
 

 

   

 

ฟรี แอนด์ อซีี่ส์ อเมริกา ตะวันออก 

นิวยอร์ก-ฟิลลาเดียเฟีย-วอชิงตัน ดี.ซี.-ฮารร์ิชเบริ์ก-คอนนิ่ง 

น ้าตก ไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา)-บอสตัน 

วันแรก มหานคร นิวยอร์ก (แมนฮัตตั น) 

.......... น. เดินทางถึงสนาบินฯ ............. ตัวแทนบริษัทฯรอรับท่านที่สนามบินฯ น้าท่านเข้าที่พัก โรงแรม Sheraton หรือ แห่ง
อื่น ๆ ในระดับเดียวกัน 

***การเข้าที่พักโรงแรมจ้าเป็นต้องเช็คอินน์หลังบ่ายสามโมง***ซึ่งเป็นข้อตกลงของโรงแรมและตัวแทนของบริษัทฯ                                                                                         
(ไม่ได้จัดบริการอาหารเช้า,เที่ยง,ค่้า) 

วันที่สอง นิวยอร์ก (ซิตี ทัวร์) 

........... น. รถรับท่านจากที่พักน้าท่านเที่ยวชมตัวเมืองของเกาะ แมนฮัตตัน เช่น ถนน วอลล์สตรีท ผ่านชมตลาดหุ้น NYSE, ท่ี
ท้าการอาคารสหประชาชาติ (สนง. ใหญ่), Ground Zero  อดีตคือตึกแฝด World Trade Center ท่ีถูกถล่มใน
เหตุการณ์ 9/11 (ปี พ.ศ. 2544) แต่ปัจจุบันสร้างอาคารระฟ้าใหม่หลายอาคารซึ่งยังคงด้ารงชื่ออาคาร World 
Trade,   โบสถ์ เซ็นต์ แพรคตริก, อาคาร ร๊อคกี เฟลเล่อร์, ถนนสายเศรษฐกิจ เดอะ ฟิวท์ อเวนูว์,ย่านธุรกิจ ไทมส
แควร์ จากนั นเปิดโอกาสให้ท่านอิสระในเมืองซ่ึงท่านสามารถซื อทัวร์    

นอกรายการเพิ่มเติมได้ (กรุณาติดต่อบริษัทฯล่วงหน้า)  เช่น…                      

ก) อนุสาวรีย์เทพีสันติภาพ  ผู้ใหญ่ท่านละ 29 เหรียญสหรัฐฯ/เด็ก 3-12 ปี  17 เหรียญสหรัฐฯ 
ข) ขึ นชมวิวบนอาคาร เอ็มไพร์ สเตท ผู้ใหญ่ท่านละ 29 เหรียญสหรัฐ/เด็ก 3-12 ปี 23  เหรียญสหรัฐฯ     

เย็น เดินทางสู่เมือง ฟิลลาเดลเฟีย  เมืองท่าส้าคัญอีกแห่งหนึ่งของทางตะวันออก  ถึง ฟิลล่าฯ น้าท่านเข้าพักโรงแรม 
Double Tree by  Hilton  หรือ แห่งอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน  

 โรงแรมท่ีพกัในระดบัราคาท่ีเลือก พรอ้มอาหารเชา้  (ไม่ได้จัดบริการอาหารเช้า,เที่ยง,ค่้า)    

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 วันที่สาม ฟิลลาเดลเฟีย-กรุง วอชิงตัน ดี.ซี.   

 ........... น. รถรับท่านท่องเที่ยวชม ฟิลลาเดลเฟีย โดยเริ่มต้นจาก Independence Hall ซึ่งในอดีตปี ค.ศ. 1682 มร. วิลเลียม 
เพ็นน์ ผู้อพยพชาวอังกฤษเข้ามามีบทบาทในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาท้าให้ ฟิลลี่ ฉายาของเมืองเป็นเมืองหลวงในสมัย
แรกเริ่มก่อนกรุง วอชิงตัน ดี.ซี.   จากนั นน้าชม Liberty Bell ระฆังแห่งสันติภาพหรืออีกนัยหนึ่ง Broken Bell ที่ใช้
ในยุคสงครามกลางเมือง (ระหว่างทหารฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้) ปี ค.ศ. 1846 

 

 

 

 

 

 

ต่อจากนั นเดินทางสู่กรุง วอชิงตัน ดี.ซี.    

........... น. ถึง เมืองหลวงกรุง วอชิงตัน ดี.ซี. น้าท่านแวะชม อนุสรณ์สถาน อับบลาฮัม อดีต  ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา
ผู้น้าการยุติสงครามกลางเมืองระหว่างทหารฝ่ายเหนือ  และฝ่ายใต้ ลินคอนล์, อนุสรณ์สถาน วอชิงตัน มีความสูงถึง 
555 ฟิต เป็นหินอ่อนสีขาว  สร้างในปี 1848 โดยใช้เวลาสร้างถึง 37 ปี สร้างเป็นเกียรติแก่ มร. จอรจ์ วอชิงตัน อดีต 
ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกา  จากนั นชม โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดี คนที่สามของสหรัฐ และเป็น
ผู้ซื อเขตแดน หลุยส์เซียน่าคืนจากฝรั่งเศสในปี 1803  และเป็นผู้เขียนค้าประกาศเอกราช ทั งยังมีความสามารถในด้าน
ดนตรี, นักการทูต, สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ และนักประดิษฐ์  ต่อจากนั นน้าท่านแวะถ่ายรูปกันที่อาคารรัฐสภา   
(Capitol Hill) หากมีการประชุมสภาจะไม่สามารถเข้าใกล้สถานที่ได้, ท้าเนียบขาว (White House) ถ่ายรูปด้านนอก
เท่านั นเนื่องจากมี  ระบบการรักษาความปลอดภัยสูงมาก  (กรณีหากมีบุคคลส้าคัญมาเยือนไม่สามารถเข้าใกล้บริเวณ
ท้าเนียบขาว) 

         จากนั นน้าท่านเข้าพักโรงแรม Hilton D.C. หรือ เทียบเท่า (ไม่ได้จัดบริการอาหารเช้า,เที่ยง,ค่้า) 

 

 

 

 



 

วันที่สี่ วอชิงตัน ดี. ซี.-ฮาร์รีสเบิร์ก (รัฐ เพนซิลวาเนีย)-คอนนิ่ง (รัฐ นิวยอร์ก)- น ้าตก ไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา)  

 ...... น. เช้าวันนี เราจะเดินทางไกลน่ะครับ  รถรับท่านเดินทางสู่ ฮาร์รีสเบิร์ก (รัฐ เพนซิลวาเนีย)  และ คอนนิ่ง (รัฐ นิวยอร์ก)  
แวะให้ทานอาหารกลางวันระหว่างทางตามอัธยาศัย  ปลายทางที่ น ้าตก ไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา) เมืองเล็ก ๆ ที่มี
เสน่ห์ของการท่องเที่ยว  น้าท่านเข้าพักโรงแรม  Radisson หรือ เทียบเท่า (ไม่ได้จัดบริการอาหารเช้า,เที่ยง,ค่้า) 

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า น ้าตก ไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา)-บอสตัน (รัฐ แมสซาชูเซตส์)                      

......... น. รถรับท่านท่องเที่ยวชมน ้าตก ไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา) ซึ่งต้นอยู่ในฝั่งอเมริกา ชม  Horseshoe Falls น ้าตกรูปเกือก
ม้า, น ้าตก American Falls และ Goat Island, Bridal  Veil Falls                     

   

หลังการเที่ยวชมน ้าตก ไนแองการ่า แล้วเดินทางสู่ บอสตัน รัฐ แมสซาชูเซตส์  ถึง  บอสตันน้าท่านเข้าพักโรงแรม 
Rochester Plaza หรือเทียบเท่า (ไม่ได้จัดบริการอาหาร เช้า,เที่ยง,ค่้า) 

วันที่หก บอสตัน-โรด ไอร์แลนด์-เพลเม้าท์ ร๊อค                                                              

......... น.         รถรับท่านท่องเที่ยวชมเมือง บอสตัน ผ่านชม Freedom Trail ย่ายเก่าแก่สมัยสงครามปฏิวัติ, 
ย่าน Beacon Hill และย่าน Downtown พร้อมน้าท่านชม Bunker Hill Monument สถาน
ประวัติศาสตร์สงครามกลางเมือง เสาหินแกรนิตสูงถึง 220 ฟิต, มหาวิทยาลัย ฮาร์เวิรด์ 
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง  จากนั นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมือง บอสตันตลอดบ่ายวันนี   
(ไม่ได้จัดบริการอาหารเช้า,เที่ยง,ค่้า) พักโรงแรม Rochester Plaza หรือเทียบเท่า 

 

 



 

วันที่เจ็ด บอสต้น-คอนเน็ตติกัต-นิวยอร์ก 

......... น.         รถรับท่านท่องเที่ยวสู่ คอนเน็ตติกัต เพื่อน้าท่านเยือนชมมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัย เยล มหาวิทยาลัย
เอกชนอันเก่าแก่แห่งที่สามของสหรัฐอเมริกา ก่อตั งขึ นเมื่อปี ค.ศ. 1701 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้มีชื่อเสียงเคยศึกษาอยู่
หลายท่านอาทิเช่น ยอร์จ  ดับเบิล ยู บุช, บิล คลินตัน, ฮิลลารี่ คลินตัน ฯลฯ  ถึงเวลานัดหมายแล้วน้าท่านเดินทางสู่  
นิวยอร์ก 

......... น.         ถึง นิวยอร์ก น้าท่านเข้าพัก หรือ จะแวะช๊อปปิ้งที่ถนนสายที่ ห้า ก็ขอเรียนเชิญตามอัธยาศ้ย (ไม่ได้จัดบริการอาหาร
เช้า,เที่ยง,ค่้า)  

       พักโรงแรม Rochester Plaza หรือเทียบเท่า 

 วันที่แปด        นิวยอร์ก-สนามบิน สุวรรณ                                                                                                                                           

        อิสระตลอดวันนี จนถึงเวลาหลัง 19.00 น. น้าท่าส่งสนามบินฯ ......... เพื่อเที่ยวบินที่ ...... 

 

************************************** 

  ค่าบริการ   ผู้ใหญ่ท่านละ     38,900- บาท (ขั นต่้าผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยวท่านละ         35,500- บาท 

เด็กอายุ 02-09ปี ท่านละ  33,900- บาท (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก 1 ท่านไม่มเีตียงเสริม)                                                                            

ค่าบริการนี รวม   ที่พักโรงแรมสอง หรือ สามท่านต่อห้อง (3 คืน), รถรับ-ส่ง สนามบินฯ-โรงแรม-สนามบิน, บัตรเข้าชมโรงถ่าย
ภาพยนตร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ, สวนสนุก ดีสนีย์แลนด์,รถโค้ช หรือ แวน ตามรายการ, พนักงานขับรถพูดภาษา 
อังกฤษ หรือ จีน, มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูด อังกฤษ หรือ จีน 

ค่าบริการไม่รวม  ตั๋วเครื่องบินเที่ยวบิน อินเตอร์ฯ ไป-กลับ, ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามัน, อาหาร 
(เช้า, เที่ยง, ค่้า),   ทิปไกด์และพนักงานขับรถ 7 USD./วัน/ท่าน, ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ, ค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวนอกเหนือไปจากรายการ เช่น มินิบาร์, ซักรีด, ค่าวีซ่า อเมริกา ฯลฯ 

 

 

 

 

 


