าใบเล็กถอืขึน้เครือ่งบนิ(carry on) อยูใ่นความดแูลของทา่นเอง น้ําหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ทา่นละ 1 ชิน้ 
 คา่มือ้อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์พรอ้มคนขับรถ <<รวมคา่ทปิ>> ใชร้ถไมเ่กนิวันละ 12ชม. 

 คา่เรอืลอ่งชมอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ / คา่เรอืชมน้ําตกไนแองการา่ / คา่ลฟิทข์ึน้ชมตกึเอ็มไพรมส์เตท / คา่ลฟิท์
ขึน้ชมตกึซเีอ็น ทาวเวอร ์

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศแคนาดา และคา่ดําเนนิการขอวซีา่ประเทศแคนาดา 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ตีามรายการ 
 คา่หัวหนา้ทัวรข์องบรษัิทจากเมอืงไทย เพือ่อํานวยความสะดวกแกค่ณะทัวรต์ลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สําหรับเด็กอายตํุา่กวา่ 1 ปี และผูใ้หญท่ีอ่ายเุกนิ 75 ปี 

กรมธรรม ์500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 

01 ก.พ.2559 และทา่นตอ้งชําระเพิม่ หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่จากสายการบนิ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (เอมเิรตส ์ 23+23 กโิลกรัมตอ่1ทา่น)  

 คา่ธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา และคา่ดําเนนิการขอวซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา  
 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย โดยมาตรฐาน 3ดอลลารส์หรฐัฯ/คน/วนั รวม 10 วนั หรอื 30ดอลลารส์หรฐัฯตลอดทรปิ  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 สําหรับราคานี้บรษัิทฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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หมายเหต ุ
 ภาพทีใ่ชป้ระกอบในโปรแกรมทัวรข์า้งตน้ ใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมมุมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว สสีนั บรรยากาศในสถานที่

จรงิอาจไมเ่หมอืนในภาพขา้งตน้ เนื่องจากสภาพอากาศ, ชว่งเวลา, แสง, ฤดกูาล อืน่ๆเป็นตน้ ภาพทีใ่ชแ้สดงใน
โปรแกรมทัวรข์า้งตน้จงึใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้  

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,รถไฟ โรงแรมทีพั่กในตา่ง 
ประเทศ หรอืเหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง 
เป็นสําคัญ 

 กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆเกดิขึน้
และมเีหตทํุาใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกวา่จะไดรั้บ
การยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม รถไฟ หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่งและ โรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เชน่ ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, การนัดหยดุงาน, จลาจล, การปฏวิัต ิรัฐประหาร ฯ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ 
หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใด  ๆก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาติ
หรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 

 ระหวา่งการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบทรัพยส์นิของตนเอง 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน  และตัวแทนของบรษัิท ฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิท ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

 กรณีในกลุม่คณะของทา่นมผีูต้อ้งการ การดแูลพเิศษ, น่ังรถเข็นwheelchair, เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว ฯลฯ 
ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในกลุม่คณะของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะ 
คนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์มคีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 เมือ่ทา่นไดชํ้าระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบลว่งหนา้กอ่น 14 วนัทาํการ   

 กรณีลกูทวัรจ์ะซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศ ตอ้งโทรสอบถามเพือ่ยนืยนัการออกกรุป๊ท ีแ่นน่อนจากบรษิทั
ทวัรเ์สยีกอ่น มฉิะน ัน้ทางบรษิทัทวัรจ์ะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 กรณุาชําระเงนิมัดจําทัวร ์ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจองฯ , การจองจะสมบรูณ์เมือ่บรษัิททัวรฯ์
ไดรั้บเงนิชําระมัดจําทัวรแ์ลว้เทา่นัน้ 

 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัทาํการ  มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง
โดยอตัโนมัต ิ

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับ 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double สําหรับพัก 2
ทา่น, ในกรณีทีต่อ้งการ 3ทา่น (Triple) หลายโรงแรมบรกิารเตยีงที ่3เป็นเตยีงเสรมิ  และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงที่
พัก หากวันทีเ่ขา้พักทีเ่มอืงนัน้ มกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวรทั์ง้หมด กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม
จํานวนทีบ่รษัิทฯ กําหนดไว ้เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทฯ ตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 หากมกีารยกเลกิ การจอง หลังจากทีชํ่าระคา่มัดจําเรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจํา เนื่องจาก 
บรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ สํารอง ตั๋วเครือ่งบนิใหก้บัสายการบนิ  และ คา่สํารองโรงแรมทีพั่ก และพาหนะ ลว่งหนา้เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่
มัดจําทัง้หมด เนื่องจากเหตผุลในขอ้ กอ่นหนา้นี้ และหากมยีกเลกิหลังจากออกบตัรโดยสารและทําการยืน่วซีา่แลว้ 
บรษัิทฯ จะทําการคนืเงนิไดห้รอืไม ่ขึน้อยูก่บัสายการบนิ, วซีา่ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศทีเ่ราจะเดนิทาง
ทอ่งเทยีว 

 กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทาง
บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋ว
เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

Tel: 02 169 3838 (auto) 
Hot Line : 089 923 8313 

Fax: 02 169 3811  , 02 169 3822 
   E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 
           FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                       ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่น หรอื หลังออกต๋ัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ มัดจําและคา่ทัวร์
ทัง้หมด  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการ หรอืบอกเลกิตามความเหมาะสม แตย่ดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็น
ประการสําคัญ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง  

 ตอ้งแจง้ลว่งหนา้มากกวา่ 30 วันทําการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจํา 
- ไมค่นืคา่ธรรมเนียมวซีา่ กรณีทีค่ณะทัวรย์ืน่วซีา่แลว้ 
- ไมค่นืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรณีทีค่ณะทัวรอ์อกบตัรโดยสารแลว้ 
- ไมค่นืคา่สํารองโรงแรมทีพั่ก กรณีทีค่ณะทัวรเ์ดนิทางชว่งเทศกาล, วันหยดุยาวฯ 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วันทําการ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจํา 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 20 วันทําการ บรษัิทฯมคีวามจําเป็นตอ้งหัก 50% ของราคาทัวร ์

 ถา้ยกเลกิกะทันหันกอ่นวันเดนิทาง 15 วัน บรษัิทฯ สงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิทัง้หมด 
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