
 
 
 

 



 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง      

 วนัแรกของกำรเดนิทำง         สนำมบินสุวรรณภมูิ - โดฮำ - นิวยอรค์                                                                                                                 

17.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอร ์สายการบนิกาตาร ์(EK) 

เจา้หนา้ทีจ่ากบริษทั ฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่าน 

20.20 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงนิวยอรค์ ประเทศสหรฐัอเมริกา โดย สายการบนิการตาร ์เทีย่วบนิ QR981/QR703 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงโดฮา : 0010-0130 *.*.*. 

วนัที่สองของกำรเดินทำง    นิวยอรค์ - ชมเมือง   

**** บนิขำ้มเสน้แบง่เขตวนัสำกล **** 

07.35 น.      (เวลาทอ้งถิ่น) ถงึ สนามบนิเมอืงนิวยอรค์ (NEW YORK) ประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นนครแห่งความม ัง่ค ัง่ทนัสมยั

ทางดา้นสถาปตัยกรรมและเทคโนโลย ีรวมถงึศูนยก์ลางของธุรกิจและการท่องเทีย่ว…หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนิวยอรค์ (NEW YORK) โดยผ่านเสน้ทางชมสะพานบรูคลนิ (BROOKLYN BRIDGE) ซึ่ง

เป็นสะพานแขวนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในสหรฐัอเมริกา มคีวามยาว 1,825 เมตร ทอดขา้มแม่น า้อสีต ์เชื่อมระหว่างนิวยอรก์ 

ซติี้ เกาะแมนฮตัตนั และ ย่านบรูคลนิ   

น าท่าน ชมฮดัสนัยารด์ (HUDSON YARD) หรือรูจ้กัในนาม VESSEL สิง่ก่อสรา้งแห่งใหม่และเป็นศูนยก์ลางการ

ท่องเทีย่วแห่งใหม่ในมหานครนิวยอรก์ เป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ แหล่งชอ้ปป้ิงและรา้นอาหารมากมาย อีกท ัง้ยงั

เป็นจดุชมเมอืง อกีจดุนึง ทีป่ระกอบดว้ยข ัน้บนัไดทีเ่ชื่อมต่อกนัอย่างมากมาย..อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั…. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารเอเชีย 

บ่าย จากนัน้ ผ่านชมตกึเอม็ไพรส์เตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตกึทีเ่คยเป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในโลก ปจัจบุนัสูงเป็น

อนัดบั 14 ของโลก มที ัง้หมด 102 ชัน้ ตกึน้ียงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรข์องฮอลลวูีด้หลายเรื่องมาใชเ้ป็นสถานที่

ถ่ายท าฉากส าคญั ๆ อาท ิSLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เป็นตน้  

*.*.*. หมายเหต ุหากมเีวลาท่านสามารถเลอืกซื้อต ัว๋ขึ้นชมววิบน ราคาทวัรจ์ะไม่รวมค่าขึ้นตกึเอม็ไพร ์ท่านละประมาณ 40 USD *.*. 

กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัรเ์พิม่เตมิ  

ผ่านชมย่านเรดโิอ ซติี้ มวิสคิ ฮอลล ์(RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภาพยนตรแ์ละโรงคอนเสริต์ จทุีน่ ัง่ได ้

6,500 ทีน่ ัง่  จากนัน้เดนิทางสู่ ย่านฟิฟธ ์อเวนิว (FIFTH AVENUE) ย่านทีเ่ป็นศูนยร์วมของสนิคา้ ยี่หอ้ชัน้น าและ

แฟชัน่ทนัสมยั อกีท ัง้ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงั MACY ....ชม ย่านไทมส์แควร ์(TIME SQUARE) แหล่งรวมป้าย



 
 
 

โฆษณาขนาดมหมึา ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ช ัน้น าของอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดบัและ

รา้นขายของทีร่ะลกึ….. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  APA WOODBRIDGE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง     นิวยอรค์ - ซีรำคิวส ์

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านล่องเรือชมเกาะชมเทพเีสรีภาพ (STATUE OF LIBERTY) เดมิมชีื่อว่า LIBERTY 

ENLIGHTENING THE WORLD ตัง้อยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮดัสนั เป็นของขวญัทีช่าว

ฝรัง่เศสมอบ เป็นของขวญัแก่ชาวอเมริกนั ในวนัทีอ่เมริกาเฉลมิฉลองวนัชาตคิรบ 100 ปีเมือ่วนัที ่

4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมปีระธานาธบิดโีกรเวอร ์คลฟิ  แลนด์

เป็นผูร้บัมอบในวนัที ่28 ตลุาคม 1886 เทพเีสรีภาพ เป็นประตมิากรรมโลหะส าริด รูปเทพหี่มเสื้อ

คลุม มอืขวาชูคบเพลงิ มอืซา้ยถอืแผ่นจารกึค าประกาศอสิรภาพของสหรฐัฯ และไดร้บัการขึ้น

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก เมือ่ปี 1984…. 

ผ่านชม GROUND ZERO สถานที ่ๆ เคยเป็นทีต่ ัง้ของตกึเวริด์เทรดถูกเรียกวา่ ทนัททีีส่ ิ้นสุดการ

วนิาศกรรมในครัง้นัน้ หน่วยงานภาครฐัของสหรฐัอเมริกา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกนัต าเนินการปรบัปรุงพื้นที่

ดงักล่าวใหเ้ป็นสถานทีร่ะลกึถงึเหยื่อจากวนิาศกรรม 911….. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงซรีาควิส ์(SYRACUSE) เป็นเมอืงในเขตฟิงเกอรเ์ลกสข์องนิวยอรก์ตอนกลางมกีีฬาระดบั

วทิยาลยั แสงอาทติยช่์วงฤดูรอ้นและฤดูหนาวทีเ่ตม็ไปดว้ยหมิะเหมาะต่อการท ากิจกรรมในร่มและกลางแจง้ตลอดท ัง้

ปี  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั.... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  HOLIDAY INN SYRACUSE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สี่ของกำรเดินทำง      ซีรำคิวส ์- น ้ ำตกไนแองกำร่ำ (ฝัง่อเมรกิำ) 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านออกเดนิทางสู่  อทุยานแห่งชาตไินแองการ่า ฝัง่อเมริกา (AMERICAN FALLS) ทีถ่อืว่าเป็นสิง่มหศัจรรยท์าง

ธรรมชาตสิิง่หน่ึงของโลก และเป็นสถานทีด่ืม่น า้ผึ้งพระจนัทรย์อดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกนั 

น า้ตกไนแองการ่าเกิดจากบริมาณน า้ ทีไ่หลมาจากทะเลสาบท ัง้ 5 และเป็นพรมแดนระหว่างประเทศสหรฐัอเมริกากบั

ประเทศแคนาดา น า้ตกไนแอการาประกอบดว้ยน า้ตกสามแห่งทีแ่ยกออกจากกนั คอื น า้ตกเกือกมา้ (HORSESHOE 

FALLS บางครัง้ก็เรียก น า้ตกแคนาดา) สูง 158 ฟตุ, น า้ตกอเมริกาสูง 167 ฟตุ, และน า้ตกขนาดเลก็กว่าทีอ่ยู่ตดิกนั 

คอืน า้ตก BRIDAL VEIL เดนิทางถงึน า้ตกไนแองการ่า…น าท่านเดนิเขา้สู่จดุชมววิทีส่ามารถมองเหน็น า้ตกไนแองกา

ร่าไดอ้ย่างชดัเจน ..... 

 

 



 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บ่าย  น าท่าน ล่องเรือ MAID OF THE MIST เพือ่ชมน า้ตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ิด สมัผสักระแสน า้ปริมาณมหาศาลที่

ทิ้งตวัจากทะเลสาบอรีี่ เป็นจุดทีท่  าใหท้่านไดอ้ยู่ใกลก้บัน า้ตกมากทีสุ่ด สมัผสัไดก้บัความสวยงามพรอ้มกบัความน่า

กลวักบัปริมาณน า้ 6 แสนแกลอนต่อวนิาททีีต่กลงกระทบกนั ท  าใหเ้กิดเสยีงดงักึกกอ้งไปนบัพนัไมล ์และมลีะอองน า้

ปกคลุมไปท ัว่บริเวณทอดผ่านดว้ยสายรุง้โคง้รบักบัน า้ตกขนาดมหมึา สรา้งความสวยงามและความประทบัใจเป็น

อย่างมาก 

**หมายเหต ุMAID OF THE MIST จะปิดบริการในช่วงตน้เดอืนพฤศจกิายน – ปลายเดอืนเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศไม่ 

เอื้ออ านวย เพือ่ความปลอดภยัของลูกคา้ทางบริษทัจงึจะจดัโปรแกรมท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมแทน โดยจะน าทกุท่านชม GOAT  

ISLAND เป็นเกาะทีค่ ัน่กลางระหว่างน า้ตกอเมริกนั (AMERICAN FALLS) และน า้ตกแคนาดา (CANADIAN FALLS) หรือ 

น า้ตกเกือกมา้(HORSESHOE FALLS) น า้ตกอเมริกนัอยู่ในเขตประเทศสหรฐัอเมริกา มคีวามกวา้งนอ้ยกวา่ สูงนอ้ยกว่า กวา้ง 

เพยีง 320 เมตร ส่วนน า้ตกแคนาดาเป็นน า้ตกรูปเกือกมา้ 2 ใน 3 ของน า้ตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา…ท่านสามารถซื้อทวัร ์

นัง่เฮลคิอปเตอร ์(NIAGARA HELICOPTER) เพือ่ชมความงามของน า้ตกไนแองการ่า ในมมุมองทีน่่าตื่นเตน้ เพือ่ไม่ใหท้่าน 

พลาดโอกาส ในการเก็บภาพสวยๆ ในแต่ละมมุ ควรเตรียมกลอ้งถ่ายรูปไวใ้หพ้รอ้มตัง้แต่ขึ้นเฮลคิอปเตอร ์โดยทวัรน้ี์จะเริ่มตน้ 

ดว้ยการชมโรงผลติไฟฟ้า จากพลงังานน า้ (THE SIR ADAM BECK GENERATING PLANT), THE NIAGARA PARKS  

COMMISSION SCHOOL OF HORTICULTURE 

**หมายเหต…ุการนัง่เฮลคิอปเตอร ์ขึ้นอยู่สภาพอากาศ ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์มค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิท่านละ 150 USD ช าระเป็น 

เงนิสดเท่านัน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง       บลัติมอร ์- วลิเลยีมสปอรต์ - แฮรร์สิเบิรก์ - ร็อควลิล ์

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงบลัตมิอร ์(BALTIMORE) ผ่านชมววิทวิทศันร์ะหว่างทางของมลรฐันิวยอรค์ และมลรฐั

เพนซลิวาเนีย เขา้สู่ เมอืงวลิเลยีมสปอรต์ (WILLIAMSPORT) เมอืงเก่าแก่ทีส่  าคญัของรฐัเพนซลิเวเนยี เคยเป็น

ศูนยก์ลางการท าไมรู้ปไม ้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของรฐัและเป็นสมรภมูริบทีส่  าคญัระหว่างชาวอนิเดยีนแดงพื้นมอืงเผ่าอโีรเควส ์

(IROQUOIS)  กบัชาวฝรัง่เศสผูบ้กุรุก เดนิทางถงึตวัเมอืงน าท่านผ่านชมเมอืงโดยรอบ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงแฮรร์ิสเบริก์ (HARRISBURG) ...... ชมโรงงานช็อคโกแลต็ แสนอร่อยทีม่ชีื่อเสยีงดงั

ไปท ัว่โลก ทีม่เีครื่องจกัรเก่าแก่ทีใ่ชใ้นการผลติช็อคโกแลต HERSHEY’S โรงงานน้ี ไดถู้ก

ก่อตัง้ขึ้นมาโดย MR.MILTON S.HERSHEY ในปีค.ศ.1876 โดยมลูีกอมคาราเมลรสนมที่

มชีื่อเสยีงโดงดงัว่า “HERSHEY’S CRYTAL A” ทีม่า พรอ้มกบัประโยคเดด็ทีว่่า “MELT 

IN YOUR MOUTH” มเีวลาท่านไดซ้ื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพือ่เป็นของฝากของทีร่ะลกึ   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงร็อควลิล ์(ROCKVILLE) เป็นเมอืงศูนยก์ลางการปกครองของ

มอนตโ์กเมอรี (MONTGOMERY COUNTRY) ในรฐัแมริแลนด ์  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C


 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หกของกำรเดินทำง       ร็อควลิล ์- วอชิงตนั ดีซี - ชมเมือง - ร็อควลิล ์

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ กรุงวอชิงตนั ดซี ี(WASHINGTON DC) เมอืงหลวงของประเทศสหรฐัอเมริกา มชีื่อเตม็ว่า 

DISTRICT OF COLUMBIA หรือใชต้วักนัว่า D.C. กรุงวอชิงตนั ดซี ีสรา้งในสมยัของประธานาธบิดจีอรจ์ 

วอชิงตนั ประธานาธบิดคีนแรกของสหรฐัอเมรกิา สรา้งขึ้นแทนฟิลาเดลเฟียทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของสหรฐัฯ สมยัเป็น

ดนิแดนโพน้ทะเลขององักฤษ เป็นเมอืงหนึ่งทีไ่ดร้บัการออกแบบผงัเมอืงไดอ้ย่างสวยงามเป็นระเบยีบ และเป็นทีต่ ัง้

ของหน่วยงานรฐับาลทีส่  าคญัๆ โดย กรุงวอชิงตนั ดซี ีนัน้ตดิกบัรฐัเวอร ์จเินียและรฐัแมรีแลนด ์อยู่ในเขตฝัง่ซา้ยของ

แม่น า้พอตอแมก (POTOMAC RIVER)   

น าท่าน (ดา้นหนา้) ถ่ายรูปกบัท  าเนียบขาว (THE WHITE HOUSE) ทีพ่  านกัของประธานาธบิดสีหรฐัอเมริกา ชมและ

ถ่ายรูปกบัอนุสาวรียว์อชิงตนั (WASHINGTON MONUMENT) ทีม่ลีกัษณะเป็นแท่งโอบลิสิก ์สูง 169 เมตร สรา้ง

ขึ้นเพือ่เป็น  เกียรตแิก่จอรจ วอชิงตนั ประธานาธบิดคีนแรกของสหรฐัฯ ...เขา้ชมอนุสรณ์สถานอบัราฮมัลนิคอลน์ 

(LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชิงตนั ดซี ีรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์สถานทีร่ะลกึถงึอดตี

ประธานาธบิด ี ลนิคอลน์ ต ัง้อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอนัใหญ่โตภายในตวัเมอืง ...ชมอนุสรณ์สถานทหารผ่านศึก

เวยีดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ทีบ่นก าแพงสดี  า มรีายชื่อของชาวอเมริกนัทีเ่สยีชีวติในสงคราม

เวยีดนามกว่า 58,000 คน ...ชมอนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหล ี(KOREAN WAR VETERANS 

MEMORIAL) เป็นรูปแกะสลกัทีเ่ป็นรูปทหาร ...ชมอนุสรณ์สถานธอมสั เจฟเฟอรส์นั(JEFFERSON 

MEMORIAL) อนุสรณ์สถานทีส่วยงามและส าคญัแหง่หน่ึงในกรุงวอชิงตนั ดซี ีมรูีปปัน้ของประธานาธบิดเีจฟเฟอร์

สนัอยู่ดา้นใน….. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สถาบนัสมธิโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึ่งเป็นสถาบนัวจิยั  ก่อตัง้ขึ้น

ตามความประสงคข์องนกัวทิยาศาสตรช์าวองักฤษ เจมส ์สมธิสนั (JAM  ES SMITHSON)   ซึ่งระบใุนพนิยักรรม



 
 
 

ว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส ์ฮงัเกอาร ์ฟอรด์ ไม่มทีายาท ก็ใหย้กมรดกท ัง้หมดใหแ้ก่รฐับาลสหรฐัอเมริกา

เพือ่ก่อตัง้องคก์รทีส่ามารถเพิม่พนูและเผยแพร่ความรูใ้หแ้ก่มนุษยชาต ิ 

เขา้ชมพพิธิภณัฑย์านยนตรอ์ากาศยาน (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) ชมเครื่องบนิหลายยุคหลาย

สมยั รวมท ัง้ KITTY HAWK FLYER เครื่องบนิล  าแรกของโลกของพีน่อ้งตระกูลไรน ์ยานอวกาศอพอลโล 11 จรวด

ล าแรกทีโ่คจรไปกลบัโลก – ดวงจนัทร ์ชม พพิธิภณัฑป์ระวตัธิรรมชาต ิ(NATIONAL MUSEUM OF NATURAL 

HISTORY) เพลดิเพลนิกบัการชมหุ่น  สตฟัฟ์ชา้งป่าแอฟริกนัตวัใหญ่ทีสุ่ดในโลก นอกจากนัน้ทีย่งัมหีอ้งทีม่ซีากดกึ

ด าบรรพ ์มโีครงกระดูกไดโนเสาร ์ยนืตระหงา่นอยู่ มไีฮไลทท์ีส่  าคญัคอื เพชรโฮป้ (HOPE DIAMOND) อนัเป็น

เพชรสนี า้เงนิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกและมปีระวตัวิ่าน าแต่เคราะหร์า้ยมาใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของเสมอ จนกระท ัง่เจา้ของคน

สุดทา้ยส่งมาใหแ้ก่สถาบนัสมธิโซเนียน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือเทยีบเท่า  

วนัที่เจด็ของกำรเดินทำง         ร็อควลิล ์- ชอ้ปป้ิง - แอตแลนติก ซิตี้   

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

น าท่านเดนิทางสู่ PHILADELPHIA PREMIUM OUTLETS ซึ่งเรียกไดว้่าเป็นเอาทเ์ลททีด่ทีีสุ่ดใน  อเมริกา ต ัง้อยู่

บนเน้ือทีข่นาดใหญ่ ประกอบดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมกว่า 250  รา้นคา้ น าเสนอสนิคา้ในราคาทีช่วนใหเ้ลอืกสรร

มากมายหลากหลายแบรนด ์อาท ิBURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, 

MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และอื่นๆอกีมากมาย อสิระ

ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นหรือจะเลอืกนัง่จบิชา กาแฟ ทีม่าจ าหน่ายหลากหลายจดุในเอาทเ์ลทแห่งน้ี 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแอตแลนตกิ ซติี้   (ATLANTIC CITY) ดนิแดนแห่งคาสโิน (เวลาเดนิทาง 1.20 ช.ม.) ทีข่ ึ้นชื่น

ทีสุ่ดดา้นฝัง่ตะวนัออก (ลาสเวกสัตะวนัออก) ดว้ยทวิทศันอ์นังดงาม ท  าใหน้กัท่องเทีย่วท ัว่โลก ต่างใฝ่ฝนัทีจ่ะมาเสีย่ง

โชค  ณ เมอืงน้ี อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการเสีย่งโชคทีค่าสโิน หรืออสิระเทีย่วชมเลอืกซื้อสนิคา้ ณ ถนนบอรด์

วอค ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมอืงแอตแลนตกิ ซติี้ สรา้งขึ้นในปี 1870 ในอดตีมคีวามกวา้งเพยีง 12 ฟตุ แต่ปจัจบุนั

มคีวามกวา้งถงึ 40 ฟตุ และมคีวามยาวถงึ 4.5 ไมล ์ซึง่ตลอดสายเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมาย รวมไปถงึรา้นคา้ ซึ่ง

มชีื่อเสยีงระดบัโลกก็ต ัง้อยู่บนถนนเสน้น้ี 

ทีพ่กั BALLY ATLANTIC CITY HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัที่แปดของกำรเดินทำง         แอตแลนติก ซิตี้ - ฟิลำเดลเฟีย - ชอ้ปป้ิง - โดฮำ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านสู่ เมอืงฟิลาเดลเฟีย (PHILADEPHIA) มลรฐัเพนซลิวาเนีย ซึ่งเป็นเมอืงทีร่ิเริ่ม

การประกาศอสิรภาพในสมยัก่อตัง้ประเทศสหรฐัอเมรกิา ....ชมระฆงัแห่งอสิรภาพหรือลิ

เบอรต์ี้ เบลล ์ (LIBERTY BELL) จดัเป็นระฆงัทีม่คีวามหมายต่อ  ประวตัศิาสตรช์าติ

อเมริกนั เพราะเป็นระฆงัใบทีส่่งเสยีงกอ้งกงัวาลหลงัประกาศอสิรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจกัรภพ

องักฤษ ในปี 1776 เหตทุีเ่ลอืกใชร้ะฆงัใบนี้ เพราะรอบๆระฆงัจารึกขอ้ความทีม่คีวาม



 
 
 

หมายจบัใจเกี่ยวกบัเสรีภาพไวว้่า “ขอใหเ้สรีภาพจงมแีด่คนทกุคนทีอ่าศยัอยู่บนผนืแผ่นดนิน้ี” ซึ่ง สอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงคข์องการประกาศอสิรภาพพอด ีระฆงัเสรภีาพใบนี้มนี า้หนกั 2,080 ปอนด ์เริ่มแขวนเป็น ระฆงัประจ า

เมอืงฟิลาเดลเฟีย ต ัง้แต่ปี 1753 ใชต้ยีามมกีารประชมุหรือเหตกุารณ์ส  าคญั ก่อนจะใชใ้นการตเีพือ่ประกาศเอกราช 

หลงัจากนัน้ก็จะตไีวอ้าลยัในอสญักรรมของคณะผู ้ กอบกูอ้สิรภาพทกุๆคน ระฆงัเริ่มปรากฏรอยรา้วในปี 1835 และ

แตกปริหลงัการตฉีลองวนัเกิดประธานาธบิดจีอรจ์ วอชิงตนั ท  าใหท้างการสหรฐัยกเลกิการตรีะฆงัพร า่เพรื่อ เพือ่ยดื

อายุของระฆงัใหย้าวนานทีสุ่ด ชมอนิดเีพนเดน้ซฮ์อลล ์ สถานทีป่ระกาศอสิรภาพ ตัง้อยู่ในสวนทีเ่มอืงฟิลาเดล

เฟีย ซึ่งไดป้ระกาศเอกราชไวใ้นปี ค.ศ 1776 ค าประกาศเขยีนโดยโธมสั เจฟเฟอรส์นั แถลงว่า อาณานิคม

อเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตวัจากองักฤษ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  อสิระใหท้่านสนุกกบัการชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในอเมริกาคอืหา้ง MACY’S CENTER 

CITY   PHILADEPHIA  ..... จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิฟิลาเดเฟีย 

20.55 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิการตาร ์เทีย่วบนิที ่QR728/QR826 

วนัที่เกำ้ของกำรเดินทำง        โดฮำ - ประเทศไทย    

**** บนิขำ้มเสน้แบง่เขตวนัสำกล**** 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงโดฮา : 1610-1830  *.*.*. 

วนัที่สบิของกำรเดินทำง   ประเทศไทย 

05.30 น.  (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ….. 

 

********** 

อตัรำค่ำใชจ้่ำย 

วนัที่เดินทำง ผูใ้หญ ่
เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ท่ำน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

6-15 ก.พ. 

5-14 เม.ย. 

29 เม.ย.-8 พ.ค. 

75,000.- 73,000.- 26,000.- 

 

 



 
 
 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (*.*.*. ไมส่ามารถคืนค่าตัว๋ 

เครื่องบนิทุกกรณี เพราะเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่ *.*.*.) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภมูปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงาน

เทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดิม 

โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 

(Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เติมในกรณีที่อาจมกีาร

แยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภมูติ า่  

** กรณีที่มงีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และไมม่ี

อ่างอาบน า้ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยื่นวซ่ีำและกำรยื่นขอวซ่ีำ  

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยื่นวซีา่ หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ 

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไมส่าม

รถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัิวซีา่ได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือ

ศึกษาอยู่เท่านัน้  



 
 
 

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย 

เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืวา่งส  าหรบัติดวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเลม่  

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

-ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอุบตัิเหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาล

ฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มอีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรือเสยีอวยัวะจาก

อุบตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาที่สูญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พิเศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

8. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ... 

9. ค่าทปิท่านละ 80 USD ต่อท่าน  

10. ค่าวซีา่อเมริกาท่านละ 7,500.- ต่อท่าน 

 



 
 
 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระมดัจ าทวัร ์ทา่นละ 40,000 บาท  
ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะขอรบัลูกคา้รายตอ่ไป  

ช าระงวดสุดทา้ย 15 วนั กอ่นเดนิทาง 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้ 
หมายเหต ุ 
- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) 
เดนิทางหากทา่นถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
20.- วนักอ่นการเดนิทาง  

- เม ือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้
ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่ม
เดนิทางเป็นส าคญั…. 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดท้กุรณี มากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทาง เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
 ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดท้กุกรณี 1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์

( หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบรษิทัระบุขอ้ความบางอยา่งในน ัน้ดว้ย 
เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่า่งประเทศ (ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษิทัตา่งประเทศ) 
เง ือ่นไขวซีา่  

- กรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่จากสถานทูตน ัน้ๆ ทางบรษิทัจะไมม่กีารคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรษิทัทีร่ะบุในรายการ
ทวัรไ์วแ้ลว้ ใดๆท ัง้สิน้ 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรง

กบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 
หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกาย
แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ี่
มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์
ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ทา่น(ผูใ้หญ ่) และ/หรอื ผูร่้วม

เดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหา
คณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การ
นัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธ
การเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลูกคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณี
ใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิจิของสถานฑตู เรือ่งวซีา่
ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการ

ช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวี
ซา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ 
ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอ

รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกล่าวเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯเป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยู่ในดุลพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ 
ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี ้

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋ว
โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและ



 
 
 
รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุสดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทาง
บรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคัญ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์กลู่กคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจของคนสว่นใหญเ่ชน่ไม่
รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุ่มใหญแ่ลว้ไม่เกรงใจผูอ้ืน่ชกัชวน

ผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายุต ่ากว่ากวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุป
ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 
 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันว่าทวัรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง

หากทา่นออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้
 ใน1 วนั คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหว่างขับรถรวมแลว้ไม่เกนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. หากมกีาร

เสยีเวลาระหว่างวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและ
เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบตัเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, 
อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสลุ และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัก
คราชฑูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ 

ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิห ้
เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะ
พืน้ทีม่ีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีสิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถอื
และค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้น ี”้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซี่าอเมรกิา  

-ใชเ้วลาท าการอนุมัตวิซีา่นับจากวันยืน่ประมาณ 5 วันท าการ 
-การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 
-ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการย ืน่ขอวซีา่ในอดตีเพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนังสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับและหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุา
น ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านักอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนักเรยีน นักศกึษาศกึษาอยู่

ตา่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทใหท้ราบทันท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทาง
สถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนี้รวมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื
เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ)  

3. หลักฐานการท างาน  

-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผู ้
เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, 
เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน

นับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ า
วา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันที่

ก าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ า



 
 
 

วา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
-กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

4. หลักฐานการเงนิ 
4.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ย

ส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 15 
วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 
***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบัญช ีไมค่รบทกุเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนาสมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชตีดิลบ บัญชฝีากประจ า บัญชกีระแสรายวัน 
บัญชสีหกรณ์ออมทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทนุ และสลากออมสนิ** 
4.2 กรณีเปลีย่นบัญชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

4.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย
ให ้(พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุ
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

กับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและ
มารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง

บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตัว 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น 

-ส าเนาบัตรประชาชน 
-ส าเนาสตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ส าเนาทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
-ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 


