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Day 1   กรุงเทพฯ - โดฮา 
17.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ QATAR AIRWAYS  
 โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก เตรยีมความพรอ้มก่อนการเดนิทาง (พบมคัคเุทศกข์องบรษิทัแนะน าการเดนิทาง) 

20.40  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 
เทีย่วบนิที ่QR 833 ** ใชเ้วลาบนิ 6 ช ัว่โมง 50 นาท ีโดยประมาณ **  

23.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์

** เวลาที ่กาตา้ร ์ชา้กวา่ประเทศไทย ประมาณ 4 ช ัว่โมง ** 
 

Day 2   โดฮา - ฟิลาเดลเฟีย - วอชงิตนั ด ีซ ี        (-/L/-) 
01.10 ออกเดนิทางตอ่สู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฟิิลาเดลเฟีย เมอืงฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสายการบนิ 

QATAR  AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR 727 ** บนิขา้มผ่านมหาสมุทรแอตแลนตคิ ใชเ้วลาบนิ 13 ช ัว่โมง 50 นาท ีโดยประมาณ ** 

07.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตฟิิลาเดลเฟีย เมอืงฟิลาเดลเฟีย 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ** เวลาที ่ฟิลาเดลเฟีย จะชา้กวา่ประเทศไทย 13.35 ช ัว่โมง **   

 หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร . . ออกเดนิทางสู่ เมอืงฟิลาเดล
เฟีย (Philadelphia City) มลรฐัเพนซลิวาเนีย ซึง่เป็นเมอืงที่รเิร ิม่การประกาศ
อสิรภาพในสมยักอ่ตัง้ประเทศสหรฐัอเมรกิา เร ิม่จากจดุก าเนิดเสรภีาพ และ
อสิรภาพที ่อนิดเีพน เดน้ซ ์ฮอลล ์และ ระฆงัแหง่ อสิรภาพที ่ลเิบอรต์ี ้
เบลล ์สญัลกัษณข์องการกอ่ตัง้ประเทศ สมยักอ่นสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นศาลาว่าการ
รฐั ปัจจบุนัใชเ้ก็บรกัษาเอกสารและตัง้ดนิแดนใหม่โดยใช ้ช ือ่วา่ “สหรฐัอเมรกิา” 
(United State of America) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าคณะออกเดนิทางสู่ กรุงวอชงิตนั ดซี ี(Washington D.C.) เมอืงหลวง

เกา่แก ่ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ตัง้อยู่ระหว่างมลรฐัเวอรจ์เินียกบัแมร ีแ่ลนด ์เป็น
เมอืงทีไ่ดร้บัการวางแผนผงัเมอืงเป็นอย่างด ีสวยงามและเป็นระเบยีบ ทัง้ยงัเป็น
ทีต่ ัง้ ทีท่ าการของหน่วยงานรฐับาลทีส่ าคญัต่างๆ วอชงิตนั ด.ีซ.ี มอีาณาเขตเป็น
รปูสีเ่หลีย่มจตัุรสั ยาวดา้นละ 16 กโิลเมตร โดยใจกลางของสีเ่หลีย่มจตัุรสัเป็น
ทีต่ ัง้ของอนุสาวรยีว์อชงิตนั ทีอ่ยู่ระหว่างท าเนียบขาวและอาคารรฐัสภา โดย
อาคารรฐัสภาจะแบ่งเมอืงออกเป็น 4 ส่วนคอื ตะวนัตกเฉียงเหนือ 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออกเฉียงใต ้และ ตะวนัตกเฉียงใต ้โดยถนนทีส่รา้งใหม่ในแนวเหนือใตจ้ะเป็นตวัเลข ในขณะทีถ่นน
ในแนวตะวนัออกตกจะเป็นตวัอกัษร a b c ซึง่ถนนเสน้เกา่ยงัคงชือ่เดมิอยู่ ถนนทแยงเป็นชือ่รฐัสถานทีส่ าคญัในเมอืง
ประกอบดว้ย ท าเนียบขาว ตกึส าคญัและตกึรฐัสภาสหรฐัอเมรกิาเป็นสถานทีส่ าคญั รวมถงึพพิธิภณัฑท์ีห่ลายแห่งบรเิวณ
รอบ สถาบนัสมธิโซเนียน ตัง้อยู่ทีบ่รเิวณทีช่ ือ่ เนชนัแนลมอลลน์อกจากนีใ้นเมอืงยงัประกอบดว้ย หอศลิป์แห่งชาต ิจอรจ์
ทาวนซ์ ืง่เป็นบรเิวณทีเ่กา่ทีส่ดุของตวัเมอืงและเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอยู่ทางทศิตะวนัตกของเมอืง ยูเน่ียนสเตช ัน่ สถานีรถไฟและ
รถไฟใตด้นิทีส่ าคญัของเมอืง และไชน่าทาวน ์(อสิระอาหารค า่) 

ทีพ่กั  Holiday Inn Chantilly หรอืเทยีบเท่า 
 
Day 3 วอชงิตนั ด ีซ ี– พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิเมรกิา       (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น าท่านชมสถานทีส่ าคญัต่างๆ เชน่ ท าเนียบขาว , สถานทีท่ างานและบา้นพกัราชการของประธานาธบิดสีหรฐั , 

อนุสาวรยีร์ถไฟยูเน่ียนสเตช ัน่อนัทนัสมยั ชม สถาบนัสมธิโซเนียน (The Smithsonian Institute) กอ่ตัง้ในปี 
ค.ศ. 1846 โดยทุนรฐับาลสว่นหน่ึงรว่มกบัเงนิกองทุนจากพนัิยกรรมของ James Smithson นักวทิยาศาสตรช์าวองักฤษ 
สถาบนัสมธิโซเนียนยงัเป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกและไดร้วบรวมพพิธิภณัฑ ์ 13 แห่งไวด้ว้ยกนั น าท่านชมพพิธิภณัฑท์ี่

น่าสนใจ ซึง่แสดงนิทรรศการเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์ชมหอ้งแสดงกระดูกไดโนเสาร ์หุ่นชา้งแอฟรกิาโบราณทีต่วัใหญ่
ทีสุ่ดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรตั ทีเ่คยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลุยสท์ี ่16 ประเทศฝร ัง่เศส  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งบนิและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) ทีม่ผูีเ้ขา้ชมสงูทีส่ดุในโลก แสดง

ประวตัศิาสตรแ์ละววิฒันาการ การบนิมาตัง้แตต่น้จนถงึปัจจบุนั ประกอบดว้ยเคร ือ่งรอ่น เคร ือ่งบนิ จรวด และ ยานอวกาศ ซึง่
เป็นของจรงิตัง้แสดง มโีรงภาพยนตรจ์อยกัษ ์(Imax) ทีฉ่ายภาพยนตรเ์กีย่วกบัการบนิอวกาศ นอกจากนีย้งัมทีอ้งฟ้าจ าลอง 
หนิจากดวงจนัทร ์และ เคร ือ่งบนิล าแรกของโลกจากตระกูล Wright 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั  Holiday Inn Chantilly หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%94%E0%B8%B5.%E0%B8%8B%E0%B8%B5.)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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Day 4 แฮรสีเบริก์ - คอรน์น่ิง          (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแฮรสี เบริก์ (Harrisburg City) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของฝ่ังรฐัเพนซลิวาเนีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังตะวนัออก

ของแม่น ้าซสัควฮิานน่า น าท่านเยีย่มชมเคร ือ่งจกัรเกา่แกท่ีใ่ชใ้นการผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลก ใหท่้านไดซ้ ือ้ชอ็คโก
แลตนานาชนิดเพือ่เป็นของฝากของทีร่ะลกึ ณ Hershey’s  Chocolate 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคอรน์น่ิง (Corning City) ซึง่อยู่ทางตอนใตข้องนครนิวยอรก์ กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1890 ซึง่

ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้เชมุง เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการผลติเคร ือ่งแกว้ น าท่านชม Corning Glass Museum โรงงาน
เคร ือ่งแกว้ทบีไีอ ทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการผลติเคร ือ่งแกว้ของอเมรกิา 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั Ramada Painted Post หรอืเทยีบเท่า 
 
Day 5 บฟัฟาโล่ - น ้าตกไนแองการา่ - แฟช ัน่ไนแองการา่ เอาทเ์ล็ท     (B/L/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบฟัฟาโร ่(Buffalo City) ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของมหานครนิวยอรก์  มปีระชากร

ประมาณ 1.1 ลา้นคน ไดร้บัการคดัเลอืกจากหนังสอื Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามสะอาดเป็นอนัดบั 3  
 ของอเมรกิา และเป็นเมอืงทีม่พีรมแดนตดิกบัประเทศแคนาดา โดยม ีน ้าตกยกัษ ์

“ ไนแองการา่ ” ขวางกัน้ ระหว่างประเทศอเมรกิาและแคนาดาอยู่  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ อทุยานแหง่ชาตนิ ้าตกไนแองการา่ ซึง่เป็น 1 

ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิท่านจะไดพ้บกบัความยิง่ใหญ่ ของ
น ้าตกทีม่อีาณาบรเิวณ ปรมิาณมวลน า้ไหลเวยีนมากมายมหาศาล ทีไ่หลมาจาก

ทะเลสาบอีรทีิง้ตวัลง กอ่ใหเ้กดิ
เสยีงดงัสน่ันหวัน่ไหว และละออง
ไอน ้าทีส่รา้งความสดชืน่ไปทัว่
บรเิวณหากสภาพอากาศ
เอือ้อ านวย ท่านจะไดเ้ห็นสายรุง้ทีเ่กดิ จากละอองน ้า อยู่เหนือน ้าตก ซึง่
สวยงามมากๆ โดยบรเิวณนีจ้ะเกดิสายรุง้อยู่เป็นประจ า เน่ืองจากมลีะอองน ้า
ลอยขึน้ขึน้สู่ช ัน้บรรยากาศเป็นจ านวนมาก น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ
น ้าตกยกัษไ์นแองการา่ในจดุทีใ่กลท้ีสุ่ด ดว้ยเรอื เมด ออฟ เดอะ มสิ 
(Maid of the Mist) ทวนกระแสน ้าเขา้สู่ธารน า้อนัเช ีย่วกราดทีห่ลัง่ไหล
โถมเถมาจากเบือ้งสงู ตืน่เตน้และตืน่
ตาตืน่ใจ สมัผสักบัประสบการณค์ร ัง้
ยิง่ใหญ่ ในการชมน ้าตกไนแองการา่

อย่างใกลช้ดิจรงิๆ ** หมายเหต ุ: เมด ออฟ เดอะ มสิ (Maid of the Mist) จะเปิดใหบ้รกิารในชว่ง

เดอืนพฤษภาคม ถงึ เดอืน ตลุาคม ก าหนดวนัทีแ่น่นอนอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นี้

ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั และทางบรษิทัไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้่ายได ้หากไม่สามารถล่องเรอืได ้** 

 น าท่านเดนิทางสู่ แฟช ัน่ไนแองการา่ แฟคตอรีเ่อาทเ์ล็ท อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงกบั
สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัสญัชาตอิเมรกิาในราคาโรงงาน  
(อสิระอาหารค า่ในเอาทเ์ล็ทเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง) 

ทีพ่กั Days Inn At The Falls หรอืเทยีบเท่า 
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Day 6 Woodbury Common Premium Outlets - นิวยอรก์      (B/L/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น าท่านออกเดนิทางสู่ มหานครนิวยอรก์ หรอืทีนิ่ยมเรยีกกนัว่า นิวยอรก์ ซติี ้(New York City / NYC) เป็นเมอืงที่

ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นมหานครเอกของโลก จดัไดว้่าเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ วฒันธรรม บนัเทงิ 
และสงัคม ทีส่ าคญัทีสุ่ดของโลก มตีกึระฟ้า และตกึทีสู่ง มากทีสุ่ดในโลก ตลอดระยะเวลา 150 ปี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ระหว่างทาง น าท่านเดนิทางสู ่Woodbury Common Premium Outlets เอาทเ์ล็ท ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในอเมรกิา ศนูย ์

รวมแบรนดเ์นมช ัน้น าสญัชาตอิเมรกิา และ อกีมากมายหลากหลายแบรนดจ์ากทัว่ทุกมุมโลก ไวท้ีน่ี่ อาทเิชน่ BURBERRY , 
GUCCI , DIOR , COACH , DIESEL , G-STAR , MISS SIXTY , ENERGY , NIKE , VERSACE , POLO , A/X , 
EMPORIO ARMANI และอกีมากมาย (อสิระอาหารค า่ในเอาทเ์ล็ทเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง) 

ทีพ่กั Wyndham Garden Newark Airport  หรอืเทยีบเท่า 
 
Day 7 นิวยอรก์ - ล่องเรอืชมเทพเีสรภีาพ - ขึน้ชมววิบนตกึสูงระฟ้า Empire State - ฟิฟท ์อเวนิว (B/-/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น าท่านเดนิลงเฟอรร์ ีสู่่เกาะลเิบอรต์ี ้ซ ึง่เป็นทีต่ ัง้ของอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ ชมความสง่างาม

ของเทพเีสรภีาพ สญัลกัษณแ์ห่งความภาคภมูใิจของชาวอเมรกินั ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึว่าเป็น
ดนิแดนทีทุ่กคนมสีทิธ ิและ เสรภีาพเท่าเทยีมกนั เทพเีสรภีาพนีป้ระเทศฝร ัง่เศสไดม้อบใหเ้ป็น
ของขวญัเน่ืองในโอกาสทีอ่เมรกิากอ่ตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี ระหว่างน้ันท่านจะไดช้มความ
งดงามของ สะพานบรูคลนิ สะพานเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้จากการขงึลวดเหล็กในสมยัโบราณ 
ชมววิทวิทศันค์วามงดงามของเกาะแมนฮตัตนั น าท่านชม มหานครนิวยอรก์ นครทีเ่ป็น
เมอืงท่าศูนยก์ลางทางธรุกจิ การเงนิ การศกึษา ศลิปะและวฒันธรรม ผ่านชมตกึระฟ้าทีม่อียู่
ทัว่ทัง้เกาะแมนฮตัตนั ผา่นชม เซน็ทรลัปารค์ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่เรยีกไดว้่าเป็น
ปอดของชาวนิวยอรก์ เรดโิอซติี ้มวิสคิฮอลล ์ทีจ่ดัการแสดงดนตรชี ือ่ดงั  

 ย่านไทมส์แควร ์ย่านการคา้กลางนคร ทีป่ระชนัป้ายโฆษณานับรอ้ยป้าย ย่านโรงละครเพลง 
ณ ถนนบรอดเวย ์ตน้ก าเนิดของละครบรอดเวยศ์ลิปะการแสดงทีท่ ัว่โลกยอมรบั รวมทัง้ผ่าน

ชมสถานทีส่ าคญั ต่างๆ  
เชน่ ตกึสหประชาชาต ิ, หอสมุดประชาชน , โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ , ย่านไชน่า
ทาวน ์ผ่านชม Ground Zero เป็นบรเิวณทีค่ร ัง้หน่ึงเคยเป็น 
ตกึแฝด World Trade Center ทีสู่งทีสุ่ดในอเมรกิา แต่ตอนนีเ้หลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วาม
ทรงจ าเป็นอนุสรณส์ถาน หลงัจากการสูญเสยีคร ัง้ใหญ่ในปี 2001 หรอืเหตุการณ ์911 
ปัจจบุนับรเิวณนีส้รา้งเป็นโครงการเวริล์เทรดเซนเตอร ์ใหม่ โดยมทีัง้หมด 4 Tower ใน
โครงการ ผ่านชม จตัรุสัไทมส์แควร ์พเิศษ ! น าท่านชมววิทวิทศันข์องมหานคร

นิวยอรก์ บนตกึระฟ้า เอม็ไพรส์เตท สถานทีถ่่ายท าภาพยนตรม์ากมาย อาทเิชน่ Sleepless in Seattle , An Affair to 
Remember , King Kong จากน้ันอสิระใหท่้านเดนิชอ้ปป้ิงย่าน ถนนสายที ่5 (ฟิฟท ์อเวนิว) ถนนชอ้ปป้ิง สนิคา้ แบ
รนดเ์นมระดบัโลก (อสิระอาหารกลางวนัและค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง) 

17.00  พบกนั ณ จดุนัดหมาย น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ เคนเนดี ้เมอืงนิวยอรก์ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา  

22.00 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้รโ์ดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 
เทีย่วบนิที ่QR 702 ** ใชเ้วลาบนิ 12 ช ัว่โมง 35 นาท ีโดยประมาณ ** 
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Day 8 นิวยอรก์ - กาตา้ร ์
17.35  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์
21.10  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

QR 822 ** ใชเ้วลาบนิ 6 ช ัว่โมง 50 นาท ีโดยประมาณ ** 
 
Day 9 ประเทศไทย 
07.35  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์(บาท/ท่าน) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้ง 
2 ท่าน 

เด็ก ไม่เกนิ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มี

เตยีง) 

เด็ก ไม่เกนิ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มเีตยีง) 
พกัเดีย่ว 

4-12 มนีาคม 2559(0-8 oC) 75,380-. 73,380-. 71,380-. 9,900-. 
14-22 มนีาคม 2559 (1-9 oC) 75,380-. 73,380-. 71,380-. 9,900-. 
5-13 เมษายน 2559 (6-17 oC) 79,380-. 77,380-. 75,380-. 9,900-. 
10-18 เมษายน 2559 (11-22 oC) 79,380-. 77,380-. 75,380-. 9,900-. 
11-19 เมษายน 2559 (13-18 oC) 79,380-. 77,380-. 75,380-. 9,900-. 
24 พ.ค. – 1 ม.ิย. 2559 (14-23 oC) 79,380-. 77,380-. 75,380-. 9,900-. 
14-22 มถิุนายน 2559 (17-26 oC) 79,380-. 77,380-. 75,380-. 9,900-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป - กลบั ช ัน้ประหยดั โดยสายการบนิ และค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง   QATAR AIRWAYS 

โดยระบุวนัเดนิทางไป - กลบั พรอ้มคณะ ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะอยู่ต่อ จะตอ้งแยกเป็นตั๋วเดีย่วเท่าน้ัน 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2 ท่าน (ตามรายการทีร่ะบุ)  
 ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าพาหนะและรถรบัส่งน าเทีย่วตลอดรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
 มคัคุเทศกข์องบรษิทัน าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ (รวมกนั) ตามธรรมเนียมปฏบิตัขิองชาวอเมรกินั ท่านละ 50 เหรยีญ ตลอดทรปิการเดนิทาง (ท่าน

สามารถใหไ้ดม้ากกว่านี ้ตามความเหมาะสมและความประทบัใจของท่าน) 
 ค่าวซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา (กรณีใหท้างบรษิทัด าเนินการ คดิคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิาร ท่านละ 7,500 

บาท อตัรานีก้รณีเดนิทางกบัทางบรษิทัเท่านัน้)  
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (สายการกาตา้ร ์แอรเ์วย ์อนุญาตใหท่้านน ากระเป๋า

โหลดลงใตเ้ครือ่งบนิ ไดท่้านละ 2 ใบ ใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั) 
 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และ ส าหรบัราคานีบ้รษิทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ขออนุญาตหกั ณ ทีจ่า่ย เพิม่ 3% เป็น 10% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี เพือ่ลดหย่อนภาษี) 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการจอง 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระงวดแรก 20,000 บาท 3 วนัหลงัจากการจอง (กรณีใหท้างบรษิทั

ด าเนินการเกีย่วกบัวซีา่ให ้ลูกคา้จะตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมการขอวซีา่พรอ้มค่ามดัจ างวดแรก เป็น 27,500 บาท อตัรา
ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่อเมรกิานี ้มผีลต ัง้แต่ วนัที ่15 สงิหาคม 2556)  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 ทางบรษิทัไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บ

ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  
กรณีต ัว๋เคร ือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ 
Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย แลว้แต่กรณี 
ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีรา่งกาย
แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่คร ือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใชผู่ ้
ทีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่าน้ัน 

 ในกรณีวซีา่ไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทูต บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบเกีย่วกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ 
 ในการยืน่ขอวซีา่ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กทุ่กๆท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่

สมบูรณ ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีคร ัง้หน่ึง) 
 กรณีท่านใหเ้อกสารในการท าวซีา่ล่าชา้ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบนิและผลวซีา่ของท่านไม่ผ่านบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื สิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯ ไม่อาจ
คนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางส่วน 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ใน
ประเทศไทย 

 บรษิทัฯจะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ , โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมือ่เกดิการสูญหายของ สมัภาระระหว่างการ
เดนิทาง แต่ไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าวค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บั
บรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กนัดงัน้ันหากท่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอืเปลีย่นแปลงก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีส้ ารองทีน่ั่งนอ้ยกว่า 10 ท่าน ดว้ยเงือ่นไขตั๋วกรุป๊ 
จ าเป็นจะตอ้งมผูีเ้ดนิทางมากกว่า 10 ท่าน จงึสามารถท าการออกตัว๋กรุป๊ได ้

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออก
บตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ดว้ยความจ าเป็น 

 ในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกใน การเดนิทางท่องเทีย่วใน
ระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
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กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 
 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั กอ่นเดนิทาง คนืเงนิทัง้หมด (ในกรณียงัไม่ไดด้ าเนินการยืน่วซีา่) 
 แจง้ล่วงหนา้ 31-44 วนักอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตั๋วท่านละ 5,000 บาท และถา้ไดท้ าการยืน่ขอวซีา่แลว้ จะหกัค่าธรรมเนียมวซีา่และ

ค่าบรกิารเพิม่อกี 7,500 บาท 
 แจง้ล่วงหนา้ 16-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1–15 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทวัร ์
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงั

คณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื ค่าโรงแรม , ค่าตั๋วเขา้ชมสถานทีต่่างๆ , ค่าธรรมเนียมการยกเลกิตั๋ว
เคร ือ่งบนิเน่ืองจากเหตุสุตวสิยั เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัเิหตุ,ภยั
ธรรมชาต,ิการนัดหยุดงาน,การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ  ทีเ่กดิเหนือการ ควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้
(15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิ
จากการยกเลกิของท่าน  

 กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะ
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่าง
ในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

 กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง , ถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด 
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การเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศอเมรกิา 
วซีา่ท่องเทีย่วประเทศอเมรกิา ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางไปสถานทูต 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณด์ว้ยตนเองทุกกรณี 
ตามเวลาทีส่ถานทูตนัดหมายเท่านัน้ และ โปรดแต่งกายดว้ยชดุสุภาพ 

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมดแสดงกบัสถานฑูตในวนัสมัภาษณ ์
 หนังสอืเดนิทางทีม่อีายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน (หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่กรณุาน ามาแสดงดว้ย) 
 รปูถา่ยส ีขนาด 2 X 2 นิว้ จ านวน 3 ใบ ไม่อนุญาตใชร้ปูถา่ยด่วน หรอื โพราลอยด ์ไม่มกีารตกแต่งภาพถา่ยใดๆ 
 ทิง้สิน้ พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่นัน้ และเห็นสดัสว่นใบหนา้เกนิ 50% ของรปูถา่ย ตอ้งมดัผม และ เก็บผมใหเ้รยีบรอ้ย  
 หา้มใสเ่คร ือ่งประดบั หรอืแวน่ตา ไม่มลีวดลาย และถา่ยมาแลว้ตอ้งไม่เกนิ  6 เดอืน 
 แบบฟอรม์ขอ้มูลส่วนตวั ทีท่างบรษิทัส่งให ้(กรุณากรอกใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ) 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น และ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ส าหรบัเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัร) 
 สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารของผูย้ืน่ค ารอ้ง ทีม่อีายบุญัชมีากกวา่ 6 เดอืน และมเีงนิหมุนเวยีนสม ่าเสมอทุกเดอืน (หากเลม่ปัจจบุนัมอีายุ
ไม่ ถงึ 6 เดอืน ตอ้งใชเ้ลม่เกา่พรอ้มถา่ยส าเนาเลม่เกา่ทัง้เลม่ดว้ย (สถานทูตจะพจิารณาสมุดบญัชเีงินฝากออมทรพัยเ์ป็นอนัดบั
แรก) 
 หลกัฐานทางดา้นการท างาน (ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) 
 ในกรณีทีผู่ย้ ืน่เป็นลกูจา้ง ขา้ราชการ ใหแ้สดงหนังสอืรบัรองการท างานจากบรษิทัหรอืหน่วยงานทีส่งักดั 
 เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ (ใหร้ะบุต าแหน่ง , วนัเร ิม่ท างาน , อตัราเงนิเดอืน) 
 ในกรณีทีป่ระกอบธรุกจิสว่นตวั ใหแ้สดงหนังสอืรบัรองจดทะเบยีนการคา้ 
 ในกรณีนักเรยีนหรอืนักศกึษา ใหแ้สดงหนังสอืรบัรองสถานภาพการเป็นนักศกึษา เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ 
 ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอืกรณีหยา่ ขอส าเนาทะเบยีนหยา่ 
 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - นามสกลุ (กรณีทีเ่คยมกีารเปลีย่นชือ่ หรอื นามสกลุ) 
 กรณีผูอ้ยูใ่ตอ้ปุการะเลีย้งดู เชน่  แม่บา้นทีไ่ม่ไดท้ างาน  ใหแ้สดงทะเบยีนสมรส , หนังสอืรบัรองการท างาน , ส าเนาสมุดเงนิฝาก , 
 ทะเบยีนบา้น , บตัรประชาชนของสาม ี
 กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดา ใหแ้สดงหนังสอืรบัรองการเดนิทางจากบดิา - มารดา , ส าเนาสมุดเงนิ
ฝาก , ทะเบยีนบา้น , บตัรประจ าตวัประชาชนของบดิา - มารดาเพิม่เตมิ และหนังสอืใหค้วามยนิยอมบุตรใหเ้ดนิทางกบับุคคลอืน่ได ้ออกโดย
อ าเภอหรอืส านักงานเขต ถา้บดิาหรอืมารดาถงึแกก่รรม ตอ้งมสี าเนามรณะบตัร 
 เบอรโ์ทรศพัทท์ีบ่า้น , ทีท่ างาน , สถานศกึษา , เบอรม์อืถอื (จ าเป็นมาก) 
 กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีขึน้ไป จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยแ์ละแบบฟอรม์การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาลทีท่างสถานทูตฯ ก าหนด โดย
ระบุว่า “สุขภาพรา่งกายแข็งแรง สามารถเดนิทางไปต่างประเทศได”้   และใบประกนัสุขภาพการเดนิทางส าหรบัผูสู้งอายุ ในกรณีนีท้าง
สถานทูตฯ อาจจะตอ้งการใหม้กีารตรวจสุขภาพเพิม่เตมิ ซึง่ขึน้อยู่ในดุลยพนิิจของสถานทูตฯ 
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ใบจองทวัร ์อเมรกิา 

ชือ่ – สกุล ผูจ้อง ..............................................................................................................  

จ านวนผูเ้ดนิทาง .....................ท่าน 

โทรศพัทท์ีต่ดิต่อสะดวก โทร ............................................. แฟกซ ์....................................... 

มอืถอื .......................................... 

Email :  ....................................................................................................................... 

กรุณาระบุ Email เพือ่ประโยชนใ์นการรบัสง่เอกสาร (โปรแกรมทวัร,์ใบนดัหมาย เป็นตน้) 

จองทวัรโ์ปรแกรม …………………………………………………………………………………………………………  

จ านวน ...................วนั 

เดนิทางโดยสายการบนิ ..................... สายการบนิ..................   

วนัเดนิทาง ................................................................................  

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง )  

1. ช ือ่ – นามสกลุ .............................................................................................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์ ...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี........................... 

2. ช ือ่ – นามสกลุ .............................................................................................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์ ...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี........................... 

3. ช ือ่ – นามสกลุ .............................................................................................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์ ...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี........................... 

4. ช ือ่ – นามสกลุ .............................................................................................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์ ...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี........................... 

5. ช ือ่ – นามสกลุ .............................................................................................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์ ...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี........................... 

6. ช ือ่ – นามสกลุ .............................................................................................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์ ...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี........................... 

7. ช ือ่ – นามสกลุ .............................................................................................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์ ...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี........................... 

8. ช ือ่ – นามสกลุ .............................................................................................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์ ...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี........................... 


