
 

 

รหัสทัวร FNT1902326 
ทัวรอเมริกาตะวันออก 10 วัน 6 คืน (QR) 
สะพานบรูคลิน – ฮัดสันยารด – ชมตึกเอ็มไพรสเตท - ยานเรดิโอ ซิต้ี มิวสิค ฮอลล - ยานฟฟธ 
อเวนิว – เทพีเสรีภาพ - อุทยานแหงชาติไนแองการา ฝم�งอเมริกา 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 วันแรกของการเดินทาง         สนามบินสุวรรณภูมิ - โดฮา - นิวยอรค                                                                                                                
17.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทางเขาที่ 9 

เคานเตอร สายการบินกาตาร (EK) เจาหนาท่ีจากบริษัท ฯ จะคอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกใหทาน 

20.20 น.  ออกเดินทางสู เมืองนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย สายการบินการ
ตาร เท่ียวบิน QR981/QR703 
  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองโดฮา : 0010-0130 *.*.*. 
วันที่สองของการเดินทาง    นิวยอรค - ชมเมือง   
**** บินขามเสนแบงเขตวันสากล **** 
07.35 น.      (เวลาทองถ่ิน) ถึง สนามบินเมืองนิวยอรค (NEW YORK) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เปนนครแหงความม่ังค่ังทันสมัยทางดานสถาปตยกรรมและ
เทคโนโลยี รวมถึงศูนยกลางของธุรกิจและการทองเท่ียว…หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว  
นําทานเดินทางสู เมืองนิวยอรค (NEW YORK) โดยผานเสนทางชมสะพานบ
รูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) ซ่ึงเปนสะพานแขวนท่ีเกาแกที่สุดใน
สหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดขามแมน้ําอีสต เช่ือมระหวาง
นิวยอรก ซิต้ี เกาะแมนฮัตตัน และ ยานบรูคลิน   
นําทาน ชมฮัดสันยารด (HUDSON YARD) หรือรูจักในนาม VESSEL 
ส่ิงกอสรางแหงใหมและเปนศูนยกลางการทองเท่ียวแหงใหมในมหานครนิวยอรก 
เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ แหลงชอปปم�งและรานอาหารมากมาย อีกท้ังยังเปน
จุดชมเมือง อีกจุดนึง ที่ประกอบดวยข้ันบันไดท่ีเช่ือมตอกันอยางมากมาย..อิสระช
อปปم�งตามอัธยาศัย…. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารเอเชีย 
บาย จากน้ัน ผานชมตึกเอ็มไพรสเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเปน

ตึกท่ีสูงที่สุดในโลก ปจจุบันสูงเปนอันดับ 14 ของโลก มีท้ังหมด 102 ช้ัน ตึกน้ียัง
เปนสถานที่ถายทําภาพยนตรของฮอลลีวูดหลายเร่ืองมาใชเปนสถานท่ีถายทําฉาก
สําคัญ ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เปนตน  

*.*.*. หมายเหตุ หากมีเวลาทานสามารถเลือกซ้ือต๋ัวข้ึนชมวิวบน ราคาทัวรจะไมรวมคาข้ึน
ตึกเอ็มไพร ทานละประมาณ 40 USD *.*. 

กรุณาสอบถามหัวหนาทัวรเพ่ิมเติม  



 

 

ผานชมยานเรดิโอ ซิต้ี มิวสิค ฮอลล (RADIO CITY MUSIC HALL) โรง
ภาพยนตรและโรงคอนเสิรต จุท่ีน่ังได 6,500 ที่น่ัง  จากน้ันเดินทางสู ยานฟฟธ 
อเวนิว (FIFTH AVENUE) ยานท่ีเปนศูนยรวมของสินคา ย่ีหอช้ันนําและแฟช่ัน

ทันสมัย อีกท้ังยังมีหางสรรพสินคาช่ือดัง MACY ....ชม ยานไทมสแควร (TIME 
SQUARE) แหลงรวมป�ายโฆษณาขนาดมหึมา ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาช้ันนําของ
อเมริกา ไมวาจะเปนเส้ือผา กระเป�า รองเทา เคร่ืองประดับและรานขายของท่ี
ระลึก….. 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  APA WOODBRIDGE HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่สามของการเดินทาง     นิวยอรค - ซีราคิวส 
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําทานลองเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (STATUE OF LIBERTY) เดิมมี
ช่ือวา LIBERTY ENLIGHTENING THE WORLD ต้ังอยู ณ 
เกาะเบคโล ปากอาวฮัดสัน เปนของขวัญที่ชาวฝร่ังเศสมอบ เปน
ของขวัญแกชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 
ปเม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม ป 1876  โดยสงมอบอยางเปนทางการ 
โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร คลิฟ  แลนดเปนผูรับมอบในวันที่ 28 
ตุลาคม 1886 เทพีเสรีภาพ เปนประติมากรรมโลหะสําริด รูปเทพี
หมเส้ือคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซายถือแผนจารึกคําประกาศ

อิสรภาพของสหรัฐฯ และไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก 
เม่ือป 1984…. 
ผานชม GROUND ZERO สถานที่ ๆ เคยเปนท่ีต้ังของตึกเวิรดเทรดถูกเรียกวา 
ทันทีท่ีส้ินสุดการวินาศกรรมในคร้ังน้ัน หนวยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และ
หนวยงานของเอกชนรวมกันตําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีดังกลาวใหเปนสถานท่ีระลึก
ถึงเหย่ือจากวินาศกรรม 911….. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย จากน้ันเดินทางสู เมืองซีราคิวส (SYRACUSE) เปนเมืองในเขตฟงเกอรเลกสของ
นิวยอรกตอนกลางมีกีฬาระดับวิทยาลัย แสงอาทิตยชวงฤดูรอนและฤดูหนาวที่เต็ม
ไปดวยหิมะเหมาะตอการทํากิจกรรมในรมและกลางแจงตลอดทั้งป  อิสระใหทานช
อปปم�งตามอัธยาศัย.... 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  HOLIDAY INN SYRACUSE HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ส่ีของการเดินทาง      ซีราคิวส - น้ําตกไนแองการา (ฝم�งอเมริกา) 
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานออกเดินทางสู  อุทยานแหงชาติไนแองการา ฝم�งอเมริกา (AMERICAN 

FALLS) ที่ถือวาเปนส่ิงมหัศจรรยทางธรรมชาติส่ิงหน่ึงของโลก และเปนสถานที่
ด่ืมน้ําผึ้งพระจันทรยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคูบาวสาวชาวอเมริกัน น้ําตกไน
แองการาเกิดจากบริมาณน้ํา ท่ีไหลมาจากทะเลสาบท้ัง 5 และเปนพรมแดน
ระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดา น้ําตกไนแอการาประกอบดวย
น้ําตกสามแหงที่แยกออกจากกัน คือ น้ําตกเกือกมา (HORSESHOE FALLS 
บางคร้ังก็เรียก น้ําตกแคนาดา) สูง 158 ฟุต, น้ําตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และ
น้ําตกขนาดเล็กกวาท่ีอยูติดกัน คือน้ําตก BRIDAL VEIL เดินทางถึงน้ําตกไนแอง
การา…นําทานเดินเขาสูจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นน้ําตกไนแองการาไดอยาง
ชัดเจน ..... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
บาย  นําทาน ลองเรือ MAID OF THE MIST เพ่ือชมน้ําตกไนแองการาอยางใกลชิด 

สัมผัสกระแสน้ําปริมาณมหาศาลท่ีทิ้งตัวจากทะเลสาบอีร่ี เปนจุดที่ทําใหทานไดอยู
ใกลกับน้ําตกมากที่สุด สัมผัสไดกับความสวยงามพรอมกับความนากลัวกับ
ปริมาณน้ํา 6 แสนแกลอนตอวินาทีที่ตกลงกระทบกัน ทําใหเกิดเสียงดังกึกกองไป
นับพันไมล และมีละอองน้ําปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผานดวยสายรุงโคงรับกับ
น้ําตกขนาดมหึมา สรางความสวยงามและความประทับใจเปนอยางมาก 

**หมายเหตุ MAID OF THE MIST จะปดบริการในชวงตนเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือน
เมษายนเน่ืองจากสภาพอากาศไม 

เอ้ืออํานวย เพ่ือความปลอดภัยของลูกคาทางบริษัทจึงจะจัดโปรแกรมทองเที่ยวใหเหมาะสมแทน 
โดยจะนําทุกทานชม GOAT  

ISLAND เปนเกาะที่ค่ันกลางระหวางน้ําตกอเมริกัน (AMERICAN FALLS) และน้ําตกแคนาดา 
(CANADIAN FALLS) หรือ 



 

 

น้ําตกเกือกมา(HORSESHOE FALLS) น้ําตกอเมริกันอยูในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความ
กวางนอยกวา สูงนอยกวา กวาง 

เพียง 320 เมตร สวนน้ําตกแคนาดาเปนน้ําตกรูปเกือกมา 2 ใน 3 ของน้ําตกอยูในเขตประเทศ
แคนาดา…ทานสามารถซ้ือทัวร 

น่ังเฮลิคอปเตอร (NIAGARA HELICOPTER) เพ่ือชมความงามของน้ําตกไนแองการา ใน
มุมมองที่นาต่ืนเตน เพ่ือไมใหทาน 

พลาดโอกาส ในการเก็บภาพสวยๆ ในแตละมุม ควรเตรียมกลองถายรูปไวใหพรอมต้ังแตข้ึน
เฮลิคอปเตอร โดยทัวรน้ีจะเร่ิมตน 

ดวยการชมโรงผลิตไฟฟ�า จากพลังงานน้ํา (THE SIR ADAM BECK GENERATING 
PLANT), THE NIAGARA PARKS  

COMMISSION SCHOOL OF HORTICULTURE 
**หมายเหตุ…การน่ังเฮลิคอปเตอร ข้ึนอยูสภาพอากาศ ไมรวมอยูในคาทัวร มีคาใชจายเพ่ิมเติม

ทานละ 150 USD ชําระเปน 
เงินสดเทาน้ัน 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก  HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่หาของการเดินทาง       บัลติมอร - วิลเลียมสปอรต - แฮรริสเบิรก - ร็อควิลล 
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองบัลติมอร (BALTIMORE) ผานชมวิวทิวทัศนระหวาง
ทางของมลรัฐนิวยอรค และมลรัฐเพนซิลวาเนีย เขาสู เมืองวิลเลียมสปอรต 
(WILLIAMSPORT) เมืองเกาแกท่ีสําคัญของรัฐเพนซิลเวเนีย เคยเปนศูนยกลาง
การทําไมรูปไม ท่ีใหญที่สุดของรัฐและเปนสมรภูมิรบท่ีสําคัญระหวางชาว
อินเดียนแดงพ้ืนมืองเผาอีโรเควส (IROQUOIS)  กับชาวฝร่ังเศสผูบุกรุก เดินทาง
ถึงตัวเมืองนําทานผานชมเมืองโดยรอบ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองแฮรริสเบิรก (HARRISBURG) ...... ชมโรงงาน

ช็อคโกแล็ต แสนอรอยที่มีช่ือเสียงดังไปทั่วโลก ที่มีเคร่ืองจักร
เกาแกที่ใชในการผลิตช็อคโกแลต HERSHEY’S โรงงานน้ี ได
ถูกกอต้ังข้ึนมาโดย MR.MILTON S.HERSHEY ในปค.ศ.
1876 โดยมีลูกอมคาราเมลรสนมที่มีช่ือเสียงโดงดังวา 
“HERSHEY’S CRYTAL A” ที่มา พรอมกับประโยคเด็ดที่วา 



 

 

“MELT IN YOUR MOUTH” มีเวลาทานไดซือ้ช็อคโกแลตนานาชนิดเพ่ือเปนของ
ฝากของท่ีระลึก   
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองร็อควิลล (ROCKVILLE) เปนเมืองศูนยกลางการ
ปกครองของมอนตโกเมอรี (MONTGOMERY COUNTRY) ในรัฐแมริแลนด   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือเทียบเทา 
วันที่หกของการเดินทาง       ร็อควิลล - วอชิงตัน ดีซี - ชมเมือง - ร็อควิลล 
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู กรุงวอชิงตัน ดีซี (WASHINGTON DC) เมืองหลวงของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีช่ือเต็มวา DISTRICT OF COLUMBIA หรือใชตัวกันวา 
D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี สรางในสมัยของประธานาธิบดีจอรจ วอชิงตัน 

ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา สรางข้ึนแทนฟลาเดลเฟยที่เคยเปนเมือง
หลวงของสหรัฐฯ สมัยเปนดินแดนโพนทะเลของอังกฤษ เปนเมืองหน่ึงที่ไดรับการ
ออกแบบผังเมืองไดอยางสวยงามเปนระเบียบ และเปนท่ีต้ังของหนวยงานรัฐบาลท่ี
สําคัญๆ โดย กรุงวอชิงตัน ดีซี น้ันติดกับรัฐเวอร จิเนียและรัฐแมรีแลนด อยูในเขต
ฝم�งซายของแมน้ําพอตอแมก (POTOMAC RIVER)   
นําทาน (ดานหนา) ถายรูปกับทําเนียบขาว (THE WHITE HOUSE) ท่ีพํานักของ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ชมและถายรูปกับอนุสาวรียวอชิงตัน 
(WASHINGTON MONUMENT) ที่มีลักษณะเปนแทงโอบิลิสก สูง 169 เมตร 
สรางข้ึนเพ่ือเปน  เกียรติแกจอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ ...เขา
ชมอนุสรณสถานอับราฮัมลินคอลน (LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุง
วอชิงตัน ดีซี รางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณสถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี  ลินคอลน 
ต้ังอยูในบริเวณสวนสาธารณะอันใหญโตภายในตัวเมือง ...ชมอนุสรณสถานทหาร
ผานศึกเวียดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ท่ีบนกําแพงสีดํา มี
รายช่ือของชาวอเมริกันท่ีเสียชีวิตในสงครามเวียดนามกวา 58,000 คน ...ชม
อนุสรณสถานทหารผานศึกเกาหลี (KOREAN WAR VETERANS 



 

 

MEMORIAL) เปนรูปแกะสลักที่เปนรูปทหาร ...ชมอนุสรณสถานธอมัส เจฟเฟอร
สัน(JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณสถานที่สวยงามและสําคัญแหงหน่ึงใน
กรุงวอชิงตัน ดีซี มีรูปปم�นของประธานาธิบดีเจฟเฟอรสันอยูดานใน….. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู สถาบันสมิธโซเนียน (SMITHSONIAN 

INSTITUTION) ซ่ึงเปนสถาบันวิจัย  กอต้ังข้ึนตามความประสงคของ

นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ เจมส สมิธสัน (JAM  ES SMITHSON)   ซึ่งระบุใน
พินัยกรรมวาหากหลานชายของเขา เฮนร่ี เจมส ฮังเกอาร ฟอรด ไมมีทายาท ก็ให
ยกมรดกทั้งหมดใหแกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพ่ือกอต้ังองคกรท่ีสามารถเพ่ิมพูนและ
เผยแพรความรูใหแกมนุษยชาติ  
เขาชมพิพิธภัณฑยานยนตรอากาศยาน (NATIONAL AIR AND SPACE 
MUSEUM) ชมเคร่ืองบินหลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง KITTY HAWK FLYER 
เคร่ืองบินลําแรกของโลกของพ่ีนองตระกูลไรน ยานอวกาศอพอลโล 11 จรวดลํา
แรกท่ีโคจรไปกลับโลก – ดวงจันทร ชม พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ (NATIONAL 
MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกับการชมหุน  สตัฟฟ�ชาง
ป�าแอฟริกันตัวใหญที่สุดในโลก นอกจากน้ันที่ยังมีหองที่มีซากดึกดําบรรพ มีโครง
กระดูกไดโนเสาร ยืนตระหงานอยู มีไฮไลทที่สําคัญคือ เพชรโฮป (HOPE 
DIAMOND) อันเปนเพชรสีน้ําเงินท่ีใหญที่สุดในโลกและมีประวัติวานําแตเคราะห
รายมาใหแกผูเปนเจาของเสมอ จนกระทั่งเจาของคนสุดทายสงมาใหแกสถาบันส
มิธโซเนียน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือเทียบเทา  
วันที่เจ็ดของการเดินทาง         ร็อควิลล - ชอปปم�ง - แอตแลนติก ซิต้ี   
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*.  



 

 

นําทานเดินทางสู PHILADELPHIA PREMIUM OUTLETS ซ่ึงเรียกไดวาเปน
เอาทเลทที่ดีที่สุดใน  อเมริกา ต้ังอยูบนเน้ือที่ขนาดใหญ ประกอบดวยรานคาแบ
รนดเนมกวา 250  รานคา นําเสนอสินคาในราคาท่ีชวนใหเลือกสรรมากมาย
หลากหลายแบรนด อาทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, 
COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, 
VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระ
ใหทานไดเดินเลนหรือจะเลือกน่ังจิบชา กาแฟ ที่มาจําหนายหลากหลายจุดในเอาท
เลทแหงน้ี 
นําทานเดินทางสู เมืองแอตแลนติก ซิต้ี  (ATLANTIC CITY) ดินแดนแหง
คาสิโน (เวลาเดินทาง 1.20 ช.ม.) ที่ข้ึนช่ืนที่สุดดานฝم�งตะวันออก (ลาสเวกัส
ตะวันออก) ดวยทิวทัศนอันงดงาม ทําใหนักทองเที่ยวท่ัวโลก ตางใฝ�ฝนที่จะมาเส่ียง
โชค  ณ เมืองน้ี อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการเส่ียงโชคที่คาสิโน หรืออิสระเที่ยว
ชมเลือกซ้ือสินคา ณ ถนนบอรดวอค ซึ่งเปนถนนสายเกาแกของเมืองแอตแลนติก 
ซิต้ี สรางข้ึนในป 1870 ในอดีตมีความกวางเพียง 12 ฟุต แตปจจุบันมีความกวาง
ถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล ซ่ึงตลอดสายเต็มไปดวยรานคาตางๆ
มากมาย รวมไปถึงรานคา ซ่ึงมีช่ือเสียงระดับโลกก็ต้ังอยูบนถนนเสนน้ี 

ท่ีพัก BALLY ATLANTIC CITY HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่แปดของการเดินทาง         แอตแลนติก ซิต้ี - ฟลาเดลเฟย - ชอปปم�ง - โดฮา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานสู เมืองฟลาเดลเฟย (PHILADEPHIA) มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซ่ึงเปนเมืองที่
ริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมัยกอต้ังประเทศสหรัฐอเมริกา ....ชมระฆังแหง

อิสรภาพหรือลิเบอรต้ี เบลล  (LIBERTY BELL) จัดเปนระฆัง
ที่มีความหมายตอ  ประวัติศาสตรชาติอเมริกัน เพราะเปน
ระฆังใบท่ีสงเสียงกองกังวาลหลังประกาศอิสรภาพไมข้ึนตรง
ตอจักรภพอังกฤษ ในป 1776 เหตุท่ีเลือกใชระฆังใบน้ีเพราะ
รอบๆระฆังจารึกขอความท่ีมีความหมายจับใจเก่ียวกับ
เสรีภาพไววา “ขอใหเสรีภาพจงมีแดคนทุกคนท่ีอาศัยอยูบนผืน

แผนดินน้ี” ซึ่ง สอดคลองกับวัตถุประสงคของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆัง
เสรีภาพใบน้ีมีน้ําหนัก 2,080 ปอนด เร่ิมแขวนเปน ระฆังประจําเมืองฟลาเดลเฟย 
ต้ังแตป 1753 ใชตียามมีการประชุมหรือเหตุการณสําคัญ กอนจะใชในการตีเพ่ือ
ประกาศเอกราช หลังจากน้ันก็จะตีไวอาลัยในอสัญกรรมของคณะผู  กอบกู
อิสรภาพทุกๆคน ระฆังเริ่มปรากฏรอยราวในป 1835 และแตกปริหลังการตีฉลอง



 

 

วันเกิดประธานาธิบดีจอรจ วอชิงตัน ทําใหทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพร่ํา
เพร่ือ เพ่ือยืดอายุของระฆังใหยาวนานที่สุด ชมอินดีเพนเดนซฮอลล  สถานที่
ประกาศอิสรภาพ ต้ังอยูในสวนที่เมืองฟลาเดลเฟย ซ่ึงไดประกาศเอกราชไวใน
ป ค.ศ 1776 คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน แถลงวา อาณานิคม
อเมริกา 13 แหง ขอแยกตัวจากอังกฤษ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย  อิสระใหทานสนุกกับการชอปปم�งในหางสรรพสินคาท่ีเกาแกที่สุดในอเมริกาคือหาง 

MACY’S CENTER CITY   PHILADEPHIA  ..... จากน้ันนําทานเดินทางสู 
สนามบินฟลาเดเฟย 

20.55 น. (เวลาทองถ่ิน) ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบินการตาร เท่ียวบินที่ 
QR728/QR826 

วันที่เกาของการเดินทาง        โดฮา - ประเทศไทย    
**** บินขามเสนแบงเขตวันสากล**** 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองโดฮา : 1610-1830  *.*.*. 
วันที่สิบของการเดินทาง   ประเทศไทย 
05.30 น.  (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ….. 
 

********** 
อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ เด็กต่ํากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 1 ผูใหญทาน 
ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียวเพ่ิม 

6-15 ก.พ. 
5-14 เม.ย. 
29 เม.ย.-8 พ.ค. 

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

 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(*.*.*. ไมสามารถคืนคาต๋ัว 
เคร่ืองบินทุกกรณี เพราะเปนต๋ัวราคาโปรโมช่ัน *.*.*.) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 



 

 

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ
จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการ
เปล่ียนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดข้ึนทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบ
เทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม



 

 

หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การ
เคลื่อนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสง
ศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก 
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 
4. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  



 

 

6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร
และเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ 

คาบริการพิเศษตางๆ 
7. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
8. คาเขาชมสถานที่ตางๆ... 
9. คาทิปทานละ 80 USD ตอทาน  
10. คาวีซาอเมริกาทานละ 7,500.- ตอทาน 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระมัดจําทัวร ทานละ 40,000 บาท  
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
ชําระงวดสุดทาย 15 วัน กอนเดินทาง 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญาการเดินทาง
ระหวางบริษัทและลูกคา 
 
หมายเหตุ  
 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 20.- วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ



 

 

หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
เง่ือนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดทุกรณี มากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทาง 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
 ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดทุกกรณี 1-29 วัน กอนวันเดินทาง เก็บ

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร 
( หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทาง
บริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่
ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) 
เง่ือนไขวีซา  
- กรณีผูเดินทางไมผานการอนุมัติวีซาจากสถานทูตน้ันๆ ทางบริษัทจะไมมีการคืน

คาธรรมเนียมวีซาและคาบริษัทที่ระบุในรายการทัวรไวแลว ใดๆทั้งส้ิน 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน

ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 

หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน(ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซา



 

 

ไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ

สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือ
เดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง  

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน
ฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ 
จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปน
การชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไป
แลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯเปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา
อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานได
ทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 



 

 

 เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯกอนทุกคร้ังมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังส้ินโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบน
รถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืน
ชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ
ความปลอดภัย / เวนมี 

ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน
ซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 

 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน
เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจาก
พนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 

 ใน1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรม
อาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับใน
ขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ



 

 

ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวท้ังใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ
เหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาอเมริกา  
-ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 5 วันทําการ 
-การย่ืนวีซา ทานจะตองมาแสดงตนท่ีสถานทูต 
-ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและ
เอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที 



 

 

เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บาง
สถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือ
พาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 น้ิว หรือ 5 x 5 
ซม.จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 
6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใส
คอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)  

3. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน
(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบ
ทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (ขอเปน
ภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
-กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เปนตัน 

4. หลักฐานการเงิน 
4.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคาร
ท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี 
โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 15 วันกอนวันย่ืนวีซา และ
บัญชีตองมีครบทุกเดือน 
***ในกรณีที่มีการเคล่ือนไหวบัญชี ไมครบทุกเดือน ใหใช Bank Statement แทนสําเนา
สมุดเงินฝาก***  
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
4.2 กรณีเปล่ียนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ท้ังเลมเกา –
เลมใหม) 
4.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 



 

 

6 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจายให (พรอมเอกสารพิสูจนความสัมพันธ เชน สูติบัตร 
ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

6. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน 
-สําเนาบัตรประชาชน 
-สําเนาสูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-สําเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
-สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 
 


