เที่ยวสุ ดคุ้มครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ (อเมริกา-แคนาดา)
พิเศษ! ให้ ท่านได้ สัมผัสกับนา้ ตกไนแองการ่ าอย่ างใกล้ ชิด
“ล่ องเรือ MAID OF THE MIST หรือ ชมนา้ ตกแบบ CAVE OF THE WINDS”

กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
…… น.
…… น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู ....เคาน์ เตอร์ ....... สายการบิน........................
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกก่อนเดินทาง
เหินฟ้าสู่ เมืองโตรอตโต (ประเทศแคนาดา) โดยสายการบิน……………เทีย่ วบินที่ ............

วันทีส่ องของการเดินทาง
......... น.
......... น.
......... น.

(1) ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

(2)

อินชอน (ประเกาหลีใต้ ) - โตรอนโต (แคนาดา) หอคอยซีเอ็น (CNTOWER) - CITY HALL - สวนควีนปาร์ ค

เดินทางถึงสนามบินอินชอน (ประเกาหลีใต้ ) เพือ่ แวะเปลีย่ นเครื่อง
เหิรฟ้าต่ อสู่ โตรอนโต โดยสายการบิน…………. เทีย่ วบินที่ ............
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโตรอนโต เพียร์ สัน (เวลาช้ ากว่าประเทศไทย 12 ชม.)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นครโตรอนโต เป็ นเมืองหลวงของรัฐออนตาริ โอ เป็ นเมืองที่มี
ประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่ นที่สุดของประเทศและใหญ่เป็ นอันดับหนึ่ งของแคนาดา อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลาง
ทางการค้ า ในฝั่ ง ตะวัน ตก เป็ นเมื อ งที่ ใ หญ่ เ ป็ นอัน ดั บ 1 และ มี
ประชากรหน่ าแน่ นมากที่สุดของประเทศแคนาดา นาท่านขึ้น หอคอยซี
เอ็น (CN Tower) ซึ่งมีความสู งถึง 553 เมตร เคยเป็ นหอคอยที่สูงที่สุดใน
โลก ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพโดยรอบของนครโตรอนโต้ได้อย่างเต็มที่
เช่น ทะเลสาบ Ontario หนึ่งใน 5 ทะเลสาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและตึก

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

สู งต่างๆ ที่อยูใ่ นใจกลางเมือง ท่านจะได้ข้ ึน ลิฟท์แก้วที่มีความเร็ วสู ง จากนั้นได้สัมผัสเดินและถ่ายรู ปกับพื้น
กระจกที่อยูบ่ นหอคอย และมองลงมาถึงพื้นดินที่อยูต่ ่ากว่า 500 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม อาคารรัฐสภา (CITY HALL) ซึ่ งเป็ นอาคารเก่าของรัฐออนตาริ โอ ซึ่ งมีพระบรมรู ปของพระนาง
วิคตอเรี ย พระราชิ นีแห่ งอังกฤษเจ้าอาณานิ คมในสมัยก่อนตั้งอยูด่ า้ นหน้า จากนั้นนาท่านชม สวนควีนปาร์ ค
(QUEEN PARK) เป็ นสวนสาธารณะในเมืองโตรอนโตในย่านดาวน์ทาวน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ามของการเดินทาง

เช้ า

(3) โตรอนโต - อุทยานแห่ งชาติไนแองการ่ า (ฝั่งแคนาดา) - TABLE
ROCK ล่องเรือ MAID OF THE MIST หรือ CAVE OF THE
WINDS SKYLON TOWER – ไนแองการ่ าออนเดอะเลค – นาฬิ กา
ดอกไม้ ชิมไวน์ (ICEWINE)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติไนแองการ่ า (ฝั่งแคนาดา) ซึ่ งเป็ น1ใน7 สิ่ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก
ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิ วทัศน์ที่ สวยงามของธรรมชาติ และทะเลสาบ "ออนตาริ โอ" จากนั้นนาท่านสู่
TABLE ROCK ซึ่ งเป็ นจุดที่อยูใ่ กล้ตวั น้ าตกมากที่สุด และเป็ นจุดที่สวยที่สุดจุดหนึ่ งของการชมน้ าตก ท่าน
สามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงามพร้ อมกับความน่ ากลัวด้วยปริ มาณน้ า 6 แสนแกลลอนต่อวินาที ที่ตกลง
กระทบกันทาให้เกิดเสี ยงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ และทาให้เกิดละอองน้ าปกคลุมไปทัว่ บริ เวณทอดผ่านด้วย
สายรุ ้ งโค้งรั บกับตัวน้ าตกขนาดมหึ มาสร้ างความสวยงาม น่ าประทับใจแก่ ผมู ้ าเที่ ยวชมไม่รู้ลืม นาท่านชม
น้าตกไนแอการ่ า ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความงามและความ
ยิง่ ใหญ่ของน้ าตก ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก นาท่ านล่ องเรือ MAID OF THE MIST เพื่อชมน้ าตกไนแอ
การ่ า อย่ า งใกล้ ชิ ด สั ม ผัส กระแสน้ าปริ ม าณน้ า มหาศาลที่ ทิ้ ง ตัว ลงจาก
ทะเลสาบอีรี่ เป็ นจุดที่อยู่ใกล้ตวั น้ าตกมาก ที่สุด สัมผัสได้ถึงความสวยงาม
พร้ อมกับ ความน่ า กลัวด้วยปริ ม าณน้ า 6 แสนแกลลอนต่ อวิ นาที ที่ ตกลง
กระทบกันทาให้เกิ ดเสี ยงดังกึ กก้องไปนับพันไมล์ ทาให้เกิ ดละอองน้ าปก
คลุ มไปทัว่ บริ เวณทอดผ่านด้วยสายรุ ้ งโค้งรับกับตัวน้ าตก ขนาดมหึ มาสร้ าง
ความสวยงาม เห็นสายรุ ้งที่เกิดจากละอองน้ าอยู่ เหนือน้ าตกในวันที่สภาพอากาศอานวย
หมายเหตุ: MAID OF THE MIST จะเปิ ดบริ การในช่วงต้นเดือน เม.ย. - ปลายเดือน ต.ค. หรื อขึ้นอยูก่ บั ความเอื้ออานวย
ของสภาพอากาศ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ ยว กรณี เรื อ MAID OF THE MIST ไม่สามารถออก
เดินเรื อได้ จะนาท่านชม “CAVE OF THE WINDS” เป็ นการทดแทน ซึ่ งเป็ นการชมน้ าตกไนแองการ่ าอย่าง
ใกล้ชิด โดยนาท่านเดินลงสู่ เบื้องล่างบริ เวณหน้าผาใกล้น้ าตก ลัดเลาะบนสะพานไม้สีแดง ท่านจะได้สัมผัส
กับ กระแสน้ า เสี ย งดัง กึ ก ก้อง (ขึ้ นอยู่ก ับ ความเอื้ อ อานวยของสภาพอากาศ และความปลอดภัย ของ
นักท่องเที่ยว)

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน มือ้ พิเศษ! บนหอคอย Skylon Tower พร้อมชมวิว 2 น้ าตก ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นจุดชม
วิวที่สวยที่สุดในการชมน้ าตกไนแองการ่ า
นาท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ร้านใน ไนแองการ่ าออนเดอะเลค (Niagara on the Lake) เมืองไนแองการ่ า ออน
เดอะเลคเป็ นเมืองชุ มชนของชาวแคนาดาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของออนตาริ โอ้ (Ontario)เป็ นที่ๆ แม่น้ าไนแองกา
ร่ าไหลมาบรรจบกับทะเสสาบออนตาริ โอ้ นาท่านชม นาฬิ กาดอกไม้ (FLORAL CLOCK นาฬิกาดอกไม้
ของไนแองกาเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ น่าสนใจ มี การประดับประดาตกแต่ง
ดอกไม้นานาชนิ ดอย่างสวยงาม โดยนาฬิกานี้ ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2493
เป็ นหนึ่งในนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.2 เมตร (40
ฟุต) "หน้าปั ทม์ดอกไม้" ของนาฬิ กาจะมีการเปลี่ ยนแปลงสองครั้งในแต่
ละฤดู กาล โดยออกแบบให้มีสีสันเพื่อให้ความสวยงามทุกฤดู กาล จากนั้นนาท่านลิ้ มรสชาติ การชิ ม ไวน์
(ICE WINE) ซึ่ งถือว่าเป็ นไวน์ข้ ึนชื่ อแห่ งหนึ่ งของประเทศแคนาดา สมควรแก่เวลาทาท่านเดินทางสู่ เมือง
โตรอนโต...
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

(4)

นา้ ตกไนแองการ่ า - เมืองคอร์ นนิ่ง - โรงงานเครื่องแก้ว
GLASS MUSEUM เมืองแฮรีส เบิร์ก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางมาสู่ น้ าตกยักษ์ ไนแองการ่ า ซึ่ งตั้งอยูช่ ายแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและแคนาดา และยังเป็ นสถานที่ที่คู่แต่งงานนิ ยมมาฮันนี มูน
กัน ท่านสามารถเพลิ ดเพลิ นไปกับวิวทิวทัศน์ของน้ าตกไนแองการ่ าฝั่ ง
แคนาดา สมควรแก่เวลานาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เข้าสู่ ประเทศอเมริ กา...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางสู่ เมืองคอร์ นนิ่ง ซึ่ งอยู่ทางตอนใต้ของ นครนิ วยอร์ ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่ งตั้งอยู่บนฝั่ ง
แม่น้ าเชมุง เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงทางด้านการทาเครื่ องแก้ว จากนั้นนาท่าน
ชม โรงงานเครื่องแก้ ว GLASS MUSEUM เป็ นโรงงานที่มีชื่อสี ยงในด้าน
เครื่ องแก้วที่สุดแห่ งหนึ่ งของอเมริ กา ให้ท่านชมขั้นตอนการทาเครื่ องแก้ว
ต่าง ๆ และเลื อกซื้ อเป็ นของฝากหรื อของที่ระลึก นาท่านเดินทางสู่ เมือง
แฮรีส เบิร์ก เมืองหลวงริ มฝั่งแม่น้ าวนาท่านเดินทางสู่ ที่พกั ควิฮานน่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD - กรุงวอชิงตันดีซี
สถาบันสมิธโซเนียน พิพธิ ภัณฑ์ เครื่องบินและยานอวกาศ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมเครื่ องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก และให้ท่านได้แวะซื้ อช็อคโก
แลตนานาชนิดเพื่อเป็ นของฝากของที่ระลึก ณ HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD จากนั้นนาท่าน
เดิ นทางสู่ กรุ งวอชิ งตันดีซี.... เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริ กา ตั้งอยู่
ระหว่างมลรัฐเวอร์ จิเนี ยกับแมรี่ แลนด์ สร้ างในสมัยประธานาธิ บดี จอร์ จ
วอชิงตัน ประธานาธิ บดีคนแรกของสหรัฐอเมริ กา ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิ
ลาเดเฟี ยที่ เคยเป็ นเมื องหลวงของสหรั ฐสมัย เป็ นดิ น แดนโพ้น ทะเลของ
อังกฤษ เป็ นเมืองหนึ่ งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็ นระเบียบ เป็ นที่ต้ งั ที่ทาการของรัฐบาล
สานักงานองค์การระหว่างประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ สถาบันสมิธโซเนียน(The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่ วนหนึ่ ง
ร่ วมกับเงินกองทุน จากพินยั กรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ ของ
อังกฤษสถาบันสมิ ธโซเนี่ ย นยังเป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่ใหญ่ ที่สุดในโลกและได้
รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่ งไว้ ด้วยกัน นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ เครื่ องบินและ
ยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ
ที่มีผเู ้ ข้าชมสู งที่สุดในโลกแสดงประวัติศาสตร์ การบินมาตั้งแต่ตน้ จนถึ งปั จจุบนั ประกอบด้วย เครื่ องร่ อน
เครื่ องบิ น จรวด ยานอวกาศ ซึ่ งเป็ นของจริ งตั้งแสดงนอกจากนี้ ยงั มี ทอ้ งฟ้ าจาลองหิ นจากดวงจันทร์ และ
เครื่ องบินลาแรกของโลกจากตระกูล Wrigh
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ กของการเดินทาง

เช้ า

(5)

(6) กรุงวอชิงตันดีซี ซิตที้ วั ร์ (ทาเนียบขาว - อาคารรัฐสภา
อนุสาวรีย์ โธมัส เจฟเฟอร์ สัน - อนุสาวรีย์วอชิงตัน
อนุสรณ์ ลนิ คอร์ น – อนุสรณ์ สถานราลึกถึงสงครามโลก)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่า น เที่ยวชมกรุ งวอชิ งตั นดี ซี ( WASHINGTON DC.) นาท่ านชมสถานที่ ส าคัญต่ าง ๆ นาท่ านชม
ทาเนี ยบขาว หรื อ ไวท์ เฮาส์ (White House) เป็ นบ้า นอย่าง เป็ นทางการและสถานที่ ท างานของ
ประธานาธิ บดี สหรัฐอเมริ กา สร้ างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ด้วยหิ นทราย และสี ขาวในสไตล์
จอร์ เจียนยุคหลัง และกลายเป็ นที่อยูอ่ าศัยประธานาธิ บ สหรัฐอเมริ กา ทุก
คน ชมอาคารรัฐสภา (The Capitol Hill) ถือเป็ นสัญลักษณ์ของ วอชังตัน
ดี.ซี . โดยลักษณะของตัวอาคารรัฐสภาแห่ งนี้ น้ นั จะก่อสร้างด้วยหิ นอ่อน
สี ขาว ภายในนั้นจะตกแต่งด้วยหิ นอ่อนและแกะสลักลวดลายเสาสร้ าง
แบบกรี ก มีภาพสี น้ ามันที่เป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม นอกจากนี้อาคาร

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

รัฐสภาแห่ งวอชิ งตัน ดี .ซี .แห่ งนี้ ยงั ถื อเป็ นตึกรัฐสภาที่มีความสวยงามเป็ นอันดับ 1 ของโลก ชม อนุสาวรี ย์
โธมัส เจฟเฟอร์ สัน (Thomas Jefferson Memorial) ถู กสร้ างขึ้ นเพื่ออุ ทิศ ให้กบั โธมัส เจฟเฟอร์ สั น
ประธานาธิ บดี คนที่สามของสหรัฐอเมริ กา และเป็ นผูป้ ระพันธ์ คา
ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริ กา เขาจึง ได้รับการยกย่องให้เป็ น
บุคคลส าคัญในประวัติศ าสตร์ โลก อนุ สรณ์ สถานเจฟเฟอร์ สันใช้
รู ปแบบศิลปะสไตล์นีโอคลาสสิ ค โดยภายในเป็ นที่ต้ งั ของรู ปปั้ นสี
ทองแดงของท่ า นประธานาธิ บ ดี โ ธมัส เจฟเฟอร์ สั น ที่ เ ปิ ดให้
ชาวเมืองรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้ามาแสดงความเคารพต่อบุคคลผูม้ ีคุณูปการต่อประเทศอย่างมากมายท่านนี้
ด้วย ในฤดูใบไม้ผลิ บริ เวณรอบๆ บึงและอนุ สาวรี ยน์ ้ ี จะสวยมากเพราะมีดอกซากุระบานเต็มไปหมด ต้น
ซากุระประมาณ 3,000 ต้นเป็ นของขวัญจากกรุ งโตเกียวในปี ค.ศ. 1912
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมสถานที่สาคัญของกรุ งวอชิ งตันดีซีต่อ ชม อนุสาวรี ย์วอชิ งตัน (WASHINGTON MONUMENT)
เป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่สร้างเพื่อเป็ นเกียรติแก่จอร์ จ วอชิ งตัน ประธานาธิ บดี
คนแรกของสหรัฐอเมริ กา เป็ น เครื่ องหมายแห่ งประชาธิ ปไตยของ
คนอเมริ กนั มีลกั ษณะเป็ นแท่งโอเบลิสก์ ทาด้วยหิ นอ่อน หิ นแกรนิ ต
และหินทราย สู ง 169 เมตร เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สูงที่สุดในวอชิงตัน ดี.ซี .
ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 36 ปี เหตุผลที่เกิดการสร้างมายาวนานขนาดนี้
ก็คือ เนื่องจากเงินบริ จาคหมด ประกอบกับการเกิดสงครามกลางเมือง
อเมริ กนั ชม อนุ สรณ์ ลินคอร์ น (LINCOLN MEMORIAL) อนุ สรณ์ สถานแด่ ผยู ้ ิ่งใหญ่ รั ฐบุรุษที่คนทั้ง
อเมริ การัก และเคารพ สัญลักษณ์ ของความกล้า ความรัก ชาติ ความเป็ น
อเมริ ก ัน อนุ ส าวรี ย ์ อับ ราฮัม ลิ นคอล์น จุ ดเริ่ ม ต้นตานานความรั ก ชาติ
เครื่ องหมายเพื่อเชิ ดชู เสรี ภาพ วีรกรรมที่ ต่า งต้องยกย่อง สุ นทรพจน์ ค า
ปราศรั ย แห่ ง ประวัติ ศ าสตร์ ถู ก รวบรวมผ่ า นจิ ต รกรรมฝาผนัง ภายใน
อนุสาวรี ยล์ ินคอล์น ที่สุดท้ายแห่งการราลึกถึง เพื่อให้คนรุ่ นหลังได้รับรู ้ถึง
ความรู ้สึก อารมณ์ส่วนลึกที่เขามีต่อประเทศ ต่อประชาชน และต่อความเสมอภาค ชม อนุสรณ์ สถานราลึกถึง
สงครามโลก ของทหารอเมริ กนั 3 แห่ ง ได้แก่ อนุ สรณ์ สถานทหารผ่ านศึ กเวียดนาม (Vietnam Veterans
Memorial) อนุสรณ์ สถานทหารผ่ านศึ กเกาหลี (Korean War Veterans Memorial), และ อนุ สรณ์ สถาน
สงครามโลกครั้ งที่สอง(National World War II Memorial) ปลายเดือน มี.ค. พบกับเทศกาล CHERRY
BLOSSOM WASHINGTON DC. (เทศกาลซากูระบาน 1 ปี มีครั้งเดียว ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง

เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย - อินดีเพนเด้ นซ์ ฮอลล์ - ลิเบอร์ ตี้ เบลล์ –
มหานครนิวยอร์ ก - เกาะลิเบอร์ ตี้ - อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ไทม์ สแควร์ – ถนนสายทีห่ ้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย มลรัฐเพนซิ ลวาเนี ยซึ่ งเป็ นเมืองที่ริเริ่ มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้ง
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา นาท่ านชม อินดี เพนเด้ นซ์ ฮอลล์ ซึ่ ง เป็ นสถานที่ ประกาศ
อิสรภาพตั้งอยูใ่ นสวนที่ เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย ซึ่ งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ 1776 คา
ประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์ สัน แถลงว่าอาณานิ คมอเมริ กา 13 แห่ งขอแยกตัว
จากอังกฤษ ระฆังแห่ งอิสรภาพ หรื อ ลิเบอร์ ตี้ เบลล์ ที่ ได้ลนั่ เมื่ อวันประกาศก็อยู่ที่
สวนสาธารณะแห่งนี้ดว้ ย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ ก หรื อที่นิยมเรี ยก
กันว่า นิ วยอร์ กซิ ตี้ (New York City - NYC) เป็ นเมื องที่ มี ประชากรมากที่ สุ ดใน
สหรัฐอเมริ กา และจัดได้วา่ เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สาคัญที่สุดของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเพื่อลงเฟอร์ รี่ไปยัง เกาะลิเบอร์ ตี้ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ อนุสาวรี ย์เทพีเสรี ภาพ ชมความ
สง่าของเทพีเสรี ภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริ กนั ที่แสดงให้เห็น
ถึงว่าเป็ นดินแดน ที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรี ภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรี ภาพนี้ ประเทศ
ฝรั่งเศสได้มอบให้เป็ นของขวัญเนื่ องในโอกาสที่อเมริ กาก่ อตั้งประเทศ ครบรอบ
100 ปี (ณ ตอนนี้ทางเกาะลิเบอร์ ตีไ้ ด้ ทาปิ ดปรั บปรุ งหลังจากเกิดความเสี ยหายจาก
พายุเฮอร์ ริเคนแซนดี้ เมื่อเดือน ต.ค.2555 แต่ เรือยังเปิ ดให้ บริการนักท่ องเที่ยได้ ล่อง
ชมความงามของอนุ ส าวรี ย์ ร อบ ๆ เกาะ) น าท่ า นชม ย่ า นไทม์ ส แควร์ (Times
square) ย่านการค้าในกลางนครที่ประชันป้ ายโฆษณานับร้อยป้ าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้น
กาเนิ ดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทวั่ โลกยอมรับ อิสระให้ท่านอิสระ ช้ อปปิ้ งถนนสายที่ห้า () ซึ่ ง
เป็ นแหล่ง ช้อปปิ้ งที่หรู หราที่สุดในนิวยอร์ กและบรรยากาศแสนโรแมนติก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง

เช้ า

(7)

(8) วู้ดเบอร์ รี่ เอาท์ เล็ท - ตึกสหประชาชาติ - หอสมุดประชาชน
โบสถ์ เซนต์ แพททริค - วอลล์สตรีท - โบสถ์ ทรินิตี้ - Ground
Zero ตึกเอ็มไพรสเตท

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ Woodbury Outlets วู้ดเบอร์ รี่ เอาท์ เล็ท อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง แหล่ งช้ อปปิ้ งที่ดีที่สุดใน
อเมริ กา โดยมี ร้านค้า มากกว่า 220 ร้ านค้า ในราคาที่ถูกอย่างไม่น่า
เชื่ อ และสิ นค้าก็มี คุณภาพดี ตั้งแต่ท วั่ ไปจนถึ งแบรนเนมอาทิ เช่ น
Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty,
Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia,Armani และอื่นๆอีกมากมาย

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

อิสระอาหารกลางวันเพือ่ ความสะดวกแก่การช้ อปปิ้ ง....
นาท่า นผ่า นชมสถานที่ ส าคัญต่า งๆ เช่ น ตึกสหประชาชาติ , หอสมุ ดประชาชน, โบสถ์ เซนต์ แพททริ ค
นาท่านชม ย่ านวอลล์ สตรีท (WALL STREET) เป็ นชื่ อของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเส้นนี้ เป็ นถนน
เก่าแก่เส้นหนึ่ งของเมือง ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางทางการเงิ นแห่ งหนึ่ ง และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ คเริ่ มตั้งต้นอยู่
บนถนนสายนี้ นาท่านชม โบสถ์ ทริ นิตี้ (Trinity Church) เป็ นโบสถ์ที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสี ยงมากแห่ ง
หนึ่ งของเมื อ งแมนฮัต ตัน น าท่ า นผ่ า นชม Ground Zero เป็ น
บริ เวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็ นตึกแฝด World Trade central ที่สูงที่สุดใน
อเมริ กา แต่ตอนนี้ เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจา และการก่อสร้าง
ตึกใหม่ หลังจากการสู ญเสี ยครั้งใหญ่ในปี 2001 นาท่านชม ตึกเอ็ม
ไพรสเตท ซึ่ งปรากฎในภาพยนตร์ ต่างๆมากมายมากมาย เช่ น An
Affair to Remember,King Kong,The day after tomorrow,Percy
Jackson & the Olympians:The Lightning Thief OPTIONAL TOUR (ไม่ รวมค่ าขึน้ 900 บาท / ท่ าน)ตึกเอ็ม
ไพรสเตท (Empire State) ซึ่ งเป็ นอาคารที่สูงที่สุดในโลกนานกว่า 40 ปี โดยปั จจุบนั มีความสู งเป็ นอันดับที่
14 ของโลก ให้ท่านได้ชมวิวของเกาะแมนฮัตตัน ใจกลางกรุ งนิ วยอร์ ค ตึกร็อกกีเฟลเลอร์ (Rockefeller) เป็ น
ตึกที่สามารถชมความสวยงามของมหานครนิ วยอร์ กได้อีกจุด ซึ่ งมีความสวยงามไม่แพ้กบั ตึกเอ็มไพรสเตท
และยังสามารถมองเห็นตึกเอ็มไพรสเตทได้อย่างชัดเจน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง

(9) มหานครนิวยอร์ ก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางสู่ สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)
........... น. เหินฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน...........เทีย่ วบินที่ ..............

วันทีส่ ิ บของการเดินทาง

(10) มหานครนิวยอร์ ก - อินชอน (ประเทศเกาหลี) - ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

........... น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน (ประเกาหลีใต้) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง
........... น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน.............เทีย่ วบินที่ ...............

......... น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากเรา เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์

