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วันแรก กรุงเทพฯ –  ไทเป – นิวยอร์ก  [ 1 ] 

วันทีส่อง 
วันที่ 1 

นิวยอร์ก – ฟิลาเดลเฟยี – วอชิงตัน ดี.ซี.  [2] 

กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก  [1] 

08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร S ประต ู9 เคาน์เตอร์สายการบินไชน่า แอร์ไลน์  
(China Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

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

11.00 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ไต้หวัน เที่ยวบินที่ CI 834 
15.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวนเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
17.30 น. เหินฟ้าต่อจากเถาหยวน สู่สนามบินเจเอฟเค (JFK) นิวยอร์ก ด้วยเที่ยวบินที่ CI 012 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **** 
20.35 น. เดินทางถึง เมืองนิวยอร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นนครแห่งความมั่งคั่งทันสมัยทางด้าน

สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเที่ยว หลังจากผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ที่พัก DoubleTree by Hilton Hotel Fort Lee - George Washington Bridge หรือเทียบเท่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1) 
น าทุกท่านเดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย (ระยะทาง 156 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา น าท่าน

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันทีส่าม 
  

วอชิงตัน ดี.ซี. – แฮริสเบิร์ก  [3] 

ชมระฆังแห่งเสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ และชมหอแห่งเสรีภาพ 
(Independence Hall) สมัยก่อนสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บรักษา
เอกสารประกาศอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา” (United States of 
America) 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (2) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซ ีเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 224 กม.  

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  เป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็น
ระเบียบ ทั้งยังเป็นที่ตั้งท่ีท าการของหน่วยงานรัฐบาลที่ส าคัญ น าท่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ ของกรุง
วอชิงตันดีซี น าท่านชม ท าเนียบขาว (White House) สถานที่ท างานและบ้านพักราชการของ
ประธานาธิบดี  
ผ่านชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) หรือที่รู้จักกันในนามไม่เป็นทางการคือ  
“แท่งดินสอ” แท่งหินโอเบลิสก์ท่ีสร้างเพ่ือเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของ
สหรัฐอเมริกา ผู้น าอิสรภาพมาสู่สสหรัฐอเมริกาที่ท าจากหินอ่อนและตั้งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัดเจน  
ซึ่งมีความสูงถึง 555 ฟุต 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (3)  
ที่พัก Sheraton College Park North Hotel หรือเทียบเท่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) 
 น าท่านชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial) และชมอนุสรณ์สถาน

ประธานาธิบดีลินคอน (Lincoln Memorial) ซึ่งทั้ง 2 ท่านนั้นเป็นรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในหน้า
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาท้ังสิ้น จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดย
ทุกท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (National Museum of Natural History) และ 
ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการชมหุ่นสต๊าฟ ช้างป่าแอฟริกันที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก  
นอกจากนั้นยังมีห้องจัดแสดงซากดึกด าบรรพ์โครงกระดูกไดโนเสาร์และที่พลาดไม่ได้ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยก็
คือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) เป็นเพชรสีน้ าเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในบรรดาเพชรสีน้ าเงินในอดีตที่
เคยพบมา มีน้ าหนัก 112 กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะมีความสวยงามและเป็นสิ่งล้ าค่าหายากแล้ว
ยังมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนานอีกด้วย 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5) 
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วันทีส่ี ่
  

แฮริสเบิร์ก – คอร์นนิ่ง – น ่าตกไนแองการ่า  [4] 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ าซัวควิ-ฮานน่าของรัฐเพนซิลเว
เนีย (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) พาทุกท่านเข้าชม โรงงานจ่าลองผลิต
ช็อกโกแลต ชื่อดังของประเทศอเมริกา นั่นก็คือ Hershey’s Chocolate World ซึ่งท่านจะได้ชม
ขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูนเคลื่อนไหวโดยใช้สัตว์จ าลองในการแสดงประกอบ
กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับการแสดงที่น่ารักและตื่นตาตื่นใจ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลต
นานาชนิดของ Hershey’s เพ่ือเป็นของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (6)  
ที่พัก Crowne Plaza Harrisburg-Hershey หรือเทียบเท่า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ง (Corning) พร้อมชมทัศนียภาพกับบรรยากาศของเมืองและชีวิตแบบ
ชาวอเมริกัน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สูงใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 
1890 และตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าเชมุง น าท่านชมโรงงานเครื่องแก้ว (Corning Glass) ของเมืองคอร์นนิ่ง 
ที่มีชื่อเสียงและอิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซ้ือสินค้า ไม่ว่าจะเป็นจาน ชามของ Corelle ที่แตกยาก 
นอกจากนี้ยังมีของประดับ ตกแต่งบ้านต่างๆ ที่สวยงามซึ่งท ามาจากแก้วให้ท่านได้ชมและเลือกซ้ือตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (8) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่น ่าตกไนแองการ่า (ระยะทาง 236 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3  ชั่วโมง)  

น้ าตกท่ีนับได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ข้ึน ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของ
ธรรมชาติที่สวยที่สุดและมีบริเวณท่ีคาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
แคนาดานั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของน้ าตก และเสียงอันดังกึกก้องของสายน้ าที่ไหลลง
มากระทบกับพ้ืนน้ าด้านล่างตลอดเวลา น าท่าน ล่องเรือ “เมด ออฟ เดอะ มิสต์” ท่านจะได้ชมความ
งามและความยิ่งใหญ่ของน้ าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดและในวันที่อากาศแจ่มใสท่านจะได้เห็นรุ้งกินน้ า
ทอแสงเป็นประกายงดงาม  
(หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยให้ล่องเรือ “เมด ออฟ เดอะ มิสต์” ได้ บริษัทฯ ขอ
เปลี่ยนรายการเป็นอย่างอ่ืนทดแทนให้โดยค านึงถึงผลประโยชน์และรายการเดินทางของท่านเป็น
ส าคัญ) ทัวร์เสริม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูงของน ้าตกไนแองการ่า ท่านสามารถแจ้งความประสงค์
กับหัวหน้าทัวร์    
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วันทีห้่า 
  

น ่าตกไนแองการา่ – วัตคินเกล็น – บิงแฮมตัน  [5] 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (9)  
ที่พัก Sheraton Niagara Falls หรือเทียบเท่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10) 
น าท่านเดินทางสู่เมืองวัตคินเกล็น (Watkins Glen) (ระยะทาง 250 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) ระหว่างการเดินทาง รถจะขับเลียบทะเลสาบเซเนก้า Seneca Lake ซึ่งเป็น 1 ใน 5 
ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐนิวยอร์ก (Five Fingers Lake) โดยน้ าในทะเลสาบทั้ง 5 แห่งนี้  
จะน ามาใช้ในการหมักบ่มวายน์ คนอเมริกันถือว่าไวน์ที่มาจากแถบ Finger Lakes มีคุณภาพเทียบเท่า
ไวน์จาก Napa Valley จากรัฐแคลิฟอร์เนียเลยทีเดียว  ซึ่งตลอดทางที่ขับรถผ่าน ท่านจะได้ชมไร่องุ่น
มากมายที่ปลูกอยู่ริมทะเลสาบ ให้ท่านได้ลงไปถ่ายรูปที่ริมทะเลสาบเซเนก้า เป็นที่ระลึก 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (11) 
บ่าย น าท่านสู่ Watkins Glen State Park สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้  

ท่านจะได้พบกับเส้นทางท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ เราจะพาท่านเดินเท้าสู่น้ าตก Cavern Cascade and 
Spiral Tunnel ให้ท่านได้เก็บภาพอันน่าประทับใจกับความสวยงามของธรรมชาติ  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองบิงแฮมตัน (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (12)  
ที่พัก DoubleTree by Hilton Hotel Binghamton หรือเทียบเท่า 
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วันทีห่ก 
  

บิงแฮมตัน – Woodbury Outlets – นิวยอร์ก  [6] 

วันทีเ่จ็ด 
  

นิวยอร์ก  [7] 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (13) 
น าท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets (ระยะทาง 219 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) วันนี้ทั้งวัน ท่านจะได้ช้อปปิ้งแบบ NON-STOP อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
ที่นี่เป็นเอ๊าท์เลทมอลล์ขนาดใหญ่ (ใหญ่ที่สุดในอเมริกา) เป็นศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมทั้งจากฝั่ง
อเมริกา และฝั่งยุโรป มากมาย อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, A/X AMANI, BALENCIAGA, 
BURBERY, COACH, DKNY, CK, FENDI, GAP, KATE SPADE, LONGCHAMP, MONT BLANC, 
OOKALEY เครื่องหนัง เครื่องส าอาง และสินค้าอ่ืนๆ อีกมากมายในราคาท่ีถูกกว่าเมืองไทยกว่าครึ่ง 

เที่ยง          อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มท่ี 
บ่าย เพลิดเพลินกันต่อกับการช้อปปิ้งตลอดทั้งช่วงบ่าย  เมื่อได้เวลาสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่  

มหานครนิวยอร์ก (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (14)  
ที่พัก  DoubleTree by Hilton Hotel Fort Lee - George Washington Bridge หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (15) 
น าทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์รี่” สู่เกาะลิเบอร์ตี้ (Statue of Liberty) จากท่าเรือแบตเตอร์รี่ปาร์ค  
เข้าสู่ปากแม่น้ าฮัดสันมุ่งสู่เกาะเทพีเสรีภาพซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็น
ประติมากรรมโลหะส าริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกค าประกาศ
อิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทลดี โครงร่างเหล็กออกแบบโดย  
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วันทีแ่ปด 
  

นิวยอร์ก – ไทเป  [8] 

เออแชน วี ยอเลต-์เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส ส่วนฐาน
อนุสาวรีย์สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซึ่งมีเนื้อหา
ต้อนรับผู้อพยพที่เข้ามาอยู่มาในประเทศอเมริกา จากนั้นน าทุกท่านเดินผ่านสวน Battery Park ไปสู่รูป
ปั้นรูปวัวกระทิง (Charging Bull) Landmark อีกแห่งส าหรับผู้ที่มาเยือนนิวยอร์กแล้วจะพลาดไม่ได้  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (16) 
บ่าย น าท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก One World Observatory ตึกใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น 

แทนตึกเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ เดิมที่เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในสหรัฐฯ คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านตึกสูงและท่ีพักย่านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟ้า "วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ใน
นครนิวยอร์กเป็นตึกสูงที่สุดของอเมริกา ด้วยระดับความสูง 1,776 ฟุต จากรายงานระบุว่าตึก  
"วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ผงาดกลายเป็นตึกระฟ้าสูงที่สุดของสหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตัวอาคารที่มี
ความสูงถึง 408 ฟุต  จากนั้นน าท่านสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจ
ของนิวยอร์กซ่ึงจะมีการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ กันอย่างคับคั่งและอลังการมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง  
ให้ท่านเดินชมบรรยากาศของป้ายไฟโฆษณาที่มีอยู่โดยรอบ (ป้ายโฆษณาที่อยู่ในบริเวณนี้ ขึ้นชื่อว่ามี
ราคาค่าเช่าแพงที่สุดในโลก) และอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

เย็น รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (17) 
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเจเอฟเค (JFK)  
เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  

 

01.35 น.  เหินฟ้าจากนิวยอร์กสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CI 011 
 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล**** 
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วันทีเ่ก้า 
  

ไทเป – กรุงเทพฯ  [9] 

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  
07.05 น.  ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CI 833  
09.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

 
อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
3-11 พ.ค., 

31 พ.ค.-8 มิ.ย. , 
20-28 ก.ย. 63 

26 ก.ค. – 3 ส.ค. , 
9 – 17 ส.ค. 63 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน) 79,999 85,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน) 74,999 81,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 59,999 67,999 

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพ่ิม) 20,000 25,000 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน) 25,000 25,000 
 

**ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าท่ีอีกครั้ง** 
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อัตรานี รวม: 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั นประหยัด  (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป,สายการบินและเส้นทางตามที่ระบเุท่านั้น) 

 ค่าพาหนะรับ – ส่ง และค่าเข้าสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆตามที่ระบุในโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการทีร่ะบหุรือในระดับเดียวกัน   

 ค่าอาหารตามรายการที่ระบ ุ

 ค่าน้ าดื่ม 2 ขวด / วัน 

 ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ ามัน 

 
ค่าประกันอุบัตเิหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต  ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัตเิหตุ  
วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายไุม่เกิน 80 ปี) *ส าหรับท่านท่ีอายุ 80 ปีข้ึนไป แนะน าให้ซื้อประกันการเดินทาง
เพิ่มเตมิ 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋า สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (China Airlines) ก าหนดสมัภาระท่านละ 2 ช้ิน ช้ินละไม่เกิน 23 กิโลกรมั 

 ค่าไกด์น าเที่ยวให้ความสะดวกสบายตลอดทั้งเส้นทาง 
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อัตรานี ไม่รวม: 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 5 USD / วัน และค่าทิปคนขับรถ  ท่านละ 5 USD / วัน  

 Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า)  

 ค่าท าหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 

 ค่าธรรมเนียมวีซา่ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าที่หนักเกินสายการบินก าหนด 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม นอกเหนือจากท่ีบริษัทจัดให้ ฯลฯ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณทีี่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าส าหรบัคนต่างด้าว 
 

การส่ารองท่ีนั่ง: 
 บริษัทฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบรษิัทภายใน 3 วัน  

 
ส่วนท่ีเหลือของราคาทัวร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการเดินทางนั้น 
ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

 
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางส าหรับข้าราชการ(เล่มสีน้ าเงิน)ไมส่ามารถใช้ใน
การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได ้

 

กรณียกเลิกการเดินทาง: 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 60 วัน เก็บค่าใช้จ่าย  50% ของราคามัดจ า 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคามัดจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 – 14  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 

 
ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ น าเงินช าระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจดัน าเที่ยว ก่อนผูเ้ดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก 
การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักช าระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้ผูโ้ดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
การยกเลิกการเดินทางในกรณเีจ็บป่วย หรือมีเหตุการณ์จากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองทัวร์ได้ ท่านจะต้องแสดง
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ท่านจะต้อง
เสียค่าใช้จ่าย ท่ีไม่สามารถเรียกคนืได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมดัจ า  ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

 

หมายเหตุ: 

 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 
โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศแคนาดาจะไม่มเีตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 
3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มเีตียงเสรมิ ท้ังนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใน
กรณีเกดิเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ  

 
คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่าน และทางบริษัทฯต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง 
ในกรณีที่สมาชิก 

 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลบัซึ่งยังไมไ่ด้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมร่ับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวสิัย เช่น อุบัติเหต,ุ ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะของธรรมชาต,ิ สายการบิน, 
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

  
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย, การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น, การน าสิ่งของผิดกฎหมายไป
หรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ ท่ีส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย 

 
ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ 
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 
ทางสายการบินไม่รบัจองที่น่ัง (Long Leg) ท่านที่ประสงค์จะนั่งท่ีนั่งดังกล่าว ต้องช้ีแจงเหตุผลหน้าเค้าน์เตอร์เช็คอินด้วยตนเองใน
วันท่ีเดินทางที่สนามบินเท่านั้น 

  
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ าหนักกระเปา๋อาจจะถูกก าหนดใหต้่ า หรือ
สูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้จากพนักงาน 

  
ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วท่านไม่สามารถเดินทางได้ และตอ้งการเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง ในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะท าการเช็คกับ
สายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนช่ือผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณเีปลีย่นได้จะมคี่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋ว ท่าน
จะต้องเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด 

 
หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ โปรดสอบถามกับทางเจา้หน้าท่ีอีก
ครั้ง 

 
ท่านต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผดิชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซื้อสินคา่ต่างๆในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัว
ท่านเอง บริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกดิความไม่พึงพอใจในสินค้าท่ีท่านได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี ้

  
ท่านต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บและดูแลทรัพยส์ินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆอย่างระมัดระวัง บริษัทฯจะไมส่ามารถรับผิดชอบใดๆหาก
เกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากท่านเอง 

 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบใดๆต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภมูิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

 
  

ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยดุยาวของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา 
อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการจ านวนมากตาม
ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปดิบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกวา่ปกติ อีกท้ังในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านท า
ความเข้าใจก่อนการจองทัวร ์

 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มกีารขึ้นราคาคา่ตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 
หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันท่ีจะเดินทาง  

 

บริษัทฯรับเฉพาะผูม้ีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอ่ืนๆ เช่น 
การค้าแรงงาน, การค้าประเวณ,ี การค้ามนุษย,์ การขนส่งสินค้าหนภีาษี, การขนยาเสพตดิ, การโจรกรรม, การขนส่งอาวุธสงคราม, 
การก่อการร้าย และอื่นๆที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศลีธรรมอันดี บรษิัทมิได้มสี่วนรูเ้ห็นเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆกับ
การกระท าดังกล่าวท้ังสิ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะทาง
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   



Joyful USA 
JHECS 
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