รห ัสโปรแกรม : 18604 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)
CODE: JHFITECN7L

แพ็คเกจทัวร์สุดคุ้ม อเมริกาตะวันออก 7 วัน 6 คืน
ทัวร์ออกทุกวัน
นิวยอร์ก – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี – น้าตกไนแองการ่า – บอสตัน

วันที่ 1 นิวยอร์ก
1. รับท่านที่สนามบิน JFK หรือ LGA หากท่านมาถึงก่อนเวลา 9 โมงเช้า ท่านสามารถเข้าร่วม New York Morning Tour (มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมท่านละ 25 USD )
2. หากท่านไม่ได้เดินทางมาด้วยเที่ยวบินดังกล่าว ท่านสามารถพบเจ้าหน้าที่ได้ตามสถานที่ที่กาหนดด้านล่าง
-Flushing : New York Food Court (133-35 Roosevelt Ave,Flushing,NY 11354 ) ก่อนเวลา 17.00 น.
-Mahattan : Chinatown Mayi Office (77 Bowery ,2FL , New York , NY 10002) ก่อนเวลา 18.00 น.
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางกลับโรงแรม
ที่พัก : Crowne Plaza หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 นิวยอร์ก
นาท่านท่องเที่ยวมหานครนิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ท่านจะได้พบกับ โบสถ์เซนต์พอล (เยี่ยมชมบริเวณด้านนอก), ถนนสายที่
ห้า (ผ่านชม), และร็อคกี้เฟลเลอร์เซ็นเตอร์(ผ่านชม) เดินเล่นย่านวอลสตรีท ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สาคัญที่สดุ ในโลก ถ่ายรูปกับรูปปั้น
วัวกระทิง อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่นกั ท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพด้วย ซึง่ มีความเชื่อว่าหากใครได้ไปจับรูปปั้นวัวกระทิงตัวนี้ จะมีความร่ารวยเข้า
มาในชีวิต ให้ท่านได้ถ่ายรูปเที่ยวชมบริเวณย่านไทม์สแควร์

(สามารถสอบถามอัตราค่าบริการทัวร์เสริมได้กับไกด์ท้องถิ่น)
ที่พัก : Crowne Plaza หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 นิวยอร์ก – พรินซ์ตัน – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี
ออกเดินทางจากนิวยอร์กสูม่ หาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ให้ท่านเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน จากนั้นนาท่านสู่ ฟิลาเดลเฟีย ท่านจะได้ชมตึก
เก่าแก่ของเมือง, ระฆังสันติภาพ, ฯลฯ หลังจากนั้นนาท่านสู่ วอชิงตัน ดีซี ท่านจะได้แวะชมตามสถานที่ต่างๆ เช่น ทาเนียบขาว(บริเวณด้าน
นอก), อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีลินคอล์น, อนุสาวรีย์สงครามเกาหลีและเวียดนาม
(สามารถสอบถามอัตราค่าบริการทัวร์เสริมได้กับไกด์ท้องถิ่น)
ที่พัก : Holiday Inn หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 วอชิงตัน ดีซี
นาท่านท่องเที่ยวบริเวณรัฐสภา, หอสมุดรัฐสภา(บริเวณด้านนอก), ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา(บริเวณด้านนอก), ทาเนียบขาว(บริเวณด้าน
นอก), อิสระให้ท่านได้ใช้เวลาทีพ่ พิ ิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มนุษยชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การบิน
ที่พัก : Holiday Inn หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 วอชิงตัน ดีซี – คอร์นนิ่ง - น้าตกไนแองการ่า
นาท่านเดินทางสู่ คอร์นนิ่ง ให้ท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แก้วคอร์นนิ่ง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง นาท่านเดินทางสู่
น้าตกไนแองการ่า ท่านสามารถเลือกชมบรรยากาศของน้าตกได้จากสวนสาธารณะ หรือ เลือกซื้อทัวร์ล่องเรือเพื่อสัมผัสความงามของน้าตก
ไนแองการ่า (Maid of the mist เปิดให้บริการเดือนเมษายน – พฤศจิกายน) (สามารถสอบถามอัตราค่าบริการทัวร์เสริมได้กบั ไกด์ท้องถิ่น)
ที่พัก : DoubleTree by Hilton / Radisson หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 น้าตกไนแองการ่า – บอสตัน
ออกจากน้าตกไนแองการ่าเช้า เพือ่ เดินทางสู่บอสตัน ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของคลองอีรีและภูเขา
เมื่อเดินทางถึงนาท่านเข้าโรงแรมเพื่อเช็คอิน
ที่พัก : Four Point by Sheraton / DoubleTree by Hilton หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 บอสตัน – นิวยอร์ก
นาท่านท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ อาทิ ย่านเคมบริดจ์, มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, ผ่านชมสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์, ฯลฯ ท่านสามารถชม
ความสวยงามของเมืองบอสตันได้ โดยการล่องเรือในอ่าวบอสตัน สนุกสนานกับบรรยากาศพื้นบ้านของตลาดควินซี่ ได้เวลาอันสมควรน้า
ท่านไปยังสนามบินเจ.เอฟ.เค มหานครนิวยอร์ก เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย
(สามารถสอบถามอัตราค่าบริการทัวร์เสริมได้กับไกด์ท้องถิ่น)

ราคานีรวม
1. โรงแรมที่พัก 6 คืน นอนห้องละ 2-4 ท่าน
2. รถบัสปรับอากาศ ตามเส้นทางที่ก้าหนด
3.

ราคานีไม่รวม
1. Service fee 10 USD Per Person Per Day
2. ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าอาหารทุกมือ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทัวร์
4. ค่าเข้าสถานที่และค่าทัวร์เสริมต่างๆ

ไกด์พูดภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน

หมายเหตุ
1.หลังจากท้าการจองและยืนยันแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและคืนเงินได้
2.โปรแกรมอาจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึนอยู่กับความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและเส้นทาง

ราคา ท่านละ

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-4 ท่าน) / บาท
19,999.-

ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) / บาท
27,999.-

9,999.-

13,999.-

