เที่ยวชม มหานครนิวยอร์ ก (Ground Zero-Empire State-Times square)
ชม "อินดีเพนเด้ นซ์ ฮอลล์ " สถานที่ประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ และชม ระฆังแห่ งอิสรภาพ หรือ ลิเบอร์ ตี้ เบลล์
ซิต้ ีทวั ร์ กรุ งวอชิ งตัน ดีซี (ทาเนียบขาว สถานที่ทางาน ละบ้านพักราชการของประธานาธิ บดีสหรัฐ-อนุสาวรี ยว์ อชิงตัน
อนุสรณ์ ลินคอร์ น-อนุสาวรีย์เจฟเฟอร์ สัน-ตึกรัฐสภา-สถานีรถไฟยูเนียนสเตชั่ น)
เมืองแฮริสเบิร์ก ชมเครื่ องจักร และกรรมวิธีผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก HERSHEY'S CHOCOLATE
ชมกรรมวิธีผลิตเครื่ องแก้วที่ เมืองคอร์ นนิ่ง ซึ่งเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในด้านการทาเครื่ องแก้วที่ดงั ที่สุดในอเมริ กา
ช้อปปิ้ ง Woodbury Outlets เอาท์เล็ทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริ กา มีร้านค้ากว่า 220 ร้าน

กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง

(1)

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - กวางโจว - ลอสแองเจลิส

........... น. คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ ......ประตู....... สายการบิน ……….
พบเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ ท่านเรื่องเอกสารและสั มภาระก่อนขึน้ เครื่อง

วันทีส่ องของการเดินทาง

(2)

สนามบินคูเวต – มหานครนิวยอร์ ก

...........น. เหินฟ้าสู่ มหานครนิวยอร์ ค โดยสายการบิน ...................... เทีย่ วบินที่ .............
........... น. เดินทางถึงสนามบินประเทศคูเวต เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง
........... น. ออกเดินทางต่ อสู่ สู่ มหานครนิวยอร์ ค โดยสายการบิน ................... เทีย่ วบินที่ .............
[ 1 Stopover แวะรับผูโ้ ดยสารที่ สนามบินฮีทโธรว์ (ลอนดอน ประเทศอังกฤษ) 1 ชัว่ โมงครึ่ ง]
........... น. เดินทางถึง สนามบินจอห์ น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) (เวลาช้ ากว่ าประเทศไทย 12 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุ ลกากร นาท่านเข้าสู่ มหานครนิวยอร์ ก หรื อที่นิยมเรี ยกกันว่า นิวยอร์ กซิ ตี้ (New York City NYC) เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริ กา และจัดได้ว่าเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จ การเงิ น
วัฒนธรรม บันเทิง ที่สาคัญที่สุดของโลก
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอนาแฮม
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั

วันทีส่ ามของการเดินทาง

เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

(3)

สะพานบรู๊ คลิน - Ground Zero - เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย อินดีเพน
เด้ นซ์ ฮอลล์ – ลิเบอร์ ตีเ้ บลล์ - กรุ งวอชิงตันดีซี สถาบันสมิธโซ
เนียน (พิพธิ ภัณฑ์ เครื่องบินและยานอวกาศ)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สะพานบรู๊ คลิน ซึ่ งเป็ นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและสวยงามมากเป็ นที่โด่งดังในการถ่าย
ละครต่างๆ นาท่านผ่านชมสถานที่สาคัญต่างๆ เช่ น ตึกสหประชาชาติ,
หอสมุดประชาชน, โบสถ์ เซนต์ แพททริคนาท่านชม Ground Zero เป็ น
บริ เวณที่ ครั้ งหนึ่ งเคยเป็ นตึ กแฝด World Trade central ที่สูงที่ สุดใน
อเมริ กา แต่ตอนนี้ เหลื อทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจา และการก่อสร้างตึก
ใหม่ หลังจากการสู ญเสี ยครั้งใหญ่ในปี 2001 จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่
เมื อ งฟิ ลาเดลเฟี ย มลรั ฐ เพนซิ ล วาเนี ย ซึ่ งเป็ นเมื องที่ ริ เ ริ่ ม การประกาศอิ ส รภาพในสมัย ก่ อ ตั้ง ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา นาท่านชม อินดีเพนเด้ นซ์ ฮอลล์ ซึ่ ง เป็ นสถานที่ประกาศอิสรภาพตั้งอยูใ่ นสวนที่เมืองฟิ ลาเดล
เฟี ย ซึ่ งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ 1776 คาประกาศเขี ยนโดยโธมัส เจฟเฟอร์ สัน แถลงว่าอาณานิ คม
อเมริ กา 13 แห่งขอแยกตัวจากอังกฤษ ระฆังแห่ งอิสรภาพ หรือ ลิเบอร์ ตี้ เบลล์ ที่ได้ลนั่ เมื่อวันประกาศก็อยูท่ ี่
สวนสาธารณะแห่งนี้ดว้ ย
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ กรุ งวอชิ งตันดีซี.... เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริ กา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์ จิเนี ย
กับแมรี่ แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิ บดี จอร์ จ วอชิ งตัน ประธานาธิ บดีคนแรกของสหรัฐอเมริ กา ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อทดแทนฟิ ลาเดเฟี ยที่เคยเป็ นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็ นดิ นแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ เป็ นเมือง
หนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็ นระเบียบ เป็ นที่ต้ งั ที่ทาการของรัฐบาล สานักงานองค์การ
ระหว่างประเทศ จากนั้นนาท่านสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (The Smith
sonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่ วนหนึ่ ง
ร่ วมกับเงิ นกองทุ น จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยา
ศาสตร์ ของอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนี่ ยน ยังเป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่ใหญ่
ที่สุดในโลกและได้ รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่ งไว้ ด้วยกัน นาท่านชม
พิพิธภัณฑ์ เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์ อากาศยานและยาน
อวกาศที่มีผเู้ ข้าชมสู งที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์ การบินมาตั้งแต่ตน้ จนถึงปั จจุบนั ประกอบด้วย เครื่ อง
ร่ อน เครื่ องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่ งเป็ นของจริ งตั้งแสดง นอกจากนี้ ยงั มีทอ้ งฟ้ าจาลอง หิ นจากดวงจันทร์
และเครื่ องบินลาแรกของโลกจากตระกูล Wright
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

เทีย่ ง
เย็น

ค่า

(5)

บัฟฟาโร่ - ไนแอการ่ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโร่ ....
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางถึ ง เมืองบัฟฟาโร่ ซึ่ งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหานครนิ วยอร์ กมีประชากรประมาณ 1.1
ล้านคนเป็ นเมืองทางด้านอุตสาหกรรมพันธุ์พืช ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม
การศึกษา และการแพทย์ และได้รับ การคัดเลือกจากหนังสื อ Reader’s
Digest ให้เป็ นเมืองที่มีความสะอาดเป็ นอันดับ 3 ของอเมริ กา และเป็ นเมือง
ติดพรมแดนระหว่างอเมริ กาและแคนาดา โดยมีแม่น้ าไนแอการ่ าขวางกั้น
ซึ่ งเป็ นจุดกาเนิดของ นา้ ตกยักษ์ “ ไนแอการ่ า ” นาท่านผ่านน้ าตกไนแอกา
ร่ า น้ าตกที่ต้ งั อยูช่ ายแดนอเมริ กาและแคนาดาและยังเป็ นสถานที่ ๆ คู่แต่งงานนิยมมาฮันนีมูนกัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั

วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้ า

ซิตที้ วั ร์ กรุงวอชิงตันดีซี – เ มืองแฮริสเบิร์กHERSHEY'S
CHOCOLATE

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เที่ยวชมกรุ งวอชิ งตันดีซี ( WASHINGTON DC.) นาท่านเที่ยวผ่านชมสถานที่สาคัญต่าง ๆ เช่ น
ทาเนี ยบขาว สถานที่ทางาน และบ้านพักราชการของประธานาธิ บดีสหรัฐ / อนุ สาวรี ยว์ อชิ งตัน อนุ สรณ์ลิ
นคอร์น / อนุสาวรี ยเ์ จฟเฟอร์สัน ตึกรัฐสภา / สถานีรถไฟยูเนียนสเตชัน่ อันทันสมัย
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองแฮริ สเบิร์ก เมื องหลวงริ่ มฝั่ งแม่น้ าซัวควิฮานน่ า ชมเครื่ องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการ
ผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก และให้ ท่านได้แวะซื้ อช็อคโกแลตนานาชนิ ดเพื่อเป็ นของฝากของที่
ระลึก ณ HERSHEY'S CHOCOLATE
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
เช้ า

(4)

(6)

นา้ ตกไนแอการ่ า - ล่องเรือ MAID OF THE MIST – เมือง
คอร์ นนิ่ง โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอ - เมืองสแครนตัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม น้าตกไนแอการ่ า ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความ
งามและความยิ่งใหญ่ของน้ าตก ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึ ก นาท่ าน
ล่ องเรื อ MAID OF THE MIST เพื่อชมน้ าตกไนแอการ่ าอย่างใกล้ชิด
สัมผัสกระแสน้ าปริ มาณน้ ามหาศาลที่ทิ้งตัวลงจากทะเลสาบอีรี่ เป็ นจุดที่
อยู่ใกล้ตวั น้ าตกมากที่สุด สัมผัสได้ถึงความสวยงามพร้ อมกับความน่ า
กลัวด้วยปริ มาณน้ า 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีที่ตกลงกระทบกันทาให้เกิด

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

เสี ยงดังกึ กก้องไปนับพันไมล์ ทาให้เกิ ดละอองน้ าปกคลุ มไปทัว่ บริ เวณทอดผ่านด้วยสายรุ ้ งโค้งรับกับตัว
น้ าตก ขนาดมหึ มาสร้ างความสวยงาม เห็ นสายรุ ้ งที่ เกิ ดจากละอองน้ าอยู่ เหนื อน้ าตกในวันที่สภาพอากาศ
อานวย (หมายเหตุ: ถ้ าเรื อ MAID OF THE MIST ไม่ สามารถออกเดินเรื อได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่
อานวย จะนาท่ านเข้ าชม CAVE OF THE WINDS เป็ นการทดแทน เป็ นการชมน้าตกไนแองการ่ าอย่ าง
ใกล้ชิด โดยลงลิฟท์ลกึ ลงเบือ้ งล่างบริเวณหน้ าผาใกล้นา้ ตก สั มผัสกับกระแสนา้ เสี ยงดังกึกก้อง)
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ นนิ่ง ซึ่ งอยูท่ างตอนใต้ของ นครนิ วยอร์ ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่ งตั้งอยูบ่ น
ฝั่ งแม่น้ าเชมุ ง เป็ นเมื องที่ มีชื่อเสี ยงทางด้านการทาเครื่ องแก้ว นาท่านชม โรงงานเครื่ องแก้ วทีบีไอ ชม
กรรมวิธีการผลิตเครื่ องแก้ว และเลือกซื้ อเป็ นของฝากหรื อของที่ระลึ ก จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสแครนตัน
เพื่อพักค้างคืน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

(7)

วู้ดเบอร์ รี่ เอาท์ เล็ท - นิวยอร์ ก - เอ็มไพรสเตท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ Woodbury Outlets วู้ดเบอร์ รี่ เอาท์ เล็ท .....อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง แหล่ งช้ อปปิ้ งที่ดีที่สุดใน
อเมริกา โดยมีร้านค้า มากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่ อ และสิ นค้าก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทวั่ ไป
จนถึ งแบรนเนมอาทิ เช่ น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike,
Versace, Polo, A/X, Emporia,Armani และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันเพือ่ ความสะดวกแก่การช้ อปปิ้ ง....
นาท่า นเดิ นทางกลับสู่ เมือ งนิวยอร์ ก จากนั้นนาท่ านชม ตึกเอ็มไพรสเตท ซึ่ งปรากฎในภาพยนตร์ ต่างๆ
มากมายมากมาย อาทิเช่น An Affair to Remember, King Kong, The day
after tomorrow, Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief
OPTIONAL TOUR (ไม่ รวมค่ าขึ้น 900 บาท / ท่ าน) ตึกเอ็มไพรสเตท
(Empire State) ซึ่ งเป็ นอาคารที่ สู ง ที่ สุ ด ในโลกนานกว่ า 40 ปี โดย
ปั จจุบ นั มี ความสู ง เป็ นอันดับที่ 14 ของโลก ให้ท่ านได้ชมวิวของเกาะ
แมนฮัตตัน ใจกลางกรุ งนิ วยอร์ ค ตึกร็ อกกีเฟลเลอร์ (Rockefeller) เป็ นตึกที่สามารถชมความสวยงามของ
มหานครนิ วยอร์ กได้อีกจุด ซึ่ งมี ความสวยงามไม่แพ้กบั ตึ กเอ็มไพรสเตท และยังสามารถมองเห็ นตึ กเอ็ม
ไพรสเตทได้อย่างชัดเจน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง

(8)

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ไทม์ สแควร์ ช้ อปปิ้ ง ถนนสายทีห่ ้ า
(Fifth Avenue)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ า นเดิ นทางสู่ ท่า เรื อเพื่ อลงเฟอร์ รี่ไ ปยัง เกาะลิเบอร์ ตี้ ซึ่ ง เป็ นที่ ต้ งั ของ
อนุ สาวรี ย์เทพีเสรี ภาพ ชมความสง่ าของเทพีเสรี ภาพ สัญลักษณ์ แห่ งความ
ภาคภูมิ ใจของชาวอเมริ กนั ที่ แสดงให้เห็ นถึ งว่าเป็ นดิ นแดน ที่ทุกคนมีสิทธิ
และ เสรี ภ าพเท่ า เที ย มกัน เทพี เ สรี ภาพนี้ ประเทศฝรั่ ง เศสได้ม อบให้ เ ป็ น
ของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริ กาก่อตั้งประเทศ ครบรอบ 100 ปี
เทีย่ ง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นาท่ านชม ย่ า นไทม์ ส แควร์ (Times square) ย่านการค้า ในกลางนครที่
ประชันป้ ายโฆษณานับร้อยป้ าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้น
กาเนิ ดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทวั่ โลกยอมรับ อิสระให้ท่าน
อิสระ ช๊ อปปิ้ งถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) ซึ่ งเป็ นแหล่ ง ช้อปปิ้ งที่
หรู หราที่สุดในนิ วยอร์ กและบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางลาน
ไอซ์สเก็ตที่สวยหรู ที่เปิ ดให้คนเข้าไปเล่นและถ่ายรู ปกันอย่างสนุกสนาน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
........... น. เดินทางจากลอสแองเจลีส สู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน...................... เทีย่ วบินที่ .............

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง

(9)

นิวยอร์ ก - สนามบินคูเวต

........... น. เดินทางถึงสนามบินประเทศคูเวต เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง
........... น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน.................เทีย่ วบินที่ ...............

วันทีส่ ิ บของการเดินทาง
.......... น.
.......... น.
.......... น.

(10)

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เมือง................ ให้ ท่านแวะเปลีย่ นเครื่อง
เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน................ เทีย่ วบินที่ ............
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

