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ก ำหนดกำรเดินทำง      

 วนัแรกของกำรเดินทำง         สนำมบนิสุวรรณภมูิ - โดฮำ - นิวยอรค์                                                                                                                 

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

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทั ฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

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

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

วนัที่สองของกำรเดินทำง    นิวยอรค์ - ชมเมือง   

**** บินขำ้มเสน้แบ่งเขตวนัสำกล **** 

07.35 น.      (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ สนามบนิเมอืงนิวยอรค์ (NEW YORK) ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นนครแห่งความม ัง่ค ัง่ทนัสมยั

ทางดา้นสถาปตัยกรรมและเทคโนโลย ีรวมถงึศูนยก์ลางของธุรกิจและการท่องเทีย่ว…หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

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

เป็นสะพานแขวนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในสหรฐัอเมริกา มคีวามยาว 1,825 เมตร ทอดขา้มแมน่ า้อสีต ์เชื่อมระหว่างนิวยอรก์ 

ซติี้ เกาะแมนฮตัตนั และ ย่านบรูคลนิ   

น าท่าน ชมฮดัสนัยารด์ (HUDSON YARD) หรอืรูจ้กัในนาม VESSEL สิง่ก่อสรา้งแห่งใหมแ่ละเป็นศูนยก์ลางการ

ท่องเทีย่วแห่งใหมใ่นมหานครนิวยอรก์ เป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ แหลง่ชอ้ปป้ิงและรา้นอาหารมากมาย อีกท ัง้ยงั

เป็นจดุชมเมอืง อกีจดุนึง ทีป่ระกอบดว้ยข ัน้บนัไดทีเ่ชื่อมต่อกนัอย่างมากมาย..อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั…. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารเอเชีย 

http://bit.ly/2NMk5YE


บา่ย จากนัน้ ผ่านชมตึกเอม็ไพรส์เตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตกึที่เคยเป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในโลก ปจัจบุนัสูงเป็น

อนัดบั 14 ของโลก มที ัง้หมด 102 ช ัน้ ตกึน้ียงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรข์องฮอลลวูีด้หลายเรื่องมาใชเ้ป็นสถานที่

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

*.*.*. หมายเหตุ 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 ยีห่อ้ช ัน้น าและ

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

โฆษณาขนาดมหมึา ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ช ัน้น าของอเมรกิา ไมว่่าจะเป็นเสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดบัและ

รา้นขายของทีร่ะลกึ….. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  APA WOODBRIDGE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง     นิวยอรค์ - ซรีำคิวส ์

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านลอ่งเรอืชมเกาะชมเทพเีสรภีาพ (STATUE OF LIBERTY) เดมิมชีื่อว่า LIBERTY 

ENLIGHTENING THE WORLD ตัง้อยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮดัสนั เป็นของขวญัทีช่าว

ฝร ัง่เศสมอบ เป็นของขวญัแก่ชาวอเมรกินั ในวนัทีอ่เมริกาเฉลมิฉลองวนัชาตคิรบ 100 ปีเมือ่วนัที ่

4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมปีระธานาธบิดโีกรเวอร ์คลฟิ  แลนด์

เป็นผูร้บัมอบในวนัที่ 28 ตลุาคม 1886 เทพเีสรภีาพ เป็นประติมากรรมโลหะส ารดิ รูปเทพห่ีมเสื้อ

คลุม มอืขวาชูคบเพลงิ มอืซา้ยถอืแผ่นจารกึค าประกาศอสิรภาพของสหรฐัฯ และไดร้บัการขึ้น

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก เมือ่ปี 1984…. 

ผ่านชม GROUND ZERO สถานที ่ๆ เคยเป็นที่ต ัง้ของตึกเวริด์เทรดถกูเรยีกว่า ทนัททีี่สิ้นสุดการ

วนิาศกรรมในครัง้นัน้ หน่วยงานภาครฐัของสหรฐัอเมรกิา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกนัต าเนินการปรบัปรุงพื้นที่

ดงักลา่วใหเ้ป็นสถานที่ระลกึถงึเหยือ่จากวนิาศกรรม 911….. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงซรีาคิวส ์(SYRACUSE) เป็นเมอืงในเขตฟิงเกอรเ์ลกสข์องนิวยอรก์ตอนกลางมกีฬีาระดบั

วทิยาลยั แสงอาทติยช่์วงฤดูรอ้นและฤดูหนาวทีเ่ตม็ไปดว้ยหมิะเหมาะต่อการท ากจิกรรมในร่มและกลางแจง้ตลอดทัง้

ปี  อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั.... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 



ทีพ่กั  HOLIDAY INN SYRACUSE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องกำรเดินทำง      ซรีำคิวส ์- น ้ ำตกไนแองกำร่ำ (ฝัง่อเมรกิำ) 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านออกเดนิทางสู่  อทุยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝัง่อเมรกิา (AMERICAN FALLS) ทีถ่อืว่าเป็นสิง่มหศัจรรยท์าง

ธรรมชาตสิิง่หน่ึงของโลก และเป็นสถานทีด่ื่มน า้ผึ้งพระจนัทรย์อดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บา่วสาวชาวอเมรกินั 

น า้ตกไนแองการ่าเกดิจากบรมิาณน า้ ทีไ่หลมาจากทะเลสาบท ัง้ 5 และเป็นพรมแดนระหว่างประเทศสหรฐัอเมรกิากบั

ประเทศแคนาดา น า้ตกไนแอการาประกอบดว้ยน า้ตกสามแห่งที่แยกออกจากกนั คือ น า้ตกเกอืกมา้ (HORSESHOE 

FALLS บางคร ัง้กเ็รียก น า้ตกแคนาดา) สูง 158 ฟตุ, น า้ตกอเมรกิาสูง 167 ฟตุ, และน า้ตกขนาดเลก็กว่าทีอ่ยู่ตดิกนั 

คือน า้ตก BRIDAL VEIL เดนิทางถงึน า้ตกไนแองการ่า…น าท่านเดนิเขา้สู่จดุชมววิทีส่ามารถมองเหน็น า้ตกไนแองกา

ร่าไดอ้ย่างชดัเจน ..... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บา่ย  น าท่าน ลอ่งเรอื MAID OF THE MIST เพือ่ชมน า้ตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิ สมัผสักระแสน า้ปรมิาณมหาศาลที่

ทิ้งตวัจากทะเลสาบอรีี่ เป็นจุดที่ท  าใหท่้านไดอ้ยู่ใกลก้บัน า้ตกมากทีสุ่ด สมัผสัไดก้บัความสวยงามพรอ้มกบัความน่า

กลวักบัปรมิาณน า้ 6 แสนแกลอนต่อวนิาททีีต่กลงกระทบกนั ท าใหเ้กิดเสยีงดงักึกกอ้งไปนบัพนัไมล ์และมลีะอองน า้

ปกคลุมไปท ัว่บรเิวณทอดผ่านดว้ยสายรุง้โคง้รบักบัน า้ตกขนาดมหมึา สรา้งความสวยงามและความประทบัใจเป็น

อย่างมาก 

**หมายเหต ุMAID OF THE MIST จะปิดบริการในช่วงตน้เดือนพฤศจกิายน – ปลายเดอืนเมษายนเน่ืองจากสภาพอากาศไม่ 

เอื้ออ านวย เพือ่ความปลอดภยัของลูกคา้ทางบริษทัจงึจะจดัโปรแกรมท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมแทน โดยจะน าทกุท่านชม GOAT  

ISLAND เป็นเกาะทีค่ ัน่กลางระหว่างน า้ตกอเมรกินั (AMERICAN FALLS) และน า้ตกแคนาดา (CANADIAN FALLS) หรอื 

น า้ตกเกอืกมา้(HORSESHOE FALLS) น า้ตกอเมรกินัอยู่ในเขตประเทศสหรฐัอเมริกา มคีวามกวา้งนอ้ยกว่า สูงนอ้ยกว่า กวา้ง 

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

นัง่เฮลคิอปเตอร ์(NIAGARA HELICOPTER) เพือ่ชมความงามของน า้ตกไนแองการ่า ในมมุมองทีน่่าตื่นเตน้ เพือ่ไม่ใหท่้าน 

พลาดโอกาส ในการเกบ็ภาพสวยๆ ในแต่ละมมุ ควรเตรยีมกลอ้งถ่ายรูปไวใ้หพ้รอ้มตัง้แต่ขึ้นเฮลคิอปเตอร ์โดยทวัรน้ี์จะเริ่มตน้ 

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

COMMISSION SCHOOL OF HORTICULTURE 

**หมายเหตุ…การนัง่เฮลคิอปเตอร ์ขึ้นอยู่สภาพอากาศ ไมร่วมอยู่ในค่าทวัร ์มค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิท่านละ 150 USD ช าระเป็น 

เงนิสดเท่านัน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง       บลัตมิอร ์- วลิเลยีมสปอรต์ - แฮรร์สิเบิรก์ - รอ็ควลิล ์

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงบลัติมอร ์(BALTIMORE) ผ่านชมววิทวิทศันร์ะหว่างทางของมลรฐันิวยอรค์ และมลรฐั

เพนซลิวาเนีย เขา้สู่ เมอืงวลิเลยีมสปอรต์ (WILLIAMSPORT) เมอืงเก่าแก่ทีส่  าคญัของรฐัเพนซลิเวเนีย เคยเป็น

ศูนยก์ลางการท าไมรู้ปไม ้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของรฐัและเป็นสมรภมูริบที่ส  าคญัระหว่างชาวอนิเดยีนแดงพื้นมอืงเผ่าอโีรเควส ์

(IROQUOIS)  กบัชาวฝร ัง่เศสผูบ้กุรุก เดนิทางถงึตวัเมอืงน าท่านผ่านชมเมอืงโดยรอบ 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงแฮรร์สิเบริก์ (HARRISBURG) ...... ชมโรงงานชอ็คโกแลต็ แสนอร่อยทีม่ชีื่อเสยีงดงั

ไปท ัว่โลก ที่มเีครื่องจกัรเก่าแก่ที่ใชใ้นการผลติชอ็คโกแลต HERSHEY’S โรงงานน้ี ไดถ้กู

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

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

IN YOUR MOUTH” มเีวลาท่านไดซ้ื้อชอ็คโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของทีร่ะลกึ   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงร็อควลิล ์(ROCKVILLE) เป็นเมอืงศูนยก์ลางการปกครองของ

มอนตโ์กเมอร ี(MONTGOMERY COUNTRY) ในรฐัแมริแลนด ์  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของกำรเดินทำง       รอ็ควลิล ์- วอชิงตนั ดีซ ี- ชมเมือง - รอ็ควลิล ์

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ กรุงวอชงิตนั ดซีี (WASHINGTON DC) เมอืงหลวงของประเทศสหรฐัอเมริกา มชีื่อเตม็ว่า 

DISTRICT OF COLUMBIA หรอืใชต้วักนัว่า D.C. กรุงวอชงิตนั ดซี ีสรา้งในสมยัของประธานาธบิดจีอรจ์ 

วอชงิตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรฐัอเมรกิา สรา้งขึ้นแทนฟิลาเดลเฟียทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของสหรฐัฯ สมยัเป็น

ดนิแดนโพน้ทะเลขององักฤษ เป็นเมอืงหน่ึงที่ไดร้บัการออกแบบผงัเมอืงไดอ้ย่างสวยงามเป็นระเบยีบ และเป็นทีต่ ัง้

ของหน่วยงานรฐับาลทีส่  าคญัๆ โดย กรุงวอชงิตนั ดซี ีนัน้ตดิกบัรฐัเวอร ์จเินียและรฐัแมรีแลนด ์อยู่ในเขตฝัง่ซา้ยของ

แมน่ า้พอตอแมก (POTOMAC RIVER)   

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

ถ่ายรูปกบัอนุสาวรียว์อชงิตนั (WASHINGTON MONUMENT) ทีม่ลีกัษณะเป็นแท่งโอบลิสิก ์สูง 169 เมตร สรา้ง

ขึ้นเพือ่เป็น  เกยีรตแิก่จอรจ วอชงิตนั ประธานาธิบดคีนแรกของสหรฐัฯ ...เขา้ชมอนุสรณ์สถานอบัราฮมัลนิคอลน์ 

(LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชงิตนั ดซี ีรา้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทีร่ะลกึถงึอดตี

ประธานาธิบดี  ลนิคอลน์ ต ัง้อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอนัใหญ่โตภายในตวัเมอืง ...ชมอนุสรณ์สถานทหารผ่านศึก

เวยีดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ทีบ่นก าแพงสดี า มรีายชื่อของชาวอเมรกินัทีเ่สยีชวีติในสงคราม

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

MEMORIAL) เป็นรูปแกะสลกัทีเ่ป็นรูปทหาร ...ชมอนุสรณส์ถานธอมสั เจฟเฟอรส์นั(JEFFERSON 

MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่สวยงามและส าคญัแห่งหน่ึงในกรุงวอชงิตนั ดซี ีมรูีปปัน้ของประธานาธิบดเีจฟเฟอร์

สนัอยู่ดา้นใน….. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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


บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สถาบนัสมธิโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึง่เป็นสถาบนัวจิยั  ก่อตัง้ขึ้น

ตามความประสงคข์องนกัวทิยาศาสตรช์าวองักฤษ เจมส ์สมธิสนั (JAM  ES SMITHSON)   ซึง่ระบใุนพนิยักรรม

ว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส ์ฮงัเกอาร ์ฟอรด์ ไมม่ทีายาท กใ็หย้กมรดกทัง้หมดใหแ้ก่รฐับาลสหรฐัอเมรกิา

เพือ่ก่อต ัง้องคก์รที่สามารถเพิม่พนูและเผยแพร่ความรูใ้หแ้ก่มนุษยชาติ  

เขา้ชมพพิธิภณัฑย์านยนตรอ์ากาศยาน (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) ชมเครื่องบนิหลายยุคหลาย

สมยั รวมท ัง้ KITTY HAWK FLYER เครื่องบนิล  าแรกของโลกของพีน่อ้งตระกูลไรน ์ยานอวกาศอพอลโล 11 จรวด

ล าแรกที่โคจรไปกลบัโลก – ดวงจนัทร ์ชม พพิธิภณัฑป์ระวตัิธรรมชาต ิ(NATIONAL MUSEUM OF NATURAL 

HISTORY) เพลดิเพลนิกบัการชมหุ่น  สตฟัฟ์ชา้งป่าแอฟรกินัตวัใหญ่ทีสุ่ดในโลก นอกจากนัน้ที่ยงัมหีอ้งทีม่ซีากดึก

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

เพชรสนี า้เงนิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกและมปีระวตัวิ่าน าแต่เคราะหร์า้ยมาใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของเสมอ จนกระท ัง่เจา้ของคน

สุดทา้ยส่งมาใหแ้ก่สถาบนัสมธิโซเนียน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่เจด็ของกำรเดินทำง         รอ็ควลิล ์- ชอ้ปป้ิง - แอตแลนตกิ ซติี้   

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

น าท่านเดนิทางสู่ PHILADELPHIA PREMIUM OUTLETS ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นเอาทเ์ลททีด่ีทีสุ่ดใน  อเมรกิา 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

ใหท่้านไดเ้ดินเลน่หรือจะเลอืกนัง่จบิชา กาแฟ ทีม่าจ าหน่ายหลากหลายจดุในเอาทเ์ลทแห่งน้ี 

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

ทีสุ่ดดา้นฝัง่ตะวนัออก (ลาสเวกสัตะวนัออก) ดว้ยทวิทศันอ์นังดงาม ท าใหน้กัท่องเทีย่วท ัว่โลก ต่างใฝ่ฝนัที่จะมาเสีย่ง

โชค  ณ เมอืงน้ี อสิระใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการเสีย่งโชคที่คาสโิน หรอือิสระเที่ยวชมเลอืกซื้อสนิคา้ ณ ถนนบอรด์

วอค ซึง่เป็นถนนสายเก่าแก่ของเมอืงแอตแลนติก ซติี้ สรา้งขึ้นในปี 1870 ในอดตีมคีวามกวา้งเพยีง 12 ฟตุ แต่ปจัจบุนั

มคีวามกวา้งถงึ 40 ฟตุ และมคีวามยาวถงึ 4.5 ไมล ์ซึง่ตลอดสายเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมาย รวมไปถงึรา้นคา้ ซึง่

มชีื่อเสยีงระดบัโลกก็ต ัง้อยู่บนถนนเสน้น้ี 

ทีพ่กั BALLY ATLANTIC CITY HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 



วนัที่แปดของกำรเดินทำง         แอตแลนตกิ ซติี้ - ฟิลำเดลเฟีย - ชอ้ปป้ิง - โดฮำ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านสู่ เมอืงฟิลาเดลเฟีย (PHILADEPHIA) มลรฐัเพนซลิวาเนีย ซึ่งเป็นเมอืงทีร่ิเริ่มการประกาศอสิรภาพในสมยั

ก่อตัง้ประเทศสหรฐัอเมริกา ....ชมระฆงัแห่งอสิรภาพหรือลเิบอรต์ี้ เบลล ์ (LIBERTY BELL) จดัเป็นระฆงัที่มี

ความหมายต่อ  ประวตัศิาสตรช์าตอิเมริกนั เพราะเป็นระฆงัใบที่ส่งเสยีงกอ้งกงัวาลหลงั

ประกาศอสิรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจกัรภพองักฤษ ในปี 1776 เหตุที่เลอืกใชร้ะฆงัใบน้ีเพราะ

รอบๆระฆงัจารึกขอ้ความทีม่คีวามหมายจบัใจเกี่ยวกบัเสรภีาพไวว้่า “ขอใหเ้สรภีาพจงมี

แด่คนทุกคนทีอ่าศยัอยู่บนผนืแผ่นดนิน้ี” ซึง่ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการประกาศ

อสิรภาพพอด ีระฆงัเสรภีาพใบน้ีมนี า้หนกั 2,080 ปอนด ์เริ่มแขวนเป็น ระฆงัประจ า

เมอืงฟิลาเดลเฟีย ตัง้แต่ปี 1753 ใชต้ยีามมกีารประชมุหรอืเหตกุารณส์ าคญั ก่อนจะใชใ้น

การตีเพือ่ประกาศเอกราช หลงัจากนัน้กจ็ะตีไวอ้าลยัในอสญักรรมของคณะผู ้ กอบกูอ้สิรภาพทุกๆคน ระฆงัเริ่ม

ปรากฏรอยรา้วในปี 1835 และแตกปริหลงัการตฉีลองวนัเกดิประธานาธิบดีจอรจ์ วอชงิตนั ท าใหท้างการสหรฐัยกเลกิ

การตีระฆงัพร า่เพรื่อ เพือ่ยดือายุของระฆงัใหย้าวนานทีสุ่ด ชมอินดเีพนเดน้ซฮ์อลล ์ สถานที่ประกาศอสิรภาพ ตัง้อยู่

ในสวนทีเ่มอืงฟิลาเดลเฟีย ซึง่ไดป้ระกาศเอกราชไวใ้นปี ค.ศ 1776 ค าประกาศเขยีนโดยโธมสั เจฟเฟอรส์นั แถลงว่า 

อาณานิคมอเมรกิา 13 แห่ง ขอแยกตวัจากองักฤษ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  อสิระใหท่้านสนุกกบัการชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในอเมรกิาคือหา้ง MACY’S CENTER 

CITY   PHILADEPHIA  ..... จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิฟิลาเดเฟีย 

20.55 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิการตาร ์เทีย่วบนิที่ QR728/QR826 

วนัที่เกำ้ของกำรเดินทำง        โดฮำ - ประเทศไทย    

**** บินขำ้มเสน้แบ่งเขตวนัสำกล**** 

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

วนัที่สบิของกำรเดินทำง   ประเทศไทย 

05.30 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ….. 

 

********** 

 

 

 

 

 



อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย 

วนัที่เดินทำง ผูใ้หญ่ 
เด็กต ำ่กวำ่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ท่ำน 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

6-15 ก.พ. 

5-14 เม.ย. 

29 เม.ย.-8 พ.ค. 

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

 





 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (*.*.*. ไม่สามารถคืนค่าต ัว๋ 

เครื่องบนิทกุกรณี เพราะเป็นต ัว๋ราคาโปรโมช ัน่ *.*.*.) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงาน

เทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ 

โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง 

(Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีาร



แยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มี

อ่างอาบน า้ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยื่นวซ่ีำและกำรยื่นขอวซ่ีำ  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ 

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สาม

รถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย 

เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

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

ฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจาก

อบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

 



อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาที่สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

7. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

8. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ... 

9. ค่าทปิท่านละ 80 USD ต่อท่าน  

10. ค่าวซี่าอเมรกิาท่านละ 7,500.- ต่อท่าน 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระมดัจ าทวัร ์ทา่นละ 40,000 บาท  
ภายใน 24 ช ัว่โมงนบัจากวนัจอง มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป  

ช าระงวดสดุทา้ย 30 วนั กอ่นเดนิทาง 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้ 

หมายเหต ุ 
- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) 
เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
20.- วนักอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้
ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 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 จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบรษิทัระบขุอ้ความบางอยา่งในน ัน้ดว้ย 
เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่า่งประเทศ (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษิทัตา่งประเทศ) 
เง ือ่นไขวซีา่  
- กรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่จากสถานทตูน ัน้ๆ ทางบรษิทัจะไมม่กีารคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรษิทัทีร่ะบใุนรายการ

ทวัรไ์วแ้ลว้ ใดๆท ัง้ส ิน้ 
- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรง

กบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 
หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกาย
แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี่
มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 



 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์
ในการ ไมค่นืค่าทัวรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น(ผูใ้หญ่ ) และ/หรอื ผูร้่วม
เดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหา

คณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การ

นัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้
เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธ
การเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณี
ใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของสถานฑตู เรือ่งวซีา่
ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการ
ช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวี
ซา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ 
ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 
 ทางบรษัิทฯเป็นแคตั่วแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ 
ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 
 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋ว
โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและ
รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทาง
บรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจของคนสว่นใหญเ่ชน่ไม่

รักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวน
ผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ ่ากวา่กว่า 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุ
รว่มกัน) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) 
 ทา่นทีจ่ะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง

หากทา่นออกต๋ัวโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้ได ้
 ใน1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. หากมกีาร

เสยีเวลาระหว่างวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและ
เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว
ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, 
อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ
เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัก
คราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหต ุ
ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิห ้
เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะ
พืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดัิงกล่าว บรษัิท จะยดึถอื

และค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 
 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  
-ใชเ้วลาท าการอนุมัตวิซีา่นับจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัท าการ 

-การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 
-ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไม่สามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตีเพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนังสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุ
การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบัและหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณา

น ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านักอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนักเรยีน นักศกึษาศกึษาอยู่
ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทาง

สถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ)  
3. หลกัฐานการท างาน  

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

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, 
เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน

นับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ า
วา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัที่

ก าลงัศกึษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ า
วา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

-กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

4. หลกัฐานการเงนิ 
4.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ย

ส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 
วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทกุเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนาสมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชตีดิลบ บัญชฝีากประจ า บัญชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณ์ออมทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบญัชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

4.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย
ให ้(พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุ

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
กบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและ

มารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง
บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น 

-ส าเนาบตัรประชาชน 

-ส าเนาสตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 
-ส าเนาทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

-ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 



 


