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อเมรกิาตะวนัออก ฟิลาเดลเฟีย วอชงิตนั ดซี ีไนแอง
การา่ นวิยอรก์ 

จุดเด่น 

 

 อนิดเีพน เดน้ซ ์ฮอลล ์และระฆังแหง่ อสิรภาพที ่ลเิบอรต์ี ้เบลล ์สญัลักษณ์ของการกอ่ตัง้ประเทศ 
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 ท าเนียบขาว สถานทีท่ างานและบา้นพักราชการของประธานาธบิดสีหรัฐ 
 พพิธิภัณฑเ์ครือ่งบนิ และยานอวกาศ National Air and Space Museum 
 ชม Corning Glass Museum โรงงานเครือ่งแกว้ทบีไีอ 
 อทุยานแหง่ชาตนิ ้าตกไนแองการา่ ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ
 จัตรัุสไทมส์แควร ์พเิศษ!! น าทา่นชมววิทวิทัศนข์องมหานครนวิยอรก์ บนตกึระฟ้า เอ็มไพรส์เตท 

 
 
ชือ่โปรแกรม อเมรกิาตะวนัออก ฟิลาเดลเฟีย วอชงิตนั ดซี ีไนแองการ่า นวิยอรก์ 
จ านวน 9 วนั 5 คนื 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

วนัที ่1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ - โดฮา 

 
17.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์Q 

สายการบนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 
20.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน ฮาหมัด เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR833 
 
23.30 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ฮาหมัด เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์
 

 
 

วนัที ่2 โดฮา - ฟิลาเดลเฟีย - วอชงิตนั ด ีซ ี

 
01.10 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน ฮาหมัด เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR727  
 
07.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร ออกเดนิทางสูเ่มอืง ฟิลาเดลเฟีย Philadelphia City มลรัฐเพนซลิวาเนีย ซึง่เป็นเมอืงทีร่เิร ิม่การ
ประกาศอสิรภาพในสมัยกอ่ตัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา เริม่จากจุดก าเนดิเสรภีาพ และอสิรภาพที ่อนิดเีพน 
เดน้ซ ์ฮอลล ์และ ระฆังแหง่ อสิรภาพที ่ลเิบอรต์ี ้เบลล ์สญัลักษณ์ของการกอ่ตัง้ประเทศ สมัยกอ่นสรา้ง
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ขึน้เพือ่ใชเ้ป็นศาลาวา่การรัฐ ปัจจบุนัใชเ้ก็บรักษาเอกสารและตัง้ดนิแดนใหมโ่ดยใช ้ชือ่วา่ สหรัฐอเมรกิา 
United State of America 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าคณะออกเดนิทางสู ่กรงุวอชงิตัน ดซี ีWashington D.C. เมอืงหลวงเกา่แก ่ของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ตัง้อยูร่ะหวา่งมลรัฐเวอรจ์เินียกบัแมรีแ่ลนด ์เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการวางแผนผังเมอืงเป็นอยา่งด ีสวยงามและ
เป็นระเบยีบ ทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ ทีท่ าการของหน่วยงานรัฐบาลทีส่ าคัญตา่งๆ วอชงิตัน ด.ีซ.ี มอีาณาเขตเป็น
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวดา้นละ 16 กโิลเมตร โดยใจกลางของสีเ่หลี่ยมจัตุรัสเป็นที่ตัง้ของอนุสาวรีย์
วอชงิตัน ทีอ่ยูร่ะหวา่งท าเนียบขาวและอาคารรัฐสภา โดยอาคารรัฐสภาจะแบง่เมอืงออกเป็น 4 สว่นคอื 
ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต ้และ ตะวันตกเฉียงใต ้โดยถนนทีส่รา้งใหม่
ในแนวเหนือใตจ้ะเป็นตัวเลข ในขณะทีถ่นนในแนวตะวันออกตกจะเป็นตัวอักษร a b c ซึง่ถนนเสน้เกา่
ยังคงชือ่เดมิอยู ่ถนนทแยงเป็นชือ่รัฐสถานทีส่ าคัญในเมอืงประกอบดว้ย ท าเนียบขาว ตกึส าคัญและตกึ
รัฐสภาสหรัฐอเมรกิาเป็นสถานทีส่ าคัญ รวมถงึพพิธิภัณฑท์ีห่ลายแหง่บรเิวณรอบ สถาบันสมธิโซเนียน 
ตัง้อยูท่ีบ่รเิวณทีช่ือ่ เนชันแนลมอลลน์อกจากนี้ในเมอืงยังประกอบดว้ย หอศลิป์แห่งชาต ิจอรจ์ทาวน์ซื่

งเป็นบรเิวณที่เกา่ทีสุ่ดของตัวเมอืงและเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืง ยูเนี่ยนสเตชั่น 
สถานีรถไฟและรถไฟใตด้นิทีส่ าคัญของเมอืง และไชน่าทาวน ์ 
 

ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั Holiday Inn Fresno  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 
 

วนัที ่3 วอชงิตนั ด ีซ ี– พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิเมรกิา                                      

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมสถานทีส่ าคัญตา่งๆ เชน่ ท าเนียบขาว, สถานทีท่ างานและบา้นพักราชการของประธานาธบิดี
สหรัฐ, อนุสาวรยีร์ถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย ชม สถาบันสมธิโซเนียน The Smithsonian Institute 
กอ่ตัง้ในปี ค.ศ. 1846 โดยทนุรัฐบาลสว่นหนึง่ร่วมกับเงนิกองทุนจากพนัิยกรรมของ James Smithson 
นักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ สถาบันสมธิโซเนียนยังเป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกและไดร้วบรวม
พพิธิภัณฑ ์13 แหง่ไวด้ว้ยกัน น าทา่นชมพพิธิภัณฑท์ีน่่าสนใจ ซึง่แสดงนทิรรศการเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม
ของมนุษย ์ชมหอ้งแสดงกระดกูไดโนเสาร ์หุน่ชา้งแอฟรกิาโบราณทีตั่วใหญท่ีส่ดุในโลก และเพชรขนาด 
45.5 กะรัต ทีเ่คยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลยุสท์ี ่16 ประเทศฝร่ังเศส 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

รหสัโปรแกรมทวัร ์USA-Washington D.C.-9D5N-QR-W02 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ชม พพิธิภัณฑเ์ครือ่งบนิ และ ยานอวกาศ National Air and Space Museum ทีม่ผีูเ้ขา้ชมสงูทีส่ดุในโลก 

แสดงประวัตศิาสตรแ์ละววิัฒนาการ การบนิมาตัง้แตต่น้จนถงึปัจจุบัน ประกอบดว้ยเครือ่งร่อน เครือ่งบนิ 
จรวด และ ยานอวกาศ ซึง่เป็นของจรงิตัง้แสดง มโีรงภาพยนตรจ์อยักษ์ Imax ทีฉ่ายภาพยนตรเ์กีย่วกับ
การบนิอวกาศ นอกจากนี้ยังมทีอ้งฟ้าจ าลอง หนิจากดวงจันทร ์และ เครือ่งบนิล าแรกของโลกจากตระกลู 
Wright 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั Holiday Inn Chantilly  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัที ่4 แฮรสีเบริก์ – คอรน์นิง่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง แฮรสี เบริก์ Harrisburg City ซึง่เป็นเมอืงหลวงของฝ่ังรัฐเพนซลิวาเนีย ตัง้อยูร่มิ
ฝ่ังตะวันออกของแม่น ้าซัสควฮิานน่า น าท่านเยีย่มชมเครื่องจักรเกา่แกท่ีใ่ชใ้นการผลติช็อคโกแลตทีม่ี
ชื่อเสียงระดับโลก ใหท้่านไดซ้ื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลกึ ณ Hershey’s  
Chocolate 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืง คอรน์นิง่ Corning City ซึง่อยู่ทางตอนใตข้องนครนิวยอรก์ กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 
ค.ศ. 1890 ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเชมุง เป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงทางดา้นการผลติเครื่องแกว้ น าท่านชม 
Corning Glass Museum โรงงานเครือ่งแกว้ทบีไีอ ทีม่ชีือ่เสยีงในดา้นการผลติเครือ่งแกว้ของอเมรกิา 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั Ramada Painted Post  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5 บฟัฟาโล ่- น า้ตกไนแองการา่ - แฟช ัน่ไนแองการา่ เอาทเ์ล็ท 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
            น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง บฟัฟาโร ่Buffalo City ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของมหานครนวิยอรก์ มปีระชากร

ประมาณ 1.1 ลา้นคน ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามสะอาดเป็น
อันดับ 3 ของอเมรกิา และเป็นเมอืงทีม่พีรมแดนตดิกับประเทศแคนาดา โดยม ีน ้าตกยักษ์ ไนแองการ่า  
ขวางกัน้ ระหวา่งประเทศอเมรกิาและแคนาดาอยู ่

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมความยิง่ใหญข่อง อทุยานแห่งชาตนิ ้าตกไนแองการ่า ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก
ทางธรรมชาต ิท่านจะไดพ้บกับความยิง่ใหญ่ ของน ้าตกที่มีอาณาบริเวณ ปริมาณมวลน ้าไหลเวียน
มากมายมหาศาล ทีไ่หลมาจากทะเลสาบอรีทีิง้ตัวลง กอ่ใหเ้กดิเสยีงดังสน่ันหวั่นไหว และละอองไอน ้าที่
สรา้งความสดชืน่ไปท่ัวบรเิวณหากสภาพอากาศเอือ้อ านวย ทา่นจะไดเ้ห็นสายรุง้ทีเ่กดิ จากละอองน ้า อยู่
เหนือน ้าตก ซึง่สวยงามมากๆ โดยบรเิวณนี้จะเกดิสายรุง้อยูเ่ป็นประจ า เนื่องจากมลีะอองน ้าลอยขึน้ขึน้สู่

ชัน้บรรยากาศเป็นจ านวนมาก น าทา่นชมความยิง่ใหญข่องน ้าตกยักษ์ไนแองการ่าในจุดทีใ่กลท้ีส่ดุ ดว้ย
เรอื เมด ออฟ เดอะ มสิ Maid of the Mist ทวนกระแสน ้าเขา้สูธ่ารน ้าอนัเชีย่วกราดทีห่ล่ังไหลโถมเถมา
จากเบือ้งสงู ตืน่เตน้และตืน่ตาตืน่ใจ สมัผัสกบัประสบการณ์ครัง้ยิง่ใหญ ่ในการชมน ้าตกไนแองการา่อยา่ง
ใกลช้ดิจริงๆ **หมายเหตุ : เมด ออฟ เดอะ มสิ (Maid of the Mist) จะเปิดใหบ้ริการในช่วงเดือน
พฤษภาคม ถงึ เดอืน ตลุาคม ก าหนดวันทีแ่น่นอนอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับสภาพภูมอิากาศ โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ และทางบรษัิทไม่
สามารถคนืค่าใชจ้่ายได ้หากไมส่ามารถล่องเรอืได ้** น าท่านเดนิทางสู ่แฟชั่นไนแองการ่า แฟคตอรี่
เอาทเ์ล็ท อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังสญัชาตอิเมรกิาในราคาโรงงาน 

 
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั Days Inn At The Falls  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่6 Woodbury Common Premium Outlets - นวิยอรก์ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่มหานครนวิยอรก์ หรอืทีน่ยิมเรยีกกนัวา่ นวิยอรก์ ซติี ้New York City / NYC เป็น
เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นมหานครเอกของโลก จัดไดว้า่เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ 
การเงนิ วฒันธรรม บนัเทงิ และสงัคม ทีส่ าคัญทีส่ดุของโลก มตีกึระฟ้า และตกึทีส่งู มากทีส่ดุในโลก 
ตลอดระยะเวลา 150 ปี 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ระหวา่งทาง น าทา่นเดนิทางสู ่Woodbury Common Premium Outlets เอาทเ์ล็ท ทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุใน
อเมรกิา ศนูยร์วมแบรนดเ์นมชัน้น าสญัชาตอิเมรกิา และ อกีมากมายหลากหลายแบรนดจ์ากทั่วทกุมมุโลก 
ไวท้ีน่ี่ อาทเิชน่ 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 ึน้ชมววิบนตกึสงูระฟ้า Empire State - ฟิฟท ์อเวนวิ                                                                                      
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิลงเฟอรร์ี่สู ่เกาะลเิบอรต์ี ้ซ ึง่เป็นทีตั่ง้ของอนุสาวรียเ์ทพเีสรภีาพ ชมความสง่างามของเทพี
เสรภีาพ สญัลักษณ์แหง่ความภาคภมูใิจของชาวอเมรกิัน ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวา่เป็นดนิแดนทีท่กุคนมสีทิธ ิ
และเสรภีาพเทา่เทยีมกัน เทพเีสรภีาพนี้ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนื่องในโอกาสทีอ่เมรกิา
กอ่ตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี ระหวา่งนัน้ทา่นจะไดช้มความงดงามของ สะพาน บรคูลนิ สะพานเกา่แกท่ี่
สรา้งขึน้จากการขงึลวดเหล็กในสมัยโบราณ ชมววิทวิทัศน์ความงดงามของเกาะแมนฮัตตัน น าทา่นชม 
มหานครนวิยอรก์ นครทีเ่ป็นเมอืงทา่ศนูยก์ลางทางธรุกจิ การเงนิ การศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม ผา่นชม
ตกึระฟ้าทีม่อียูท่ั่วทัง้เกาะแมนฮัตตัน ผา่นชม เซ็นทรัลปารค์ สวนสาธารณะขนาดใหญ ่ซึง่เรยีกไดว้า่เป็น
ปอดของชาวนิวยอรก์ เรดโิอซติี ้มวิสคิฮอลล ์ทีจั่ดการแสดงดนตรีชือ่ดังย่าน ไทมส์แควร์ ย่านการคา้
กลางนคร ทีป่ระชันป้ายโฆษณานับรอ้ยป้าย ยา่นโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย ์ตน้ก าเนิดของละคร
บรอดเวยศ์ลิปะการแสดงทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมทัง้ผ่านชมสถานทีส่ าคัญ ต่างๆ เชน่ ตกึสหประชาชาต,ิ 
หอสมดุประชาชน, โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ, ยา่นไชน่าทาวน์ ผา่นชม Ground Zero เป็นบรเิวณทีค่รัง้หนึง่
เคยเป็นตกึแฝด World Trade Center ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิง้ไวเ้พียงแต่ความทรง
จ าเป็นอนุสรณ์สถาน หลังจากการสญูเสยีครัง้ใหญใ่นปี 2001 หรอืเหตกุารณ์ 911 ปัจจุบนับรเิวณนี้สรา้ง
เป็นโครงการเวริล์เทรดเซนเตอร์ ใหม ่โดยมทีัง้หมด 4 Tower ในโครงการ ผ่านชม จัตุรัสไทมส์แควร์ 
พเิศษ!! น าทา่นชมววิทวิทัศน์ของมหานครนวิยอรก์ บนตกึระฟ้า เอ็มไพรส์เตท สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร์
มากมาย อาทเิช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong จากนั้นอสิระใหท้่าน
เดนิชอ้ปป้ิงยา่น ถนนสายที ่5 ฟิฟท ์อเวนวิ ถนนชอ้ปป้ิง สนิคา้ แบรนดเ์นมระดับโลก 

 
เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
 
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
17.00 น.     พบกนั ณ จดุนัดหมาย น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้เมอืงนวิยอรก์ 
         ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 
22.00 น.     ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน ฮาหมัด เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่QR702 
 

 
 

วนัที ่8 นวิยอรก์ – กาตา้ร ์
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17.35  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ฮาหมัด เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์
 
21.10  ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR822 
 

วนัที ่9 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ 

 
07.35 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
  

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

เดอืน  สงิหาคม 

04 ส.ค. 59 - 12 ส.ค. 59 * Long Weekend (วันแม)่ 72,555 70,555 68,555 9,900 

18 ส.ค. 59 - 26 ส.ค. 59  72,555 70,555 68,555 9,900 

เดอืน  กนัยายน 

07 ก.ย. 59 - 15 ก.ย. 59  70,555 68,555 66,555 9,900 

21 ก.ย. 59 - 29 ก.ย. 59  69,555 67,555 65,555 9,900 

เดอืน  ตลุาคม 

04 ต.ค. 59 - 12 ต.ค. 59 * Long Weekend (วันปิยะ) 73,555 71,555 69,555 9,900 

20 ต.ค. 59 - 28 ต.ค. 59 * Long Weekend (วันปิยะ) 73,555 71,555 69,555 9,900 

 
หมายเหต ุ

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลาและวันเดนิทางได ้บางกรณีที่
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นแปลงวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (ส าเนาหนา้พาสปอรต์) ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหากทา่นไมด่ าเนนิสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหบ้รษัิทในการออกต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีทีอ่อก
ต๋ัวเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกลุผดิ) 

 หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ าและคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 7 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทัวรใ์ชต๋ั้วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุ
เทา่นัน้ 

 บรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จั้กกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจ่ายคา่พักเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 
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 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยูก่บัมาตราฐานของโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะ
ไมม่ยีกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 กรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง จะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ตอ่ทา่น และจะตอ้งแจง้ลว่ง 7 วนั กอ่นการเดนิทาง
เทา่นัน้ 

 ลกูคา้ทกุทา่น การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเก็บเพือ่
เป็นสนิน ้าใจกบัผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ รบกวนทกุทา่นเตรยีมเงนิ (มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง) 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับคณะ 
• คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขันกฬีา หรือกจิกรรมอืน่ๆ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีาร
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทัวร ์
• คา่อตัราเขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ  
• มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหต ุ**ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลมุในเรือ่งสขุภาพ ทา่นสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิทฯ** อตัราเบีย้ประกนัเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยูร่ะยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม คอื 50 เหรยีญ  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด น ากระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งบนิไดท้า่นละ 2 ใบ 

ใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3) 

ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6) รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทาง
บรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของ
หนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว (ถา้ม)ี กรณีเดนิทางกบับรษัิทใหท้างบรษัิทด าเนนิการ คดิคา่ธรรมเนียม และคา่บรกิารทา่น
ละ 6,500 บาท 
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เง ื่อนไขการเดนิทาง 

 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ใน
กรณีนี้ ทางบรษัิท ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมดโดยหกัคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี  หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิัย จนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ
โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม
เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ 
โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทาง
บรษัิทไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ 
อันสบืเนื่องมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงด
ออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

5. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง
ทางบรษัิท จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ื่อนไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 20,000 บาท พรอ้มค่า วซี่า 6,500 บาท เป็น 
27,000 บาท 

 ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง โดย
อตัโนมัต ิ

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท และถา้ไดท้ าการยืน่ขอวซีา่แลว้ 

จะหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ และคา่บรกิารเพิม่อกี 6,500 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทัวร ์
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 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทัวร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท า

การลื่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรือลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ที่
เกดิขึน้เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ สถานฑตูอเมรกิา 
 

**ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 5-10 วันท าการ ไมร่วมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์** 
สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่
ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบต๋ัวเครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 
 
การเตรยีมเอกสาร  
**กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ในสมัยกอ่น** 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายใุชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่กรณุาน ามาแสดงดว้ย) 
2. รปูถา่ยส ีขนาด 2 X 2 นิว้ จ านวน 3 ใบ ไมอ่นุญาตใชร้ปูถา่ยดว่น หรอื โพราลอยด ์ไมม่กีารตกแตง่ภาพถา่ยใดๆ

ทิง้สิน้ พื้นหลังเป็นสขีาวเท่านั้น และเห็นสัดส่วนใบหนา้เกนิ 50% ของรูปถ่าย ตอ้งมัดผม และ เก็บผมให ้
เรยีบรอ้ย หา้มใสเ่ครือ่งประดับ หรอืแวน่ตา ไมม่ลีวดลาย และถา่ยมาแลว้ตอ้งไมเ่กนิ  6 เดอืน 

3. แบบฟอรม์ขอ้มลูสว่นตัว ทีท่างบรษัิทสง่ให ้(กรณุากรอกใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ) 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และ ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน (ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัร) 
5. สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารของผูย้ืน่ค ารอ้ง ทีม่อีายบุญัชมีากกวา่ 6 เดอืน และมเีงนิหมนุเวยีนสม า่เสมอทกุเดอืน 

(หากเลม่ปัจจบุนัมอีายไุม ่ถงึ 6 เดอืน ตอ้งใชเ้ลม่เกา่พรอ้มถา่ยส าเนาเลม่เกา่ทัง้เลม่ดว้ย (สถานทตูจะพจิารณา
สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก) 

6. หลักฐานทางดา้นการท างาน (ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) 
7. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่เป็นลกูจา้ง ขา้ราชการ ใหแ้สดงหนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทหรอืหน่วยงานทีส่งักดั 

เป็นภาษาองักฤษตัวจรงิ (ใหร้ะบตุ าแหน่ง, วันเริม่ท างาน, อตัราเงนิเดอืน) 
8. ในกรณีทีป่ระกอบธรุกจิสว่นตัว ใหแ้สดงหนังสอืรับรองจดทะเบยีนการคา้ 
9. ในกรณีนักเรยีนหรอืนักศกึษา ใหแ้สดงหนังสอืรับรองสถานภาพการเป็นนักศกึษา เป็นภาษาองักฤษตัวจรงิ 
10. ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอืกรณีหยา่ ขอส าเนาทะเบยีนหยา่ 
11. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - นามสกลุ (กรณีทีเ่คยมกีารเปลีย่นชือ่ หรอื นามสกลุ) 
12. กรณีผูอ้ยู่ใตอ้ปุการะเลี้ยงดู เช่น แม่บา้นที่ไม่ไดท้ างาน ใหแ้สดงทะเบยีนสมรส, หนังสอืรับรองการท างาน, 

ส าเนาสมดุเงนิฝาก, ทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชนของสาม ี
13. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิาหรือมารดา ใหแ้สดงหนังสอืรับรองการเดนิทางจากบดิา - 

มารดา, ส าเนาสมดุเงนิฝาก, ทะเบยีนบา้น, บัตรประจ าตัวประชาชนของบดิา - มารดาเพิม่เตมิ และหนังสอืให ้
ความยนิยอมบตุรใหเ้ดนิทางกับบคุคลอืน่ได ้ออกโดยอ าเภอหรอืส านักงานเขต ถา้บดิาหรอืมารดาถงึแกก่รรม 
ตอ้งมสี าเนามรณะบตัร 

14. เบอรโ์ทรศัพทท์ีบ่า้น, ทีท่ างาน, สถานศกึษา, เบอรม์อืถอื (จ าเป็นมาก) 
กรณีเป็นผูส้งูอาย ุอาย ุ70 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรับรองแพทยแ์ละแบบฟอรม์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาลทีท่าง
สถานทูตฯ ก าหนด โดยระบวุ่า สขุภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได ้และใบประกันสขุภาพการ
เดนิทางส าหรับผูส้งูอาย ุในกรณีนี้ทางสถานทตูฯ อาจจะตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิ ซึง่ขึน้อยูใ่นดลุยพนิจิของ
สถานทตูฯ  
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     ใบจองทวัร ์ อเมรกิา 
 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:               
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์      
                                       เบอรม์อืถอื:      
E-mail *:            
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:              
วนัเดนิทาง *:              
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบเุป็นภาษาองักฤษ 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 ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
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