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อเมรกิาตะวนัออก ฟิลาเดลเฟีย วอชงิตนั ดซี ีไนแองการ่า 
นวิยอรก์ 
จุดเด่น 

 

• อนิดเีพน เดน้ซ ์ฮอลล ์และระฆังแหง่อสิรภาพที ่ลเิบอรต์ ี ้เบลล ์สญัลักษณ์ของการกอ่ตัง้ประเทศ 

• ท าเนยีบขาว สถานทีท่ างานและบา้นพักราชการของประธานาธบิดสีหรัฐ 

• ชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งบนิ และ ยานอวกาศ National Air and Space Museum 

• ชมเครือ่งจักรทีใ่ชใ้นการผลติชอ็คโกแลต ณ Hershey’s  Chocolate 

• ชม Corning Glass Museum โรงงานเครือ่งแกว้ทบีไีอ 
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• อุทยานแหง่ชาตนิ า้ตกไนแองการา่ ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ

• ชอ้ปป้ิง Woodbury Common Premium Outlets ศนูยร์วมแบรนดเ์นมชัน้น าสญัชาตอิเมรกิา 

• ชมความสงา่งามของ เทพเีสรภีาพ สญัลักษณ์แหง่ความภาคภมูใิจของชาวอเมรกินั 

• จตัรุสัไทมส์แควร ์**พเิศษ น าทา่นชมววิทวิทศันข์องมหานครนวิยอรก์ บนตกึระฟ้า เอ็มไพรส์เตท** 
 

ชื่อโปรแกรม อเมรกิาตะวนัออก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตนั ดซีี ไนแองการ่า นวิยอรก์   

จ านวน 9 วนั 5 คนื 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - โดฮา 

 
23:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์Q สาย

การบนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

 
 

วนัที ่2 โดฮา - ฟิลาเดลเฟีย - วอชงิตนั ด ีซ ี

 

02:35 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน ฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR837  
 

05:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
08:00 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่ฟิลาเดลเฟีย เมอืงฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยเทีย่วบนิที ่QR727 

 
14:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ฟิลาเดลเฟีย เมอืงฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ ออกเดนิทางสู่ เมอืงฟิลาเดลเฟีย Philadelphia City มลรัฐ
เพนซลิวาเนีย ซึง่เป็นเมืองที่รเิริม่การประกาศอสิรภาพในสมัยก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา เริม่จากจุดก าเนิด

เสรภีาพ และอสิรภาพที ่อนิดเีพน เดน้ซ ์ฮอลล ์และระฆังแห่งอสิรภาพที ่ลเิบอรต์ ี ้เบลล ์สญัลักษณ์ของการ

กอ่ตัง้ประเทศ สมัยกอ่นสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นศาลาวา่การรัฐ ปัจจุบันใชเ้ก็บรักษาเอกสาร และตัง้ดนิแดนใหม่โดย
ใช ช้ื่อ ว่า  สหร ัฐอ เมริกา  United State of America น าคณ ะออก เดินท างสู่  กรุงวอชิงต ัน  ดีซ ี

Washington D.C. เมอืงหลวงเกา่แก่ ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ตัง้อยู่ระหวา่งมลรัฐเวอร์จเินียกับแมรี่แลนด ์
เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการวางแผนผังเมอืงเป็นอย่างด ีสวยงามและเป็นระเบยีบ ทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ ทีท่ าการของหน่วยงาน

รัฐบาลทีส่ าคญัตา่งๆ วอชงิตนั ด.ีซ.ี มอีาณาเขตเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตรัุส ยาวดา้นละ 16 กโิลเมตร โดยใจกลางของ

สีเ่หลีย่มจัตรัุสเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีว์อชงิตัน ทีอ่ยู่ระหวา่งท าเนียบขาวและอาคารรัฐสภา โดยอาคารรัฐสภาจะ
แบง่เมอืงออกเป็น 4 สว่นคอื ตะวันตกเฉียงเหนอื ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต ้และ ตะวันตกเฉียงใต ้
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โดยถนนทีส่รา้งใหม่ในแนวเหนือใตจ้ะเป็นตัวเลข ในขณะทีถ่นนในแนวตะวันออกตกจะเป็นตัวอักษร a b c ซึง่
ถนนเสน้เกา่ยังคงชือ่เดมิอยู่ ถนนทแยงเป็นชือ่รัฐสถานทีส่ าคญัในเมอืงประกอบดว้ย ท าเนยีบขาว ตกึส าคัญและ

ตกึรัฐสภาสหรัฐอเมรกิาเป็นสถานทีส่ าคัญ รวมถงึพพิธิภัณฑท์ีห่ลายแห่งบรเิวณรอบ สถาบันสมธิโซเนียน ตัง้อยู่
ทีบ่รเิวณทีช่ ือ่ เนชันแนลมอลลน์อกจากนี้ในเมอืงยังประกอบดว้ย หอศลิป์แห่งชาต ิจอรจ์ทาวน์ซืง่เป็นบรเิวณที่

เกา่ทีส่ดุของตัวเมอืงและเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืง ยูเนี่ยนสเตชัน่ สถานีรถไฟและรถไฟใต ้
ดนิทีส่ าคญัของเมอืง และไชน่าทาวน ์

 

 
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 
ทีพ่กั  Holiday Inn Chantilly หรอืเทยีบเทา่         

                                         

วนัที ่3 วอชงิตนั ด ีซ ี- พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิเมรกิา 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมสถานทีส่ าคัญตา่งๆ เชน่ ท าเนยีบขาว, สถานทีท่ างาน และบา้นพักราชการของประธานาธบิดสีหรัฐ, 

อนุสาวรยีร์ถไฟยเูนีย่นสเตชัน่อนัทันสมัย ชม สถาบนัสมธิโซเนยีน The Smithsonian Institute กอ่ตัง้ในปี 
ค.ศ. 1846 โดยทนุรัฐบาลสว่นหนึง่ร่วมกับเงนิกองทนุจากพนัิยกรรมของ James Smithsonนักวทิยาศาสตรช์าว

อังกฤษ สถาบันสมธิโซเนียนยังเป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และไดร้วบรวมพพิธิภัณฑ์ 13 แห่งไวด้ว้ยกัน 
น าท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิง่แวดลอ้มของมนุษย์ ชมหอ้งแสดงกระดูก

ไดโนเสาร ์หุ่นชา้งแอฟรกิาโบราณทีต่ัวใหญ่ทีส่ดุในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ทีเ่คยเป็นสมบัตขิองพระ
เจา้หลยุสท์ี ่16 ประเทศฝร่ังเศส 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งบนิ และ ยานอวกาศ National Air and Space Museum ที่มผีูเ้ขา้ชมสงูทีสุ่ดใน

โลกแสดงประวัตศิาสตร ์และววิัฒนาการการบนิมาตัง้แตต่น้จนถงึปัจจุบัน ระกอบดว้ยเครือ่งร่อน เครือ่งบนิ จรวด 
และ ยานอวกาศ ซึง่เป็นของจรงิตัง้แสดงมโีรงภาพยนตรจ์อยักษ์ IMAX ทีฉ่ายภาพยนตรเ์กีย่วกับการบนิอวกาศ 

นอกจากนีย้ังมทีอ้งฟ้าจ าลอง หนิจากดวงจันทร ์และเครือ่งบนิล าแรกของโลกจากตระกลู Wright 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Holiday Inn Chantilly หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 แฮรสีเบริก์ - คอรน์นิง่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ เมอืงแฮรสี เบริก์ Harrisburg City ซึง่เป็นเมอืงหลวงของฝ่ังรัฐเพนซลิวาเนีย ตัง้อยู่ริมฝ่ัง

ตะวนัออกของแมน่ ้าซัสควฮิานน่า น าทา่นเยีย่มชมเครือ่งจักรเกา่แกท่ีใ่ชใ้นการผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงระดับ
โลก ใหท้า่นไดซ้ือ้ชอ็คโกแลตนานาชนดิเพือ่เป็นของฝากของทีร่ะลกึ ณ Hershey’s  Chocolate 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงคอรน์นิง่ Corning City ซึง่อยู่ทางตอนใตข้องนครนิวยอรก์ ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 

1890 ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเชมุง เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการผลติเครือ่งแกว้ น าท่านชม Corning Glass 
Museum โรงงานเครือ่งแกว้ทบีไีอ ทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการผลติเครือ่งแกว้ของอเมรกิา 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  Ramada Painted Post หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัที ่5 บฟัฟาโล ่- น า้ตกไนแองการา่ - แฟช ัน่ไนแองการา่ เอาทเ์ล็ท 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบฟัฟาโร่ Buffalo City ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของมหานครนิวยอร์ก มีประชากร

ประมาณ 1.1 ลา้นคน ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามสะอาดเป็นอันดับ 3 
ของอเมรกิา และเป็นเมืองทีม่ีพรมแดนตดิกับประเทศแคนาดา โดยมีน ้าตกยักษ์ไนแองการ่าขวางกัน้ระหว่าง

ประเทศอเมรกิา และแคนาดาอยู่น าทา่นเดนิทางสูแ่ฟชัน่ไนแองการ่า แฟคตอรีเ่อาทเ์ล็ท อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง

กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัสญัชาตอิเมรกิาในราคาโรงงาน 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ อุทยานแห่งชาตนิ ้าตกไนแองการ่า Niagara Falls ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะไดพ้บกับความยิง่ใหญ่ ของน ้าตกที่มีอาณาบรเิวณ ปรมิาณมวลน ้า

ไหลเวยีนมากมายมหาศาล ทีไ่หลมาจากทะเลสาบอรีทีิง้ตัวลงกอ่ใหเ้กดิเสยีงดังสน่ันหวั่นไหว และละอองไอน ้า
ทีส่รา้งความสดชืน่ไปทั่วบรเิวณหากสภาพอากาศเอือ้อ านวย ท่านจะไดเ้ห็นสายรุง้ทีเ่กดิจากละอองน ้าอยู่เหนือ

น ้าตก ซึง่สวยงามมากๆ โดยบรเิวณนีจ้ะเกดิสายรุง้อยู่เป็นประจ า เนื่องจากมลีะอองน ้าลอยขึน้ขึน้สูช่ัน้บรรยากาศ
เป็นจ านวนมาก น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของน ้าตกยักษ์ไนแองการ่าในจุดทีใ่กลท้ีส่ดุ ดว้ยเรอื เมด ออฟ เดอะ 

มสิ Maid of the Mist ทวนกระแสน ้าเขา้สูธ่ารน ้าอันเชีย่วกราดทีห่ลั่งไหลโถมเถมาจากเบือ้งสงู ตืน่เตน้และ
ตืน่ตาตืน่ใจ สัมผัสกับประสบการณ์ครัง้ยิง่ใหญ่ ในการชมน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิจรงิๆ **หมายเหตุ: 

เมด ออฟ เดอะ มิส Maid of the Mist จะเปิดให้บรกิารในช่วงเดอืนพฤษภาคม ถงึเดือน ตุลาคม 

ก าหนดวนัทีแ่นน่อนอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ โดยทาง
บรษิทัจะค านงึถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั และทางบรษิทัไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้หาก

ไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้** 
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ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 

ทีพ่กั Days Inn At The Falls หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่6 Woodbury Common Premium Outlets - นวิยอรก์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางสู ่มหานครนวิยอรก์ หรอืทีน่ิยมเรยีกกันว่า นวิยอรก์ ซติ ี ้New York City / NYC เป็น

เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิาเป็นมหานครเอกของโลก จัดไดว้า่เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิการเงนิ 

วัฒนธรรม บันเทงิ และสังคมทีส่ าคัญทีส่ดุของโลกมตีกึระฟ้า และตกึทีส่งูมากทีส่ดุในโลกตลอดระยะเวลา 150 
ปี 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ระหว่างทาง น าท่านเดนิทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets เอาทเ์ล็ท ทีม่ีช ือ่เสยีงที่สุดใน

อเมรกิา ศูนยร์วมแบรนดเ์นมชัน้น าสญัชาตอิเมรกิา และอกีมากมายหลากหลายแบรนดจ์ากทั่วทุกมุมโลกไวท้ีน่ี่ 
อ าทิ  BURBERRY, GUCCI, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, 

POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และอกีมากมาย 
 

ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 

ทีพ่กั Wyndham Garden Newark Airport หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่7 นวิยอรก์ - ลอ่งเรอืชมเทพเีสรภีาพ - ข ึน้ชมววิบนตกึสูงระฟ้า Empire State - ฟิฟท ์อเวนวิ                                                                                      

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิลงเฟอรร์ีสู่ ่เกาะลเิบอรต์ ี ้ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ ชมความสงา่งามของ เทพเีสรภีาพ 
สญัลักษณ์แห่งความภาคภูมใิจของชาวอเมรกินั ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวา่เป็นดนิแดนทีท่กุคนมสีทิธ ิและเสรภีาพเทา่

เทยีมกัน เทพีเสรภีาพนี้ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนื่องในโอกาสทีอ่เมรกิาก่อตัง้ประเทศครบรอบ 
100 ปี ระหวา่งนัน้ท่านจะไดช้มความงดงามของ สะพานบรูคลนิ Brooklyn Bridge สะพานเกา่แก่ทีส่รา้งขึน้

จากการขงึลวดเหล็กในสมัยโบราณ ชมววิทวิทัศน์ความงดงามของเกาะแมนฮัตตัน ผ่านชม เซ็นทรลัปารค์ 

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่เรยีกไดว้า่เป็นปอดของชาวนวิยอรก์ เรดโิอซติี ้มวิสคิฮอลล ์ทีจั่ดการแสดงดนตรชีือ่
ดังย่าน ไทมส์แควร  ์ย่านการคา้กลางนครที่ประชันป้ายโฆษณานับรอ้ยป้าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนน

บรอดเวย ์ตน้ก าเนดิของละครบรอดเวยศ์ลิปะการแสดงทีท่ั่วโลกยอมรับรวมทัง้ผ่านชมสถานทีส่ าคัญตา่งๆ เชน่ 
ตกึสหประชาชาต,ิ หอสมุดประชาชน, โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ, ย่านไชน่าทาวน์ ผ่านชม Ground Zero เป็นบรเิวณ

ทีค่รัง้หนึ่งเคยเป็นตกึแฝด World Trade Center ทีสู่งทีสุ่ดในอเมรกิาแต่ตอนนี้เหลอืทิง้ไวเ้พียงแต่ความทรง

จ าเป็นอนุสรณ์สถาน หลังจากการสูญเสยีครัง้ใหญ่ในปี 2001 หรือเหตุการณ์ 911 ปัจจุบันบรเิวณนี้สรา้งเป็น
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โครงการเวริล์เทรดเซนเตอร ์ใหม ่โดยมทีัง้หมด 4 Tower ในโครงการ ผ่านชม จตัุรสัไทมส์แควร ์พเิศษ!! น า
ทา่นชมววิทวิทศันข์องมหานครนวิยอรก์ บนตกึสูงระฟ้า เอ็มไพรส์เตท สถานทีถ่่ายท าภาพยนตรม์ากมาย 

อาท ิSleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงย่าน ถนน
สายที ่5 ฟิฟท ์อเวนวิ ถนนชอ้ปป้ิง สนิคา้ แบรนดเ์นมระดบัโลก 

 

 

 

เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
   

ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
                    

17:00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้เมอืงนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 

20:00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่QR702 
 

วนัที ่8 นวิยอรก์ - โดฮา 

 

17:15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

20:05 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR830 
 

วนัที ่9 โดฮา - ประเทศไทย 

 

07:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

 
 

 
 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่
เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
พกัเดีย่ว 

วซีา่ 

อเมรกิา 
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กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

เดอืน  เมษายน 

11 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61 * วนัสงกรานต ์ 69,999 69,999 69,999 13,999 7,500 

เดอืน  พฤษภาคม 

19 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61  70,999 69,999 69,999 13,999 7,500 

เดอืน  ตุลาคม 

19 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61 * วนัปิยมหาราช 70,999 69,999 69,999 13,999 7,500 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

• กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรอืค่าทัวรส์ว่นที่
เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

• กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

• หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

• ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

• ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

• ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

• คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

• คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท้ี่เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

• คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

• คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 50 เหรยีญ /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
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• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 2 ใบ ใบละไมเ่กนิ 23กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

• คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

• คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

• คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่
อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

• คา่วซี่านักท่องเทีย่ว กรณียืน่ขอ VISA จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมในการยืน่ ท่านละ 7,500 บาท (ค่าวซี่าอาจมกีาร

เปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราค่าเงนิ) (ค่าธรรมเนียมวซี่าทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใหก้ับท่าน ไม่วา่ท่านจะ
ผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม) 

 

  

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

• กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

• สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  
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• กรณี ไม่มวีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนนิการยืน่เอกสารวซีา่ จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการด าเนนิการ 

ทา่นละ 7,500 บาท  

• กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก 
คา่มัดจ าตั๋วเครื่องบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวซี่า และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 

วนั หลงัจากวนัทราบผล  

• กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไม่ผา่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนยีม
ตามราคาจรงิ 

• กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

• การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง
สถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่า

อกีครัง้หนึง่) 

• กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 
 

การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

• แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสารประกอบการขอ VISA  สถานทตูอเมรกิา 
 

สถานทีต่ดิตอ่ 
การขอวซีา่ผูส้มัครตอ้งเดนิทางไปสถานทตูเพือ่เขา้รับการสมัภาษณ์ดว้ยตนเองทกุกรณีตามเวลาทีส่ถานทตูนัดหมาย

เทา่นัน้ และ โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพโดยผูส้มัครจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิทัง้หมด แสดงกบัสถานทตูในวนัสมัภาษณ์ 

**ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 5-10 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์** 
 

การเตรยีมเอกสาร  
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน (หากมหีนังสอืเดนิทางเล่มเก่ากรุณา

น ามาแสดงดว้ย) 

2. รูปถา่ยส ีขนาด 2 X 2 นิว้ จ านวน 3 ใบ ไม่อนุญาตใชรู้ปถ่ายดว่น หรอื โพราลอยด ์ไม่มี
การตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิง้ส ิน้ พื้นหลังเป็นสขีาวเท่านัน้ และเห็นสดัสว่นใบหนา้เกนิ 

50% ของรูปถ่าย ตอ้งมัดผม และ เก็บผมใหเ้รียบรอ้ย หา้มใส่เครื่องประดับ หรือ
แวน่ตา ไมม่ลีวดลาย และถา่ยมาแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. แบบฟอรม์ขอ้มลูสว่นตวัทีท่างบรษัิทสง่ให ้(กรุณากรอกใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ) 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี 

ใชส้ าเนาสตูบิตัร) 

5. สมุดบัญชเีงนิฝากธนาคารของผูย้ื่นค ารอ้ง ที่มีอายุบัญชมีากกว่า 6 เดือน และมีเงิน
หมุนเวยีนสม ่าเสมอทุกเดอืน หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถงึ 6 เดือน ตอ้งใชเ้ล่มเก่า

พรอ้มถา่ยส าเนาเลม่เกา่ทัง้เลม่ดว้ย (สถานทตูจะพจิารณาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก)  
6. หลกัฐานทางดา้นการท างาน (ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) 

7. ในกรณีที่ผูย้ื่นเป็นลูกจา้ง ขา้ราชการ ใหแ้สดงหนังสอืรับรองการท างานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็น

ภาษาองักฤษตวัจรงิ (ใหร้ะบตุ าแหน่ง, วนัเริม่ท างาน, อตัราเงนิเดอืน) 
8. ในกรณีทีป่ระกอบธรุกจิสว่นตัว ใหแ้สดงหนังสอืรับรองจดทะเบยีนการคา้ 

9. ในกรณีนักเรยีนหรอืนักศกึษา ใหแ้สดงหนังสอืรับรองสถานภาพการเป็นนักศกึษา (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) 
10. ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอืกรณีหยา่ ขอส าเนาทะเบยีนหยา่ 

11. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - นามสกลุ (กรณีทีเ่คยมกีารเปลีย่นชือ่ หรอื นามสกลุ) 

12. กรณีผูอ้ยู่ใตอ้ปุการะเลีย้งดู เชน่ แม่บา้นทีไ่ม่ไดท้ างาน ใหแ้สดงทะเบยีนสมรส, หนังสอืรับรองการท างาน, ส าเนา
สมดุเงนิฝาก, ทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชนของสาม ี

13. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิาหรือมารดา ใหแ้สดงหนังสอืรับรองการเดนิทางจากบดิา - 
มารดา, ส าเนาสมุดเงนิฝาก, ทะเบยีนบา้น, บตัรประจ าตัวประชาชนของบดิา - มารดาเพิม่เตมิ และหนังสอืใหค้วาม

ยนิยอมบุตรใหเ้ดนิทางกับบุคคลอืน่ได ้ออกโดยอ าเภอหรือส านักงานเขต ถา้บดิาหรือมารดาถงึแก่กรรม ตอ้งมี
ส าเนามรณะบตัร 

14. เบอรโ์ทรศพัทท์ีบ่า้น, ทีท่ างาน, สถานศกึษา, เบอรม์อืถอื (จ าเป็นมาก) 

15. กรณีเป็นผูส้งูอายุ อายุ 70 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรับรองแพทยแ์ละแบบฟอรม์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล
ทีท่างสถานทูตฯ ก าหนดโดยระบุว่า สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเดนิทางไปต่างประเทศได ้และใบประกัน

สขุภาพการเดนิทางส าหรับผูส้งูอายใุนกรณีนีท้างสถานทตูฯ อาจจะตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิ ซึง่ขึน้อยู่
ในดลุยพนิจิของสถานทตูฯ 

 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 
 

หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั
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ใบจองทวัร ์ อเมรกิา 
 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
4. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
5. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง

  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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