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วันที่ 1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้4 สนามบนิสุวรรณภมูเิคาน์เตอรส์ายการบนิกาตาร์

แอรเ์วย ์(QR) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 
วันที่ 2  มหานครนิวยอร์ก 
03.05 น. ออกเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) เที่ยวบินที่ QR837 

(03.05-05.55) / QR701 (08.15-15.15) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 23.10 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยน
เครื่องที่สนามบินเมืองโดฮา ประเทศสกาต้าร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้า
กว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง) มหานครนิวยอร์ก (New 
York) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ การศึกษา และ
สวรรค์แห่งการช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยตึกอาคารสุดล้ าสมัย 
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แปลกตา และถ่ายรูปสวยสุดๆ มหานครที่ใหญ่ที่สุดใน อเมริกา และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 โลก 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel Hilton Newark Airport, New York หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 3  นิวยอร์ก-ฟิลาเดลเฟีย-ระฆงัแห่งเสรีภาพ-อินดีเพนเดน้ซ์ ฮอลล์-วอชิงตัน ดีซ ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadephia) เมือง
หลวงแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะย้ายไปยัง
วอชิงตัน ดี.ซี. เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนีย และ
เป็นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของ
สหรั ฐอ เมริกา  ฟิลา เดล เฟีย เป็น เมืองที่ เต็ม ไปด้วย
ประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศมากมาย น าท่านชมระฆัง
แห่งเสรีภาพ (Liberty bell) เป็นระฆังที่มีความหมายต่อ
ประวัติศาสตร์ชาติอเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้อง
กังวานหลังประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อ จักรภพอังกฤษ
ในปี ค.ศ. 1776 ระฆังเสรีภาพใบนี้มีน้ าหนัก 2,080 ปอนด์ 
เริ่มแขวนเป็นระฆังประจ าเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี  ค.ศ. 
1753 ใช้ตียามมีการประชุมสภา หรือเหตุการณ์ส าคัญ 
ก่อนจะใช้ในการตีเพื่อประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตีไว้

อาลัยในอสัญกรรมของคณะผู้กอบกู้อิสรภาพทุกๆ คน จน
ระฆังเริ่มปรากฏรอยร้าวในปี ค.ศ. 1835 ท าให้ทางการ
สหรัฐยกเลิกการตีระฆังพร่ าเพรื่อ เพื่อยืดอายุของระฆังให้
ย า ว น า น ที่ สุ ด น า ท่ า น ช ม อิ น ดี เ พ น เ ด้ น ซ์  ฮ อ ล ล์ 
(Independence hall) ซึ่งเป็นอาคารหลักในอุทยาน เป็นที่
รู้จักในฐานะสถานที่ที่มีการอภิปรายแก้ไขและลงมติเห็นชอบ
ค าประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกาและรัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของการประชุมยกร่าง
รัฐธรรมนูญในฤดูร้อน ค.ศ. 1787 ปัจจุบันได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมือ่ ค.ศ. 1979 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดีซี (Washington, D.C. 

โดยตัวย่อ D.C. ย่อมาจาก District of Columbia เขต
ปกครองพิเศษโคลัมเบีย) เป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อภายหลังจากการปฏิวัติอเมริกา  โดยชื่อ 
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วอชิงตัน มาจากชื่อของจอร์จ วอชิงตัน  ประธานาธิบดี
สหรัฐคนแรก และบิดาผู้ก่อตั้งประเทศคนหนึ่ง วอชิงตันเป็น
น ค ร ห ลั ก น ค ร ห นึ่ ง ข อ ง เ ข ต ม ห า น ค ร ว อ ชิ ง ตั น 
(Washington Metropolitan Area) โดยวอชิงตันได้รับ
ฉายาว่าเป็นเมืองหลวงทางการเมืองของโลก เนื่องจากเป็น
ที่ตั้งของรัฐบาลกลางสหรัฐและสถาบันทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศจ านวนมา อาทิ ธนาคารโลก กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ  เป็นต้น น าท่านชมท าเนียบขาว 
(White House) สถานที่ท างานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดี  ชมอนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington 
Monument) หรือที่รู้จักกันในนามไม่เป็นทางการคือ “แท่งดินสอ” แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ 
วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้น าอิสรภาพมาสู่สสหรัฐอเมริกาที่ท าจากหินอ่อนและตั้ง
ตระหง่านอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งมีความสูงถึง 555 ฟุต 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอิตาเลียน 
พักที่ Hotel Westin Tysons Corner, Washington DC หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 4  วอชิงตัน ดีซ-ีอนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน-อนุสรณ์ประธานาธิบดีลินคอน 
  พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาต-ิเพชรโฮ้ป-แฮริสเบิร์ก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมอนุสรณ์สถานโธมสั เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial) และชมอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีลินคอน
(Lincoln Memorial) ซึ่งทั้ง 2 ท่านนั้นเป็นรัฐบุรุษผู้
ยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น จากนั้น
น าท่านชมพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดย
ทุกท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ  (National 
Museum of Natural History) และท่านยังสามารถ
เพลิดเพลินกับการชมหุ่นสต๊าฟ ช้างป่าแอฟริกันที่ตัวใหญ่
ที่สุดในโลก นอกจากนั้นยังมีห้องจัดแสดงซากดึกด าบรรพ์
โครงกระดูกไดโนเสาร์และที่พลาดไม่ได้ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยก็
คือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) เป็นเพชรสีน้ าเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในบรรดาเพชรสีน้ าเงินในอดีตที่เคยพบมา มี
น้ าหนัก 112 กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะมีความสวยงามและเป็นสิ่งล้ าค่าหายากแล้วยังมีประวัติความเป็นมาที่
ยาวนานอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 9 
ของรัฐเพนซิลเวเนีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าซัสคิวแฮนนา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Best Western or Radisson Penn Harris, Harrisburg หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 5  แฮริสเบิร์ก-โรงงานช็อกโกแลต-บัฟฟาโล-ไนแอการ่า เอาท์เลต 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เข้าชมโรงงานจ าลองผลติชอ็กโกแลต ชื่อดังของประเทศอเมริกา นั่นก็คือ Hershey’s Chocolate World ซึ่งท่าน
จะได้ชมขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์
การ์ตูนเคลื่อนไหวโดยใช้สัตว์จ าลองในการแสดงประกอบ
กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับการแสดงที่น่ารักและตื่น
ตาตื่นใจ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตนานาชนิดของ 
Hershey’s เพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองบัฟฟาโล(Buffalo) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของ มหานครนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s 
Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา 
โดยมีแม่น้ าไนแอการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดก าเนิดของน้ าตก
ยักษ์ ไนแอการา จนเข้า เขตบริ เวณน้ าตกไนแอการา 
(Niagara Falls) น าท่านสูไ่นแอการ่า เอาท์เลต (Niagara 
Falls Outlet) ใกล้กับจุดชมน้ าตกไนแองการ่า ให้อิสระช้
อปปิ้งกับศูนย์รวมแฟชั่นของอเมริกา มีสินค้ามากมายและ
ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์อเมริกาในราคาพิเศษ แถมภายในยัง
กว้างขวางมากไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ซึ่งแต่ละร้าน
ล้วนแต่มีสินค้าราคาลดราคากันเกินครึ่ง ในพื้นที่กว้างใหญ่
หลายโซน หลากหลายแบรนด์ให้เลือกช้อป ทั้ง เช่น American Eagle Out,Burberry, Clark’s, Coach, 
Converse, DKNY, Foot locker Outlet, Forever 21, Fossil, Gap Outlet, Guess, Hugo Boss Outlet, 
Kate Spade, Kenneth Cole, Levi’s, Michael Kors, Sunglasses, Skechers, Polo Ralph Lauren, Nike, 
Swarovski,Toy’’R’’US Express, Vitamin worldและอีกมากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Holiday Inn By Sheraton, Niagara Falls หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 6  น้ าตกไนแอการ่า-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคอร์นนิง-สแครนตัน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมน้ าตกไนแอการ่า (Niagara Falls) ฝั่งอเมริกา 
น้ าตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ าตกสามแห่งที่แยกออก
จากกัน คือ น้ าตกเกือกม้า (Horseshoe Falls บางครั้ง
ก็เรียก น้ าตกแคนาดา) สูง 48 เมตร น้ าตกอเมริกาสูง 51 
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เมตร และน้ าตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ าตก Bridal 
Veil เดินทางถึงน้ าตกไนแอการ่า น าท่านเดินเข้าสู่จุดชมวิวที่
สามารถมองเห็นน้ าตกไนแอการ่าได้อย่างชัดเจน มีเวลาให้
ท่านเก็บภาพความประทับใจ ได้อย่างเต็มที่ จากนั้นน าท่าน
เข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคอร์นนิง (Corning Museum 
of Glass) สถานที่ที่เต็มไปด้วยผลงานสะสมจากแก้ว และที่
ส าคัญพิพิธภัณฑ์แก้วคอร์นนิงแห่งนี้ยังเป็นสถานที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนนิวยอร์ก พบกับผลงานที่ท าจาก
แก้วกว่า 45,000 ชิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานรูปแบบ
สมัยใหม่และรูปแบบทางประวัติศาสตร์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแครนตัน(Scranton) เมือง
ประวัติศาสตร์อดีตอุตสาหกรรมชุมชนท าเหมืองถ่านหิน 
ปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์สถานที่ทางประวัติศาสตร์
มากมาย น าท่านชมระบบการขนส่งรถราง โบราณ 
(Electric City Trolley Museum) ระบบรถขนแร่ของ
เมืองสแครนตันในสมัยอุสาหกรรมเหมืองถ่านหินในอดีต มี
โมเดลรถรางขนาดเล็กว่ิงรอบให้ท่านได้ชม และมีร้านขาย
ของที่ระลึก จากนั้นให้ท่านได้เดินอิสระชมเมืองย่างเมือง
เก่าสแครนตัน อาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel, Scranton หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 7  สแครนตัน-นิวยอร์ก-ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ-กราวด์ซีโร่-สะพานบรูคลิน 
  เอ็มไพร์สเตท-ไทม์สแควร-์ถนนบรอดเวย์-สนามบนินครนิวยอร์ก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ มหานครนิวยอร์ก(New York) มหานครแห่ง
วัฒนธรรมจากนานาประเทศมาผสมกลมกล่อมกันเป็นเนื้อ
เดียวได้อย่างลงตัว ภายใต้มหานครใหญ่แห่งนี้ มีแทบทุกสิ่งที่
นักท่องเที่ยวใฝ่หา ไม่ว่าจะช้อปปิ้ง กินดื่ม ชมพิพิธภัณฑ์ 
อาร์ตแกลเลอรี มิวสิคัลระดับโลก ฯลฯ น าท่านล่องเรือ เพื่อ
ชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความ
สง่าของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาว
อเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิ]ทธิ และ
เสรีภาพเท่าเทียมกันเทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้
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เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศ
ครบรอบ 100 ปี น าท่านชมกราวด์ซีโร่(Ground Zero) 
สถานที่ร าลึกเหตุการณ์ 9/11ต าแหน่งของตึก world 
Trade Center เดิม โดยการออกแบบของสถาปนิกที่ชื่อ
ว่า Michael Arad ซึ่งชนะการแข่งขันจากผลงานทั่วโลก 
จากผู้ส่งแบบทั้งหมด 5200 คน จาก 63 ประเทศ สิ่งที่มา
แทนท่ีในต าแหน่งเดิมของตึก ตึกแฝด คือสระน้ า 2 สระ ใน
ต าแหน่งของตึกทั้ง 2 ตึก ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของสถานที่ร าลึกแห่งนี้  สระน้ าขนาดกว้างเท่าฐานตึก สะท้อนเงา
ของท้องฟ้าและตึกที่รายล้อม เป็นภาพสะท้อนที่ท าให้เราร าลึกถึงการจากไปของตึกทั้ง 2 ผ่านเส้นทางชมสะพานบ
รูคลนิ (Brooklyn Bridge) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ าอีสต์ 
เชื่อมระหว่างนิวยอร์ก ซิตี้ เกาะแมนฮัตตัน และ ย่านบรูคลิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) บริเวณจุดตัด
ของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยังเป็น
สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in 
Seattle, An Affair to Remember, King 
Kong  จากนั้นให้ท่านได้อิสระอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเดินเล่น
ย่านเดินเล่นย่านไทม์สแควร์ (Time Square) ย่านการค้า
ในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย หรือ ย่าน
โรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) 
ต้นก าเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลก
ยอมรับหรือเลือกช้อปปิ้งบนถนนเลขที่ 5  (Fifth Avenue) 
ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่แพงที่สุดของโลก "The most 
expensive street in the world" 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย 
ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนครนิวยอร์ก 
เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ 

วันที่ 8  ระหว่างบินนิวยอร์ก-แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา (เครื่องบินผ่านเวลาสากล) 
01.00 น. ออกเดินทางจากนิวยอร์ก กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแ์อร์เวย(์QR) เที่ยวบินท่ี QR706 (01.00-20.30 / 

QR836 (02.20(+1)-13.10) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 23 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
เมืองโดฮา ประเทศสกาต้าร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

  ---เครื่องบินผ่านเวลาสากล--- 
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หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!! และมาตราการต่างๆที่ก าลังจะออกมาในอนาคต 
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนน้ีไม่รวมอยูใ่นค่าทัวร์ 
(อัตราค่าบริการตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วันเดินทาง) 
 
2.กลับถึงไทย ค่าที่พักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์  
ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง 
 

ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเด่ียว 

พุธ - พฤหัสบดี 20 - 28 เมษายน 65 109,999.- 109,999.- 19,900.- 

พุธ - พฤหัสบดี 
(โปรโมชั่น) 

11 - 19 พฤษภาคม 65 99,999.- 99,999.- 19,900.- 

พุธ - พฤหัสบดี 01 - 09 มิถุนายน 65 109,999.- 109,999.- 19,900.- 

พุธ - พฤหัสบดี 06 - 14 กรกฎาคม 65 109,999.- 109,999.- 19,900.- 

พุธ - พฤหัสบดี 10 - 18 สิงหาคม 65 109,999.- 109,999.- 19,900.- 

พุธ - พฤหัสบดี 14 - 22 กันยายน 65 109,999.- 109,999.- 19,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง
ใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล 
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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5. ค่าน้ าหนักกระเป๋า (น้ าหนัก 23 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และ
กรณีน้ าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 
6. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
8. ค่าประกันโควิดรักษาระหว่างต่างประเทศ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
9. ค่าวีซ่าอเมริกา (หากมีวีซ่าแล้ว หักเป็นส่วนลดออก 5,600 บาท) 
10. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
6. คนขับรถ 5 USD/ทา่น/วนั 
7. ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ าใจจากท่าน  
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก

วันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร

ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
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ข้อมูลเบื้องตน้ในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ

สถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ

ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดื อน ผู้เดินทาง
ต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
ส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 30,000 บาท  
2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่มี Refund จากทางสายการบิน 

เนื่องจากเป็นตั๋ว Charter Flight 
3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 

ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับ
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 
 
 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ 

บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  
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3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

4. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน ค่ามัดจ าโรงแรม(กรณีมีการเรียกเก็บ) 

5. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
6. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า 

ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 
วีซา่อเมรกิา สมัภาษณ์เสรจ็ ทราบผลทันที 
- ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน สัมภาษณ์เสร็จสถานทูตจะคืนพาสปอร์ตให้ 
- ถ้าวีซ่าผ่าน สถานทูตจะเก็บเล่มพาสปอร์ตไป และจะส่งพาสปอร์ต คืนทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 5-7 วันท าการ ค่าวีซ่า
อเมริกา 160 USD ( 5,600 บาท) 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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