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สัมผสัความงดงามของนํา้ตกไนแองการ่า ส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาตขิองโลก ชมอนุสรณ์สถาน
มากมาย ณ วอชิงตนั ดซีี เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา เข้าชม “พพิธิภณัฑ์ยานยนต์อวกาศและ

พพิธิภณัฑ์ประวตัธิรรมชาติ” ของสถาบันสมธิโซเนียน เที่ยวชมดนิแดนแห่งคาสิโน แห่งฝ่ังตะวนัออก  
ณ แอตแลนตกิ ซิตี ้ ล่องเรือชมเกาะลเิบอร์ตี ้พร้อมชมความยิง่ใหญ่ของรูปป้ันเทพสัีนตภิาพ 

เตม็อิม่กบัการท่องเที่ยวในมหานครแฟช่ันและความบันเทิง ณ นิวยอร์กซิตี ้
ช้อปป้ิงจุใจ ณ ไนแองการ่า เอาท์เลท็ , ย่านไทม์สแควร์ 



 

                                                         

กาํหนดการเดินทาง 
ระหว่างวนัที่ 29 ธันวาคม - 07 มกราคม 2565 

 (กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

 

วนัพุธที่29ธันวาคม2564(1)        กรุงเทพฯ - โดฮา  
17.30 น. ทุกท่านพร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แถว Q ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ

บริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสาร 
19.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 833 
23.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 

วนัพฤหัสฯที3่0ธันวาคม2564(2)  โดฮา - นิวยอร์ก - ชมเมือง - ย่านไทม์สแควร์ - นิว เจอร์ซีย์ 
01.15 น. ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี  QR 703 
07.55 น. เดินทางถึง นครนิวยอร์ก (NEW YORK) นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  
  นาํท่านเดินทางสู่ “มหานครนิวยอร์ก” (NEW YORK) โดยผ่านเส้นทางชมสะพานบรูคลิน (BROOKLYN 

BRIDGE)  ซ่ึ ง เ ป็นส ะ พานแขวนท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา มีความ
ยาว 1,825 เมตร ทอดขา้มแม่นํ้ าอีสต ์
เช่ือมระหว่างนิวยอร์ก ซิต้ี เกาะแมน
ฮตัตนั และ ย่านบรูคลิน  “ฮดัสัน 
ยาร์ด” (HUDSON YARDS) หรือรู้จกั
ในนาม VESSEL ส่ิงก่อสร้างแห่งใหม่
และเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวแห่ง
ใหม่ในมหานครนิวยอร์ก เป็นสถานท่ี
พกัผ่อนหย่อนใจ แหล่งช้อปป้ิงและ
ร้านอาหารมากมาย อีกทั้งยงัเป็นจุดชมเมืองอีกจุดหน่ึง ท่ีประกอบดว้ยขั้นบนัไดท่ีเช่ือมต่อกนัอย่างมากมาย    
อิสระให้ท่านได้เ ลือกช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั… 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 บ่าย นําท่านผ่านชม “ตึกเอ็มไพร์สเตท” 

(EMPIRE STATE BUILDING) ตึกท่ี
เคยเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก ปัจจุบนั
สูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มีทั้งหมด 
102 ชั้ น ตึกน้ีย ัง เป็นสถานท่ีถ่ายทํา



 

                                                         

ภาพยนตร์ของฮอลลีวูด้หลายเร่ืองมาใช้เป็นสถานท่ีถ่ายทาํฉากสําคญั ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, 
KING KONG เป็นตน้ (***หมายเหตุ หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซ้ือตัว๋ข้ึนชมวิวบน ราคาทวัร์จะไม่รวมค่า
ข้ึนตึกเอ็มไพร์สเตท  มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่านละ ประมาณ 40 USD***)  นาํชมตวัมหานครนิวยอร์ก ชมเขต
แมนแฮตตนั ซ่ึง  เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีสําคญัต่าง ๆ อาทิ ยา่นวอลล์สตรีท (WALL STREET) เป็นช่ือของ
ถนนในเกาะแมนแฮตตนัถนนเส้นน้ีเป็นถนนเก่าแก่เส้นหน่ึงของเมือง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางการเงินแห่งหน่ึง 
และตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ก เร่ิมตั้งตน้อยู ่บนถนนสายน้ี ผ่านชมย่าน “เรดิโอ ซิต้ี มิวสิค ฮอลล์” (RADIO 
CITY MUSIC HALL) โรงภาพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุท่ีนัง่ได ้6,500 ท่ีนัง่ นาํท่านสู่ยา่น “ฟิฟธ์ อเวนิว” 
(FIFTH AVENUE) ยา่นท่ีเป็นศูนยร์วมของสินคา้ ยี่ห้อชั้นนาํและแฟชัน่ทนัสมยั อีกทั้งยงัมีห้างสรรพสินคา้
ช่ือดงั MACY นาํท่านเดินทางเขา้สู่ยา่น “ไทม ์สแควร์ (TIME SQUARE) อิสระทุกท่านเดินเล่นเก็บภาพมหา
นครนิวยอร์กหรือชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆตามอธัยาศยั 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

พกัที่:  APA WOODBRIDGE HOTEL     หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัศุกร์ที่31ธันวาคม2564(3)        นิวเจอร์ซีย์ - นิวยอร์ก - ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ - ซีราควิส์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ “สวนสาธารณะลิเบอร์ต้ีสเตท” (LIBERTY STATE PARK) เป็นสวนสาธารณะในรัฐ
นิวเจอร์ซียข์องสหรัฐอเมริกาท่ีตั้งอยู่
บนอ่าวนิวยอร์กตอนบนในเจอร์ซีย ์
ซิต้ีตรงขา้มกบัลิเบอร์ต้ีไอส์แลนด์และ
เ ก า ะ เ อ ล ลิ ส  อุ ท ย า น แ ห่ ง น้ี เ ปิ ด
ให้บริการในปี ค.ศ.1976 นาํท่าน 
“ล่องเรือชมเกาะลิเบอร์ต้ี ชมรูปป้ัน
เทพี เส รีภาพ ” (STATUE OF 
LIBERTY)  เ ดิ ม มี ช่ื อ ว่ า  LIBERTY 
ENLIGHTENING THE WORLD 
ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮดัสัน 



 

                                                         

เป็นของขวญัท่ีชาวฝร่ังเศสมอบ เป็นของขวญัแก่ชาวอเมริกนั ในวนัท่ีอเมริกาเฉลิมฉลองวนัชาติครบ 100 ปี
เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบอยา่งเป็นทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟ  แลนด์เป็น
ผูรั้บมอบในวนัท่ี 28 ตุลาคม 1886 “เทพีเสรีภาพ” เป็นประติมากรรมโลหะสําริด รูปเทพีห่มเส้ือคลุม มือขวา
ชูคบเพลิง มือซา้ยถือแผน่จารึกคาํประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยูเนสโก ้เม่ือปี 1984 จากนั้น นาํท่านเดินทางกลบัฝ่ัง นาํท่านผา่นชม “GROUND ZERO” สถานท่ี ท่ี
เคยเป็นท่ีตั้งของ “ตึกเวิร์ดเทรด” ถูกเรียกทนัทีท่ีส้ินสุดการวินาศกรรมในคร้ังนั้น หน่วยงานภาครัฐของ
สหรัฐอเมริกา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกนัดาํเนินการปรับปรุงพื้นท่ีดงักล่าวให้เป็นสถานท่ีระลึกถึง
เหยือ่จากวนิาศกรรม 911 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองซีราคิวส์” (SYRACUSE) เป็นเมืองในเขตฟิงเกอร์เลกส์ของนิวยอร์กตอนกลางมีกีฬา

ระดบัวทิยาลยั แสงอาทิตยช่์วงฤดูร้อน
และฤดูหนาวท่ีเต็มไปดว้ยหิมะเหมาะ
ต่อการทาํกิจกรรมในร่มและกลางแจง้
ตลอดทั้ งปีเพลิดเพลินได้ทั้ งว ันกับ
กิ จก ร รม ก ล า ง แจ้ง  ช้อ ป ป้ิ ง  แล ะ
สถานท่ีทางวฒันธรรมในใจกลางรัฐ
นิวยอร์ก แต่เดิมซีราคิวส์เป็นเมือง
ห ลั ก ใ น ก า ร ผ ลิ ต เ ก ลื อ ใ ห้ กั บ
สหรัฐอเมริกา เม่ือมีมหาวิทยาลยัซีรา
คิวส์และสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ก็ทาํ
ใหเ้มืองน้ีกระฉบักระเฉงจากพลงัของหนุ่มสาวคุณสามารถเร่ิมตน้การท่องเท่ียวน่ีดว้ย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่:  HOLIDAY INN SYRACUSE-LIVERPOOL-EXIT 37   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                         

วนัเสาร์ที่01มกราคม2565(4)      ซีราควิส์ - เมืองบัฟฟาโล่ - อุทยานแห่งชาตไินแองการ่า   
ล่องเรือชมนํา้ตกไนแองการ่า - ช้อปป้ิงเอาท์เลท  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบฟัฟาโล” (BUFFALO) เป็นเมืองในสหรัฐอเมริกาตั้งอยูใ่นรัฐนิวยอร์ก อยูติ่ดกบั

ทะเลสาบอีรีและแม่นํ้ าไนแองการ่า 
บฟัฟาโลเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ
สองในรัฐรองลงมาจากนครนิวยอร์ก 
จากนั้น เขา้สู่  “อุทยานแห่งชาติไน
แองการ่า” (ฝ่ังอเมริกา) ท่ีถือว่าเป็น
ส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติส่ิงหน่ึง
ของโลก และเป็นสถานท่ีด่ืมนํ้ าผึ้ ง
พระจนัทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของ
คู่บ่าวสาวชาวอเมริกนั นํ้าตกไนแองกา
ร่าเกิดจากปริมาณนํ้ า ท่ีไหลมาจาก
ทะเลสาบทั้ง 5 และเป็นพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากบัประเทศแคนาดา นํ้ าตกไนแองการา
ประกอบดว้ยนํ้ าตกสามแห่งท่ีแยกออกจากกนั คือ นํ้ าตกเกือกมา้ (HORSESHOE FALLS บางคร้ังก็เรียก 
นํ้าตกแคนาดา) สูง 158 ฟุต, นํ้าตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และนํ้าตกขนาดเล็กกวา่ท่ีอยูติ่ดกนั คือนํ้ าตก BRIDAL 
VEIL เดินทางถึงนํ้ าตกไนแองการ่า นาํท่านเดินเขา้สู่จุดชมวิว ท่ีสามารถมองเห็นนํ้ าตกไนแองการ่าไดอ้ยา่ง
ชดัเจน มีเวลาใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  นาํท่านล่องเรือ MAID OF THE MIST เพื่อชมนํ้ าตกไนแองการ่าอย่างใกลชิ้ด สัมผสักระแสนํ้ าปริมาณ

มหาศาลท่ีทิ้งตวัจากทะเลสาบอีร่ี เป็นจุดท่ีทาํให้
ท่านได้อยู่ใกล้กับนํ้ าตกมากท่ีสุด สัมผสัได้กับ
ความสวยงามพร้อมกบัความน่ากลวักบัปริมาณนํ้ า 
6 แสนแกลอนต่อวินาทีท่ีตกลงกระทบกนั ทาํให้
เกิดเสียงดงักึกกอ้งไปนบัพนัไมล์ และมีละอองนํ้ า
ปกคลุมไปทัว่บริเวณทอดผา่นดว้ยสายรุ้งโคง้รับกบั
นํ้ าตกขนาดมหึมา สร้างความสวยงามและความ
ประทบัใจเป็นอยา่งมาก 

 
 
 
 



 

                                                         

(**หมายเหตุ MAID OF THE MIST จะปิดบริการในช่วงตน้เดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนเมษายนเน่ืองจากสภาพ
อากาศไม่เอ้ืออาํนวย เพ่ือความปลอดภยัของลูกคา้ทางบริษทัจึงจะจดัโปรแกรมท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมแทน โดยจะ
นาํทุกท่านเท่ียวชม GOAT ISLAND เป็นนํ้ าตกท่ีคัน่กลางระหว่างนํ้ าตกอเมริกนั (American Fall) และนํ้ าตก
แคนาดา (Canadian Fall) หรือนํ้าตกเกือกมา้  นํ้าตกอเมริกนัอยูใ่นเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกวา้งนอ้ยกว่าสูง
นอ้ยกวา่ กวา้งเพียง 320 เมตร ส่วนนํ้าตกแคนาดาเป็นนํ้าตกรูปเกือกมา้ 2 ใน 3 ของนํ้าตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา 
กวา้งกว่า สูงกว่า และก็สวยกว่า กวา้งถึง 790 เมตร จริง ๆแลว้นํ้ าตกมาเป็นนํ้าตกไนแองการ่า จะตกจากฝ่ังอเมริกา
ไปยงัฝ่ังแคนาดา ฉะนั้นถา้อยู่ฝ่ังอเมริกาจะเห็นแต่ดา้นหลงัและดา้นขา้งของนํ้ าตก ดงันั้นการชมวิวของนํ้ าตกท่ี
สวยงามระดบัโลกจึงตอ้งไปดูฝ่ังแคนาดายอ้นกลบัมา  

ท่านสามารถซ้ือทัวร์นั่งเฮลิคอปเตอร์*** (NIAGARA 
HELICOPTER) เพื่อชมความงามของนํ้ าตกไนแองการ่า ใน
มุมมองท่ีน่าต่ืนเตน้ เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาส ในการเก็บ
ภาพสวยๆ ในแต่ละมุม ควรเตรียมกลอ้งถ่ายรูปไวใ้ห้พร้อม
ตั้ ง แ ต่ ข้ึ น เ ฮ ลิ ค อ ป เ ต อ ร์  โ ด ย ทั ว ร์ น้ี จ ะ เ ร่ิ ม 
ตน้ด้วยการชมโรงผลิตไฟฟ้า จากพลังงานนํ้ า (The Sir 
Adam Beck Generating Plant), The Niagara Parks Commission School of Horticulture,  

**** หมายเหตุ...การน่ังเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่สภาพอากาศ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ มีค่าใช้จ่าย
เพิม่เติม ท่านละ 170 USD ชําระเป็นเงินสดเท่าน้ัน ***  

 จากนั้น นาํท่านสู่ ชอ้ปป้ิง เอาทเ์ล็ท (FASHION OUTLETS OF NIAGARA FALLS USA) อิสระทุกท่าน
เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั https://www.fashionoutletsniagara.com/Directory 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: HOLIDAY INN NIAGARA FALLS-SCENIC DOWNTOWN หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัอาทิตย์ที0่2มกราคม2565(5)  ไนแองการ่า - เมืองวลิเลีย่มสปอร์ต - แฮร์ริสเบิร์ก  
โรงงานช็อกโกแลต - วอชิงตนั ดซีี  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํ
ท่
า
น
เ
ดิ
น
ท

https://www.fashionoutletsniagara.com/Directory


 

                                                         

นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองวิลเล่ียมสปอร์ต” (WILLIAMSPORT) พื้นท่ีน้ีเป็นท่ีอาศยัของชาวอินเดียนแดง 
ก่อนการมาถึงของชาวยโุรป นิคมน้ีไดรั้บการตั้งช่ือตามวิลเลียมรัสเซลซ่ึงมีเรือจอดอยูใ่นแม่นํ้ า ท่ีน่ีกลายเป็น
ศูนยก์ลางการตดัไมใ้นช่วงทศวรรษท่ี 1860 “สงครามข้ีเล่ือย” ปะทุข้ึน เม่ือคนงานหาวนัทาํงานท่ีสั้นลง แต่
สุดทา้ยก็ไดส้งบลง เม่ือความตอ้งการไมล้ดลงและ เศรษฐกิจก็มีความหลากหลายรวมถึงผลิตภณัฑ์โลหะและ
เคร่ืองหนงัเฟอร์นิเจอร์อาหารแปรรูปและส่ิงทอไดเ้ขา้มาทดแทนมากข้ึน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย   หลงัอาหาร นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองแฮร์ริสเบิร์ก”  (HARRISBURG) นาํท่านแวะชม “โรงงานช็อคโก

แลต” แสนอร่อยท่ีมีช่ือเสียงดงัไปทัว่
โลก ท่ีมีเคร่ืองจกัรเก่าแก่ท่ีใช้ในการ
ผ ลิ ต ช็ อ ค โ ก แ ล ต  HERSHEY’ S 
โรงงานน้ี  ได้ถูกก่อตั้ ง ข้ึนมาโดย 
MR.MILTON S.HERSHEY ในปี
ค.ศ.1876 โดยมีลูกอมคาราเมลรสนม
ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังว่า “HERSHEY’S 
CRYTAL A” ท่ีมาพร้อมกบัประโยค
เด็ดท่ีว่า “MELT IN YOUR 
MOUTH” มีเวลาท่านไดซ้ื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึก ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่าน
เดินทางสู่ “กรุงวอชิงตนั ดี.ซี.” (WASHINGTON D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่:  HOLIDAY INN WASHINGTON D.C.-GREENBELT MD     หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัจนัทร์ที่03มกราคม2565(6)     กรีนเบลท์ - วอชิงตนั ดซีี - ทําเนียบขาว - อนุสาวรีย์วอชิงตนั  
เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน - กรีนเบลท์  

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม 

  นาํท่านเดินทางเข้าสู่ “กรุงวอชิงตนั 
ดี.ซี.”  (WASHINGTON D.C.) นคร
หลวงของประเทศสหรัฐอเมริกามีช่ือ
เต็มวา่ DISTRICT OF COLUMBIA 
หรือใชต้วักนัวา่ D.C. กรุงวอชิงตนั ดี
ซี  ตั้ งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิ เ นีย
กั บ แ ม ร่ี แ ล น ด์  ส ร้ า ง ใ น ส มั ย
ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี จ อ ร์ จ  ว อ ชิ ง ตัน 



 

                                                         

ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาถูกสร้างข้ึนเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียท่ีเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐ
สมยัเป็นดินแดนโพน้ทะเลขององักฤษ และเป็นเมืองหน่ึงท่ีไดรั้บการออกแบบผงัเมืองไดอ้ยา่งสวยงามเป็น
ระเบียบ และเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานรัฐบาลท่ีสําคญัๆ โดย กรุงวอชิงตนั ดีซี นั้นติดกบัรัฐเวอร์ จิเนียและ
รัฐแมรีแลนด์ อยู่ในเขตฝ่ังซ้ายของแม่นํ้ าพอตอแมก (POTOMAC RIVER) แวะถ่ายรูปกบั “ทาํเนียบขาว” 
(THE WHITE HOUSE) ท่ีพาํนกัของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นาํท่านชมและถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์
วอชิงตนั” (WASHINGTON MONUMENT) ท่ีมีลกัษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 169 เมตร สร้างข้ึนเพื่อเป็น
เกียรติแก่จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ จากนั้น เข้าชม “อนุสรณ์สถานอับราฮัม
ลินคอล์น” (LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชิงตนั ดีซี สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ีระลึกถึง
อดีตประธานาธิบดี  ลินคอล์น ตั้งอยูใ่นบริเวณสวนสาธารณะอนัใหญ่โตภายในตวัเมือง ชม “อนุสรณ์สถาน
ทหารผา่นศึกเวียดนาม” (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ท่ีบนกาํแพงสีดาํ มีรายช่ือของชาวอเมริกนั
ท่ีเสียชีวิตในสงครามเวียดนามกวา่ 58,000 คน ชม “อนุสรณ์สถานทหารผา่นศึกเกาหลี” (KOREAN WAR 
VETERANS MEMORIAL) เป็นรูปแกะสลักท่ีเป็นรูปทหาร ชม “อนุสรณ์สถานโธมสั เจฟเฟอร์สัน” 
(JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถานท่ีสวยงามและสําคญัแห่งหน่ึงในกรุงวอชิงตนั ดีซี มีรูปป้ันของ
ประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันอยูด่า้นใน    

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ “สถาบนัสมิธโซเนียน” (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซ่ึงเป็นสถาบนัวิจยั  ก่อตั้งข้ึน

ต า ม ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ 
สมิธสัน (JAMES SMITHSON)   ซ่ึง
ระบุในพินัยกรรมว่าหากหลานชาย
ของเขา เฮนร่ี เจมส์ ฮงัเกอาร์ ฟอร์ด 
ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทั้ งหมด
ให้แก่ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้ง
อง ค์ก ร ท่ี ส า ม า ร ถ  “ เ พิ่ ม พู น แ ล ะ
เผยแพร่ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติ เขา้
ชม “พิพิธภณัฑ์ยานยนต์อากาศยาน”  
(NATIONAL AIR AND SPACE 
MUSEUM)  ชมเคร่ืองบินหลายยุค
หลายสมยั รวมทั้ง KITTY HAWK 
FLYER เคร่ืองบินลาํแรกของโลกของ
พี่น้องตระกูลไรน์ ยานอวกาศอพอล
โล 11 จรวดลาํแรกท่ีโคจรไปกลบัโลก 
– ดวงจนัทร์ ชม “พิพิธภณัฑ์ประวติั
ธรรมชาติ” (NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกบัการชมหุ่น  สตฟัฟ์



 

                                                         

 ช้างป่าแอฟริกันตัวใหญ่ท่ีสุดในโลก นอกจากนั้ นท่ียงัมีห้องท่ีมีซากดึกดําบรรพ์ มีโครงกระดูก
ไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่  ในพิพิธภณัฑ์แห่งน้ียงัมีไฮไลท์ท่ีสําคญัอีกอย่างหน่ึงคือ “เพชรโฮป้” (HOPE 
DIAMOND) อนัเป็นเพชรสีนํ้าเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีประวติัอยูว่า่เพชรอนัน้ี นาํแต่ความเคราะห์ร้ายมา
ใ ห้ แ ก่ ผู ้ เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง เ ส ม อ  จ น ก ร ะ ทั่ ง เ จ้ า ข อ ง ค น สุ ด ท้ า ย จึ ง จํ า ต้อ ง ส่ ง ต่ อ ม า ใ ห้ แ ก่ ส ถ า บัน 
สมิธโซเนียน  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

พกัที่:       HOLIDAY INN WASHINGTON D.C.-GREENBELT MD    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัองัคารที่04มกราคม2565(7)     กรีนเบลท์ - ฟิลาเดเฟีย เอาท์เลท็ - แอตแลนตกิ  ซิตี ้
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “ฟิลาเดเฟีย พรีเม่ียม เอาท์
เลท” (PHILADELPHIA PREMIUM 
OUTLETS) ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นเอาทเ์ลทท่ีดี
ท่ีสุดใน  อเมริกา ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีขนาดใหญ่ 
ประกอบดว้ยร้านคา้ 
แบรนดเ์นมมากมาย นาํเสนอสินคา้ในราคาท่ีชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด ์อาทิ 
BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, 
VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นหรือจะเลือก
นัง่จิบชา กาแฟ ท่ีมาจาํหน่ายหลากหลายจุดในเอาทเ์ลทแห่งน้ี 

15.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทุกท่านเดินทางสู่  “เมืองแอตแลนติก ซิต้ี” (ATLANTIC CITY)  ดินแดนแห่งคาสิโน 
(เวลาเดินทาง 1.20 ช.ม.) ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุด
ด้ า น ฝ่ั ง ต ะ วัน อ อ ก  ( ล า ส เ ว กั ส
ตะวนัออก) ดว้ยทิวทศัน์อนังดงาม ทาํ
ใหน้กัท่องเท่ียวทัว่โลก ต่างใฝ่ฝันท่ีจะ
มาเส่ียงโชค  ณ เมืองน้ี อิสระให้ท่าน
ได้สนุกสนานกับ การเ ส่ียงโชค ท่ี
คาสิโน หรืออิสระเท่ียวชมเลือกซ้ือ
สินค้า ณ ถนนบอร์ดวอล์ค  ซ่ึงเป็น
ถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติก 
ซิต้ี สร้างข้ึนในปี 1870 ในอดีตมีความกวา้งเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบนัมีความกวา้งถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 
4.5 ไมล์ ซ่ึงตลอดสายเต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านคา้ ซ่ึงมีช่ือเสียงระดบัโลกก็ตั้งอยู่บน
ถนนเส้นน้ี 

 



 

                                                         

อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ เพ่ือความสะดวกในการเทีย่วชมเมืองและกจิกรรมต่างๆของคาสิโน 
 

พกัที่:   HARRAH’S ATLANTIC CITY                                            หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัพุธที่05มกราคม2565(8)  แอตแลนตกิ ซิตี ้- เมืองฟิลาเดเฟีย - ชมเมือง - สนามบิน 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟิลาเดลเฟีย” (PHILADELPHIA) มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมการ

ประกาศอิสรภาพในสมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา นาํท่านชม “ระฆงัแห่งอิสรภาพ หรือลิเบอร์ต้ี เบลล์”
(LIBERTY BELL)  จดัเป็นระฆงัท่ีมี
ความหมายต่อ  ประวติัศาสตร์ชาติ
อเมริกนั เพราะเป็นระฆงัใบท่ีส่งเสียง
ก้องกังวานหลังประกาศอิสรภาพไม่
ข้ึนตรงต่อจกัรภพองักฤษ ในปี 1776 
เหตุท่ีเลือกใช้ระฆงัใบน้ีเพราะรอบๆ
ระฆงัจารึกขอ้ความท่ีมีความหมายจบั
ใจ เ ก่ี ยวกับ เส รีภาพ ไว้ว่า  “ ขอใ ห้
เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนท่ีอาศัยอยู่
บนผืนแผ่นดินน้ี” ซ่ึง สอดคล้องกับ
ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร ป ร ะ ก า ศ
อิสรภาพพอดี ระฆังเสรีภาพใบน้ีมี
นํ้ าหนัก 2,080 ปอนด์ เร่ิมแขวนเป็น 
ระฆงัประจาํเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี 
1753 ใ ช้ ตี ย า ม มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ห รื อ
เหตุการณ์สําคญั ก่อนจะใช้ในการตี
เพื่อประกาศเอกราช หลงัจากนั้นก็จะตีไวอ้าลยัในอสัญกรรมของคณะผู ้  กอบกูอิ้สรภาพทุกๆคน ระฆงัเร่ิม
ปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริหลงัการตีฉลองวนัเกิดประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตนั ทาํให้ทางการ
สหรัฐยกเลิกการตีระฆงัพร่ําเพร่ือ เพื่อยืดอายุของระฆงัให้ยาวนานท่ีสุด จากนั้น นาํท่านชม “อินดีเพนเดน้ซ์
ฮอลล์” (INDEPENDENCE HALL) สถานท่ีประกาศอิสรภาพ ตั้ งอยู่ในสวนท่ีเมืองฟิลาเดลเฟีย ซ่ึงได้
ประกาศเอกราชไวใ้นปี ค.ศ. 1776 คาํประกาศเขียนโดยโธมัส  เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคม
อเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตวัจากองักฤษ 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  ให้ท่านสนุกกบัการช้อปป้ิงในห้างสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน USA คือห้าง MACY’S CENTER CITY   

PHILADEPHIA ใหท้่านจบัจ่ายใชส้อยอยา่งอิสระ / ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินฟิลาเดเฟีย 
21.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 728 



 

                                                         

วนัพฤหัสฯที่06มกราคม2565(9)  โดฮา - กรุงเทพฯ 
17.50 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
20.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 830 

วนัศุกร์ที่07มกราคม2565(10)      กรุงเทพฯ 
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการ
เดนิทาง บริษทั ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มอีาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

29 ธันวาคม - 07 มกราคม 2565               119,900 119,900 115,900 50,000 
ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา ไม่มีหอ้งพกัสาํหรับ 3 คน (TRIPLE  ROOM) ส่วนใหญ่จะเป็น 

เตียง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรุณาสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ี 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-นิวยอร์ก // ฟิลาเดเฟีย-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ 

เกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ี
ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 ปี ท่าน

ตอ้งซ้ือประกนัเพิ่ม  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง 
 นํ้าด่ืม ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านละ 9,000 บาท (ซ่ึงทางสถานทูตไม่คืนให้ท่าน 
ไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่กต็าม)  

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา   
ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 



 

                                                         

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ  
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางอเมริกา ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วอเมริกา ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่น 
วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-
60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในอเมริกา ค่าหอ้งพกัในการเขา้พกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้งพกั
ทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ(ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการต่อรองระหวา่งบริษทัฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมท่ีพกัต่างประเทศ
เพ่ือท่ีจะไดป้ระโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้เป็นสาํคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

 
 



 

                                                         

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับ  

     สายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่   
     อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องแสดงตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 

จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  



 

                                                         

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีา
อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกั
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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