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อเมรกิาตะวนัออก 10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์(BR) 

 

นวิยอรค์นวิยอรค์--ฟิลาเดลเฟียฟิลาเดลเฟีย--วอชงิตนั ดซีีวอชงิตนั ดซี-ี-แฮรสิเบริก์แฮรสิเบริก์--คอรน์นิง่คอรน์นิง่  

น า้ตกไนแองการา่ น า้ตกไนแองการา่ ((ฝั่งอเมรกิาฝั่งอเมรกิา))--บงิแฮมตนับงิแฮมตนั--นวิยอรค์นวิยอรค์  

ลอ่งเรอื Maid of the Mist ชมน า้ตกไนแองการา่ 

ชอ้ปป้ิง Woodbury Premium Outlets  ชมอนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพชมอนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ  

 



Page 2 of 20 

 
 

 
 

นวิยอรค์ อดตีเมอืงหลวงเกา่ทีเ่ป็นนครแหง่ความมัง่คั่ง และทันสมยัทางดา้นสถาปัตยกรรม และเทคโนโลย ี

ฟิลาเดลเฟีย เมอืงทีป่ระชาชนมสีทิธเิสรภีาพมากทีส่ดุในอเมรกิา ต ัง้อยูใ่นรฐัเพนซลิวาเนยี ซึง่ถอืเป็นสถานที่

กอ่ต ัง้ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีจ่ะมาเสีย่งโชค ณ เมอืงนี ้

วอชงิตนั ด ีซ ี เมอืงหลวงของประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นเมอืงหนึง่ทีไ่ดอ้อกแบบผังเมอืงไดอ้ยา่งสวยงามและเป็น

           ระเบยีบ เป็นทีต่ัง้ทีท่ าการของหน่วยงานรัฐบาลทีส่ าคญั ๆ   

แฮรร์สิเบริก์  เมอืงหลวงรมิฝั่งแมน่ า้ซวัควฮิานนา่ เป็นทีต่ ัง้ของโรงงานช็อคโกแล็ตแสนอรอ่ยทีม่ชีือ่เสยีงไป

ท ัว่โลก 

คอรน์นิง่ เมอืงทีต่ัง้อยูท่างตอนใตข้องนครนวิยอรค์ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งยิง่ในดา้นการท าเครือ่งแกว้ 

น า้ตกไนแองการา่    น าทา่นลอ่งเรอื Maid of the Mist ฝ่ังอเมรกิาของน ้าตกไนแองการา่ ชมมา่นน ้าตกทีใ่หญโ่ต

สวยงามและยงัเป็นสิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองโลกอกีดว้ย 

ก าหนดการเดนิทาง  21-30 ม.ีค. / 29 เม.ย.- 08 พ.ค.2563 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-ไทเป-นวิยอรค์ 

08.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ EVA 

Air เคานเ์ตอร ์R เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง (กรณุามา

ใหต้รงเวลา เนือ่งจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) 

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง

แตล่ะก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ

ทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

11.40 น. ออกจากกรงุเทพฯ สูก่รงุไทเป โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์ เทีย่วบนิที ่BR-062 

16.30 น. เดนิทางถงึกรงุไทเป ใหท้า่นแวะเปลีย่นเครือ่ง 

19.10 น. เดนิทางสูม่หานครนวิยอรค์ โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์ เทีย่วบนิที ่BR-032 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล ******* 

22.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิจอหน์เอฟเคนเนดี ้มหานครนวิยอรค์   หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้    
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  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 4 ดาว  หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง นวิยอรค์- ฟิลาเดลเฟีย-วอชงิตนั ดซี ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  เมอืงฟิลาเดลเฟีย  (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง)  ชมเมอืงฟิลาเดลเฟีย เมอืงทีป่ระชาชนมสีทิธเิสรภีาพมากทีส่ดุในอเมรกิา ตัง้อยูใ่น

รัฐเพนซลิวาเนีย ซึง่ถอืเป็นสถานทีก่อ่ตัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา  น าท่านชมระฆังแห่งเสรภีาพ หรอื 

Liberty Bell สญัลักษณ์ของการตัง้ประเทศ และชมหอแห่งเสรภีาพ Independence Hall สรา้งขึน้

เพื่อใชเ้ป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใชเ้ก็บรักษาเอกสารอสิรภาพและตัง้ดนิแดนใหม่โดยใชช้ือ่ว่า

“สหรัฐอเมรกิา” (United State of America)   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุวอชงิตนั ดซี ีเมอืงหลวงของสหรัฐอเมรกิาทีส่วยงาม ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าโปโต

แมค Potomac โดยน ามาจากชือ่ของ จอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของอเมรกิา บวกกบัชือ่ ครสิ

โตเฟอร ์โคลมับสั ผูค้น้พบทวปีอเมรกิาในปีค.ศ. 1790 จอรจ์ วอชงิตัน ไดเ้ลอืกดนิแดนทีเ่ป็นวอชงิตัน

ทกุวันนีเ้ป็นเมอืงหลวงถาวร มกีารวางผังเมอืงและกอ่สรา้งอาคารตา่ง ๆ มากมาย โดยเป็นสถาปัตยกรรม

แบบกรกีโบราณเป็นสว่นใหญ ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)   จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปู

ดา้นหนา้ท าเนยีบขาว หรอื White House ท าเนยีบและทีพ่ านักของประธานาธบิดขีองอเมรกิา ทีว่า่

กนัวา่มรีะบบรักษาความปลอดภยัทีด่ทีีส่ดุในโลก   จดุเดน่ทีพ่ลาดไมไ่ดอ้กีทีค่อืเสาสงูทีท่ าจากหนิออ่น

และตัง้ตระหงา่นอยา่งเห็นไดช้ดั คอื อนุสาวรยีว์อชงิตัน ซึง่มคีวามสงู 555  ฟตุ ชมสถาปัตยกรรมอนั

สวยงามของโดมสขีาวซึง่สรา้งเป็นทีร่ าลกึถงึประธานาธบิดเีจฟเฟอรส์นั และชมอนุสาวรยีป์ระธานาธบิดี

คนที ่ 11   ของประเทศสหรัฐอเมรกิาคอืประธานาธบิดลีนิคอรน์   

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 4  ดาว  หรอืระดับเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม วอชงิตนั ดซี-ีสถาบนัสมธิโซเนยีน-แฮรสิเบริก์- Hershey’s Chocolate World 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   จากนัน้น าทา่นชมสถาบนัสมธิโซเนยีน The Smithsonian 

Institute กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1441  โดยทนุรัฐบาลสว่นหนึง่รว่มกบัเงนิกองทนุจากพนัิยกรรมของ James 

Smithson นักวทิยาศาสตรข์ององักฤษ  นอกจากนีส้ถาบนัสมธิโซเนยีนยงัเป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญท่ีส่ดุใน

โลกและ ไดร้วบรวมพพิธิภณัฑ ์ 11  แหง่ไวด้ว้ยกนั เชน่ National Museum of Natural History ซึง่

แสดงนทิรรศการเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์ชมหอ้งแสดงกระดกูไดโนเสาร ์หุน่ชา้งแอฟรกินัโบราณ
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ทีต่วัใหญท่ีส่ดุในโลก และเพชรขนาด 45.5  กะรัต ทีเ่คยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลยุสท์ี ่ 11  ของ

ฝร่ังเศส  น าทา่นชมพพิธิภณัฑเ์ครือ่งบนิและยานอวกาศ National Air and Space Museum ที่

มผีูเ้ขา้ชมสงูทีส่ดุในโลก แสดงประวตัศิาสตรก์ารบนิมาตัง้แตต่น้จนถงึปัจจบุนั ประกอบดว้ย เครือ่งรอ่น 

เครือ่งบนิ จรวด ยานอวกาศ ซึง่เป็นของจรงิตัง้แต ่มโีรงภาพยนตรจ์อยกัษ์ (Imax) ทีฉ่ายภาพยนตร์

เกีย่วกบัการบนิอวกาศ  นอกจากนีย้งัมทีอ้งฟ้าจ าลองหนิจากดวงจันทร ์และเครือ่งบนิล าแรกของโลก

จากตระกลู Wright   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) เมอืงหลวงรมิฝ่ังแมน่ ้าซวัควฮิานน่า (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่นชมโรงงานผลติช็อคโกแลต ชมเครือ่งจักรเกา่แกท่ีใ่ชใ้น

การผลติชอ็คโกแล็ตทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก และใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแล็ตนานาชนดิเพือ่เป็นของ

ฝากทีร่ะลกึ ณ Hershey’s Chocolate World 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

  จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 4 ดาว  หรอืระดับเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่  แฮรสิเบริก์-คอรน์นิง่-ไนแองการา่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคอรน์นิง่ Corning พรอ้มชมทศันยีภาพ

บรรยากาศเมอืงและชวีติแบบอเมรกินั  ซึง่ตัง้อยูท่างตอนใตข้องนครนวิยอรก์ กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1940 

ซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าเชมงุ  เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการท าเครือ่งแกว้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง)   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นชมโรงงานเครือ่งแกว้ Corning Glass Museum มชีือ่สยีงในดา้นเครือ่งแกว้ของอเมรกิา ให ้

ทา่นไดช้มขัน้ตอนการท าเครือ่งแกว้ตา่ง ๆ พรอ้มใหท้า่นเลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลกึ จากนัน้น าทา่นเดนิทาง

สู ่เขตอทุยานแหง่ชาตไินแองการา่ฝั่งอเมรกิา ทีถ่อืวา่เป็นสิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตสิ ิง่หนึง่ของ

โลกและเป็นสถานทีด่ืม่ น ้าผึง้พระจันทรย์อดนยิมสงูสดุ 1 ใน 3 ของคูบ่า่วสาวชาวอเมรกินั (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 1.5 ดาว  หรอืระดับเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้  น า้ตกไนแองการา่ (ฝั่งอเมรกิา) – ลอ่งเรอื Maid of the Mist - บงิแฮมตนั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่น า้ตกไนแองการา่ อนัยิง่ใหญแ่ละชืน่ชม

ความงดงามของน ้าตกทีส่รรคส์รา้งขึน้โดยธรรมชาต ิและถอืวา่เป็นน ้าตกทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของ

โลกทีค่ณุทา่นตอ้งมาสมัผัส  น าทา่นลอ่งเรอืเมดออฟ เดอะมสิต ์(Maid of the Mist) ทวน

กระแสน ้าเขา้สูส่ายน ้าอนัเชีย่วกราดทีห่ลั่งไหลโถมเทมาจากเบือ้งสงูสดุทีจ่ะตืน่เตน้และตืน่ตาตืน่ใจ  

สมัผัสประสบการณ์ครัง้ยิง่ใหญ ่ในการชม น ้าตกไนแองการา่อยา่งใกลช้ดิจรงิๆ ทา่นจะไดพ้บกบัความ

ยิง่ใหญข่องน ้าตกทีม่บีรเิวณน ้ามากมายมหาศาลกอ่ใหเ้กดิเสยีงสน่ันหวั่นไหว สมัผัสถงึละอองไอน ้าที่

สรา้งความสดชืน่ไปทัว่บรเิวณอยา่งใกลช้ดิทีส่ดุ (กรณีทีส่ภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยตอ่การลอ่งเรอื

จะน าทา่นชม Cave of The Winds ชมความความงดงามดา้นหลงัของน า้ตกยกัษไ์นแองการา่

แหง่นีไ้ดอ้ยา่งใกลช้ดิจรงิๆ โดยลงลฟิทส์ูเ่บ ือ้งลา่งสดุตรงบรเิวณหนา้ผาตดิกบัน า้ตกสมัผสักบั

กระแสน า้ทีส่ง่เสยีงดงักกึกอ้งไปท ัว่ท ัง้บรเิวณ)  จากนัน้น าทา่นแวะชอ้ปป้ิงที ่แฟคตอรีเ่อาทเ์ล็ท 

ใหท้า่นไดม้เีวลาซือ้ของอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังในราคาโรงงาน  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบงิแฮมตนั (Binghamton)  ตัง้อยูท่างใตข้องรัฐนวิยอรค์ สหรัฐอเมรกิา โดยมี

อาณาเขตอยูใ่กลก้บัชายแดนเพนซลิวาเนยีในหบุเขารปูชามอนัเป็นทีบ่รรจบกนัของ Susquehanna และ

แมน่ ้า Chenango ซึง่บงิแฮมตันถอืวา่เป็นเมอืงหลกัและเป็นศนูยว์ัฒนธรรมของมหานครบงิแฮมตันอกี

ดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 4 ดาว  หรอืระดับเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก  บงิแฮมตนั-วูด๊บวิรีพ่รเีมีย่มเอา๊ทเ์ล็ท-นวิยอรค์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าทา่นเดนิทางสู ่ วูด๊บวิรีพ่รเีมีย่มเอา๊ทเ์ล็ท (Woodbury Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 

ชัว่โมง)  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง แหลง่ชอ้ปป้ิงทีด่ทีีส่ดุในอเมรกิา โดยมรีา้นคา้ มากกวา่ 220 รา้นคา้ ใน

ราคาทีถ่กูอยา่งไมน่่าเชือ่ และสนิคา้ก็มคีณุภาพด ีตัง้แตท่ั่วไปจนถงึแบรนเนมอาท ิเชน่ Burberry, 

Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, 

Armani และอืน่ๆ อกีมากมาย ***เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาในการชอ้ปป้ิง อสิระอาหารกลางวนั

ตามอธัยาศยั*** 
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บา่ย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงจนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่มหานครนวิยอรค์ ผา่นสถานทีส่ าคญัตา่งๆ 

เชน่ ตกึสหประชาชาต,ิ หอสมดุประชาชน, เซนทรัลพารค์ สวนสาธารณะทีด่ังทีส่ดุในนวิยอรก์ หรอื

อาจจะเรยีกวา่ดังทีส่ดุ ในสหรัฐคงหนีไมพ่น้สวนเซนทรัลพร์ค สวนใจกลางแมนฮตัตัน ทีเ่ปิดสูส่าธารณะ

ตัง้แต ่ปีค.ศ.1859 กวา้งเทา่กบัถนน 3 บล๊อกจากถนน 5th avenue ถงึ 8 avenue และยาวถงึ 47 บล๊อก

จากถนน 59th street ถงึ 106 street เป็นแหลง่กจิกรรม จดุพกัผอ่นหยอ่นใจ จดุถา่ยหนังนับจ านวนไม่

ถว้น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 4 ดาว  หรอืระดับเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด นวิยอรค์ - ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตท-สะพานบรูค๊ลนิ-ไทมส์แควร-์ชมเมอืง-นวิยอรค์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าทา่นชมมหานครนวิยอรค์   อดตีเมอืงหลวงเกา่ทีเ่ป็นนคร

แหง่ความมัง่คั่ง และทันสมยัทางดา้นสถาปัตยกรรม และเทคโนโลย ีน่ังรถผา่นชม Ground Zero เป็น

บรเิวณทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นตกึ World Trade Central ทีส่งูทีส่ดุในอเมรกิา แตต่อนนีเ้หลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่

ความทรงจ า หลังจากการสญูเสยีครัง้ใหญ ่ในปี 2001 จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั Brooklyn 

Bridge หรอืสะพานบรู๊คลนิ แลนดม์ารค์อกีแหง่ของนวิยอรก์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1419 ใชเ้วลาสรา้งนาน

ถงึ 14ปี ผูอ้อกแบบมชีือ่วา่ John Augustus Roebling  เพือ่เชือ่มเขตแดนระหวา่งเกาะแมนฮตัตันและ

ฝ่ังบรู๊คลนิ ความยาวประมาณ 1.4 กม.กวา้งประมาณ 21 เมตร จากนัน้น าทา่นขึน้ชมววิบนตกึเอ็มไพร์

สเตท Empire State Building ตัง้อยูบ่นเกาะแมนฮตัตัน ใจกลางมหานครนวิยอรก์ ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา  เป็นหนึง่ในอาคารทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในโลก  ตวัอาคารสรา้งจากคอนกรตีเสรมิเหล็ก

อยา่งด ีมคีวามสงูทัง้ส ิน้ 102 ชัน้ ตกแตง่ดว้ยศลิปะอารต์เดคโค  มเีนือ้ทีใ่ชส้อยทัง้หมดประมาณ 

2,154,000 ตารางฟตุ เริม่สรา้งเมือ่ ค.ศ. 1929 แลว้เสร็จเมือ่ ค.ศ. 1911 ชือ่ตกึหลงันีไ้ดม้าจากชือ่เลน่

ของนครนวิยอรก์ และหลังจากสรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1911  ตกึเอ็มไพรส์เตทเป็นอาคารทีส่งูทีส่ดุในโลก

นานกวา่ 40 ปี โดยปัจจบุนัมคีวามสงูเป็นอนัดับที ่14 ของโลก และยงัเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรข์อง

ฮอลลวีูด้หลายเรือ่งน ามาใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าฉากส าคญัๆ อาท ิSleepless in Seattle, King Kong เป็น

ตน้  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นชมร็อคกีเ้ฟลเลอรเ์ซนเตอร ์Rocket feller Center, ถนนสายทีห่า้ (Fifth Avenue) ซึง่เป็น

แหลง่ชอ้บปป้ิงทีห่รหูราทีส่ดุในนวิยอรค์ และบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ทา่มกลางลานไอซส์เก็ตทีส่วย

หร ูทีเ่ปิดใหค้นเขา้ไปเลน่และถา่ยรปูกนัอยา่งสนุกสนาน และน าทกุทา่นไปยา่นไทมส์แควร ์Times 

Square หนึง่ในสถานทีเ่ป็นหัวใจของ นวิยอรก์ ใหอ้สิระทกุทา่นในการถา่ยรปู เดนิซือ้ของกบับรรยากาศ

ทีม่แีสง ส ีเสยีงงามเลศิ  
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 4 ดาว  หรอืระดับเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปด นวิยอรค์-ลอ่งเรอืชมอนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ-เซ็นทรลัปารค์-Coney Island- สนามบนิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าทา่นสูท่า่เรอื น าทา่นลอ่งเรอืสูเ่กาะลเิบอรต์ ี ้เพือ่ชมทวิทศันข์องฝ่ังเมอืงแมนฮตัตัน พรอ้ม

ชมเทพแีหง่สนัตภิาพหรอืเทพเีสรภีาพ Statue of Libertyทีป่ระชาชนของประเทศฝร่ังเศสมอบ

ใหก้บัประชาชนนครนวิยอรก์ ทา่นจะไดเ้ห็นทวิทศันข์องแมนฮตัตันของมหานครนวิยอรค์และนวิเจอรซ์ีไ่ด ้

จากจดุนี ้  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นชมเซ็นทรลัปารค์ Central Park สวนสาธารณะทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงนวิยอรก์และเป็นทีโ่ดง่ดัง

มากในการถา่ยท าหนังเรือ่งดังตา่งๆ พรอ้มกบับรรยากาศทีร่ม่รืน่สวยงามอยา่งเป็นธรรมชาต ิใหท้า่นได ้

เดนิเลน่ชมสวนสาธารณะทีเ่รยีกไดว้า่มชีือ่เสยีงและใหญท่ีส่ดุของอเมรกิา  จากนัน้น าทา่นสู ่Coney 

Island ชายหาดทีต่ัง้อยูท่างฝ่ังบรู๊คลนิ ทีม่ทีัง้สวนสนุก Luna Park สวนสนุกทีม่รีถไฟเหาะอายเุกอืบ

รอ้ยปี และยงัเปิดใหเ้ลน่จนถงึปัจจบุนั รวมทัง้เครือ่งเลน่เอ็กซต์รมีอืน่ๆอกีมากมาย และบรเิวณใกล ้ๆ กนั

ยงัมอีควาเรีย่มหรอืพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าใหท้า่นไดเ้ลอืกชมรวมทัง้เป็นแหลง่รวมรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่

ตา่งๆ อกีดว้ย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิจอหน์เอฟ เคเนดี ้ 

วนัทีเ่กา้ นวิยอรค์-ไทเป 

01.25 น. เดนิทางออกจากมหานครนวิยอรค์ โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์ เทีย่วบนิที ่BR-031 

****** บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล ****** 

วนัทีส่บิ ไทเป-กรงุเทพฯ 

05.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เทีย่วบนิที ่BR-067 

11.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ.... 
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**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางตอ่ไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง

แตล่ะ ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทวัรเ์ป็น

 รายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทาง

อาจม ี การเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++ 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิ

หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานที่

ปิดโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

อตัราคา่เดนิทาง 21-30 ม.ีค. / 29 เม.ย.- 08 พ.ค.2563 

 

อเมรกิาตะวนัออก 10 วนั 7 คนื / BR 

(นวิยอรค์-ฟิลาเดลเฟีย-วอชงิตนั-น า้ตกไนแองการา่) 

ราคารวมต ัว๋ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่ทา่นละ 76,500 53,800 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 76,500 53,800 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 72,500 49,900 

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 15,900 15,900 

 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 7,800 บาท //  

และคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,000 บาท    เรยีกเก็บและช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง** 

**บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั  ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั** 

หมายเหต ุ
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 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 25 ทา่น หาก

ผูโ้ดยสารมจี านวนต า่กวา่จ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางและ

เปลีย่นแปลงอตัราคา่เดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมการเดนิทาง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็น

ส าคญั*** 

 อตัราคา่เดนิทางและต ัว๋โดยสารนีเ้ป็นอตัราราคาพเิศษ  ดงัน ัน้หากมกีารออกต ัว๋โดยสารแลว้ไมส่ามารถ

ขอ 

รฟีนัดห์รอืคนืเงนิไดท้กุกรณี 

 การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงัน ัน้จงึขอความ

รว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละ

ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนนิการขอวซีา่และทกุทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานทตูพรอ้ม

ถา่ยภาพและสแกนนิว้ 

 กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทาง

บรษิทัทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซีา่

พรอ้มคณะได ้ 

ส าคญัมาก  **** ในโรงแรมโดยสว่นใหญข่องประเทศสหรฐัอเมรกิา ไมม่เีตยีงเสรมิหรอืเตยีงทีส่าม กรณีที่

เป็นผูใ้หญ ่และตอ้งการพกั 3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง หรอืเด็กทีพ่กักบัผูใ้หญ ่2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนั

โดยไมม่เีตยีงเสรมิ ท ัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งการเกดิเพลงิไหมใ้นหอ้งพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัมากส าหรบัโรงแรม

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา **** 

****** ต ัว๋โดยสารไมส่ามารถเลือ่นกลบัไดแ้ละกรณีทีอ่อกต ัว๋แลว้ไมส่ามารถท ารฟีนัดไ์ด ้กรณีทีบ่างทา่น

ตอ้งการอยูต่อ่ในนวิยอรค์หรอืตอ้งการเดนิทางในช ัน้ธุรกจิ  ตอ้งท าเป็นต ัว๋เดีย่วเทา่น ัน้ เนือ่งจากราคานีเ้ป็น

ราคาโปรโมช ัน่ต ัว๋แบบหมูค่ณะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงวนัและเวลาเดนิทางได ้ตอ้งไปและกลบัพรอ้มคณะ

เทา่น ัน้ 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทางกรงุเทพฯ-นวิยอรค์- กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 

 คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(2 ทา่นตอ่หอ้ง) เนือ่งจากโรงแรมสว่นใหญไ่มม่หีอ้งพักแบบ 1 เตยีง (Triple 

Room) กรณีทีเ่ดนิทาง 1 ทา่น ทา่นตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พักเดีย่วเพิม่หรอืพักหอ้งละ 1 

ทา่นโดยไมม่เีตยีงเสรมิ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุและ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่รถรับสง่และระหวา่งการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิม่ได)้ 
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 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เด็กอายตุ ่ากวา่ 1 ปี และ

ผูใ้หญอ่ายเุกนิ 75 ปีไดรั้บความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนั) 

 คา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่ 

10 ต.ค.2512 หากมเีพิม่เตมิภายหลังหรอือตัราการผกผันคา่น ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ

เงือ่นไขของสายการบนิ   

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 21 กโิลกรัมตอ่ 1 ใบ (จ ากดัทา่นละ 2 ใบ) 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 

 คา่วซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา (หากตอ้งการใหท้างเจา้หนา้ทีท่วัรย์ืน่ใหค้ดิคา่บรกิาร 7,400 บาท / ทา่น โดยเรยีกเกบ็

เพิม่จากมดัจ าคา่ทัวรป์กต ิ

 คา่ทปิมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทัวรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ โดยปกตปิระมาณ  1,000 บาทตอ่ทา่น  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 คา่บรกิารและคา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าทกุแหง่ ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิของทา่นดว้ยตัวทา่นเอง 

หรอืหากตอ้งการการบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 

 คา่น ้าดืม่ระหวา่งทัวร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหวา่งทัวร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 

 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนือ่งจากโดยสว่นใหญจ่ะขายอนิเตอรเ์น็ตเป็นชัว่โมง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

 คา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรับคา่น ้ามนั, คา่บรกิารอืน่ๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตรุา้ยแรงในตา่งประเทศทีน่อกเหนอืจากประกนั

อบุตัเิหตทุีท่างบรษัิทฯ จัดไวใ้ห ้ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้

 

การช าระเงนิ  

 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 21,000 บาทและคา่วซีา่ 7,800 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น 

ส าหรับการจองทัวร ์โดยเรยีกเกบ็ทันทหีลังจากการจองทัวร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วัน

ท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

การยกเลกิ 
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 หากมกีารยกเลกิ 10-90 วันท าการ บรษัิทฯ หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น และขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าคา่

ตั๋วโดยสารของทา่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) และคา่วซีา่ 7,400 บาท 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 60 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าและคา่วซีา่ 7,400 บาท 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใดยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ า21,000.- บาท 

และคา่วซีา่ 7,400 บาท 

  หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเครือ่งบนิ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิ

มดัจ า21,000.- บาท และคา่วซีา่ 7,400 บาท 

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวร์

ทัง้หมด  

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ  

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลังจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆ เกดิขึน้

และมเีหตทุ าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะ

ไดรั้บการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจ

คนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ

หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการ

บนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและ

การดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษัิทฯ ใหท้ราบลว่งหนา้

ตัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์เนือ่งจากกฏทางดา้นการรักษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร 

อาจจะไมไ่ดรั้บความสะดวกส าหรับผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  
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o ในประเทศตา่ง ๆ มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนใน

เรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจัดโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบั

วันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทางออนไลน ์โดยในวันที่

คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะสลับรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่ว

ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดรั้บจากทาง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ 

หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไม่

มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ ่

ดังนัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทัวร ์

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพัก

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั  

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และ

หอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ให ้ เกดิ

ความเหมาะสม 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++ 

** หมายเหตสุ าคญั  ส าหรบัทา่นทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ่ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 

                             (กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีฯ่กอ่นวา่ไมก่ลบัพรอ้มคณะ ต ัง้แตค่ร ัง้แรกทีต่ดิตอ่) 

1. ต ัว๋ภายในประเทศอเมรกิา ทีท่า่นจะใชเ้ดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงอืน่หลังจากจบโปรแกรมแลว้นัน้ทา่น

สามารถทีจ่ะเลอืกซือ้เอง หรอื ใหบ้รษัิทฯ จัดการใหไ้ด ้แตก่รณุาสอบถามบรษัิทฯ กอ่นวา่ควรซือ้ไดห้รอืยงั คอื ตอ้งรอ

ใหบ้รษิทัฯ คอนเฟิรม์วา่ทกุอยา่งเรยีบรอ้ยกอ่นและบอกคณุวา่ออกต ัว๋ภายในอเมรกิาของคณุได!้!!  เพราะในบาง

กรณีโปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได ้เชน่เปลีย่นเป็นกลับสูก่รงุเทพ จากเมอืงอืน่ๆทีไ่มต่รงตามโปรแกรม  ดงัน ัน้ถา้ทา่นไป

ซือ้ต ัว๋ภายในประเทศของอเมรกิา โดยทีบ่รษิทัฯ ยงัไมไ่ดค้อนเฟิรม์ วา่ทกุอยา่งเรยีบรอ้ย  ความเสยีหายตา่งๆ 

ทางบรษิทั จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้   



Page 13 of 20 

 
 

 
 

2. ส าหรบัต ัว๋ภายในประเทศของอเมรกิา ทีท่า่นซือ้น ัน้ เทีย่วบนิของทา่น ควรเป็นเทีย่วบนิทีอ่อก 

เวลาทีค่ณะบนิกลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดยีวกบัทีค่ณะฯ จะเดนิทางมาถงึสนามบนิของปลายทางเพือ่จะเดนิทาง

กลับกรงุเทพฯ (เทีย่วบนิในประเทศของอเมรกิา ตอ้งมาใหถ้งึสนามบนิกอ่นเวลา 2 ชัว่โมง , ตา่งประเทศ 3 ชัว่โมง) 

ดังนัน้ ถา้เทีย่วบนิของทา่นออกเดนิทางกอ่นเวลา  ทา่นจะตอ้งเสยีเงนิคา่น่ังแท็กซีม่าทีส่นามบนิเอง ประมาณ 60 เหรยีญ 

และทา่นจะตอ้งสละสทิธิโ์ปรแกรมตา่งๆ ของทัวรท์ีท่า่นไดจ้า่ยเงนิมาแลว้ 

3. เมือ่ทา่นตดัสนิใจแยกกลบัหลงัคณะแลว้ต ัว๋กลบัของทา่นจากอเมรกิาสูก่รงุเทพฯ ทา่นสามารถ

แจง้วา่กลับเมือ่ไรกอ่นออกจากเมอืงไทยเทา่นัน้  เพราะถา้หลงัจากเดนิทางแลว้ ต ัว๋ของทา่นไมส่ามารถเลือ่นวนั

เดนิทางไดอ้กี เนือ่งจากเป็นต ัว๋ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวันทีก่ าหนดเทา่นัน้  ถา้ทา่นไมเ่ดนิทางท่านกต็อ้งไปซือ้ตัว๋

ใหมก่ลับเอง โดยทีต่ ัว๋เกา่ก็ไมส่ามารถรฟีนัเงนิคนืได ้

4. เมือ่ทา่นแยกกลบัหลงัคณะแลว้ ทา่นยงัมตี ัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู ่กรณุาระวังเสมอวา่ตัว๋กลับของทา่น

ออกเดนิทางกลับจากเมอืงไหนสูก่รงุเทพ และเวลาเทา่ไร  เพือ่ทีถ่า้ทา่นตอ้งเดนิทางจากเมอืงอืน่เพือ่มาใชต้ั๋วกลับ

กรงุเทพ ทา่นตอ้งมาถงึสนามบนิทีเ่ป็นเมอืงทา่กอ่นกลับกรงุเทพ 4  ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

*** หากทา่นมขีอ้สงสยัประการใด โปรดสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ไดต้ลอดเวลา *** 

หมายเหต ุ 

ส าหรบัทา่นทีไ่มม่วีซีา่ประเทศอเมรกิา 

ส าหรบัการยืน่วซีา่ประเทศอเมรกิา ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งด าเนนิการยืน่ขอดว้ยตวัเอง ซึง่เป็นกฎของทางสถาน

ฑตู ทา่นสามารถเขา้ไปท าการสมคัรเพือ่ขอยืน่วซีา่ไดท้ี ่ 

https://th.usembassy.gov/visas/ 

** ผูย้ืน่ค ารอ้งทีม่อีายมุากกวา่ 20 ปีขึน้ไป จะตอ้งมคีณุสมบตัขิองตัวเองในการทีจ่ะไดรั้บวซีา่ชัว่คราวประเภทธรุกจิหรอื

ทอ่งเทีย่ว ** 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

1. วซีา่ไมใ่ชเ่ครือ่งหมายรับประกนัการเขา้สหรัฐฯ เจา้หนา้ทีข่องส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรัฐฯ 

(USCIS) ณ ดา่นตรวจจะเป็นผูต้ัดสนิวา่ ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สหรัฐฯ ไดห้รอืไม ่รวมถงึระยะเวลาทีท่า่นมสีทิธิ

พ านักในสหรัฐฯ  

ขอ้มลูเบือ้งตน้และหลกัฐานการท าวซีา่สหรฐัอเมรกิา 

https://th.usembassy.gov/visas/
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2. อายขุองวซีา่ คอื ระยะเวลาทีท่า่นสามารถใชเ้พือ่เดนิทางไปสหรัฐ แตไ่มไ่ดห้มายความวา่ผูข้อวซีา่ จะสามารถ

พ านักในสหรัฐฯ ไดต้ามก าหนดระยะเวลาทีร่ะบไุวใ้นวซีา่ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัดสนิของเจา้หนา้ทีส่ านักงานตรวจ

คนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรัฐฯขในการก าหนดระยะเวลาทีท่า่นสามารถพ านักไดใ้นสหรัฐ 

3. ในระหวา่งการเดนิทาง บรษัิทสายการบนิหรอืบรษัิทเรอืทอ่งเทีย่วจะใหท้า่นกรอกแบบฟอรม์ I-94 สขีาวขนาดสัน้ 

ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของทา่น ทา่นจะตอ้งกรอกและลงชือ่ก ากบัในแบบฟอรม์นี ้เมือ่ทา่นเดนิทางเขา้

สหรัฐฯ แบบฟอรม์นีจ้ะถกูตดิดว้ยลวดเย็บกระดาษลงในหนังสอืเดนิทางของทา่น โดยขะมหีมายเหตจุาก 

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรัฐฯ ทีแ่จง้เกีย่วกบัระยะเวลาทีท่า่นมสีทิธพิ านักอยูใ่นสหรัฐฯ 

*** หากทา่นประสงคจ์ะอยูน่านกวา่นัน้ ทา่นจะตอ้งยืน่ค ารอ้งขอ ยดืเวลาการพ านักกบัส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง

และสญัชาตสิหรัฐฯ โดยการยืน่ค ารอ้งของทา่นไมไ่ดเ้ป็นเครือ่งหมายรับประกนัวา่ ระยะเวลาทีท่า่นมสีทิธพิ านักอยูใ่น

สหรัฐฯ จะถกูยดืออกไป 

** ลกูจา้งทีต่อ้งการขอวซีา่เพือ่รว่มเดนิทางไปสหรัฐฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะตอ้งสง่ส าเนาการจา้งงานพรอ้มกบั

เอกสารค ารอ้งขอวซีา่ ** 

ผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทกุทา่นตอ้งยืน่เอกสารประกอบค ารอ้งขอวซีา่ดงัตอ่ไปนี ้หากยืน่ค ารอ้งไมค่รบถว้น ค า

รอ้งของทา่นจะไมถ่กูพจิารณา.. 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

- โดยนับวันเริม่เดนิทางเป็นหลัก หากนับแลว้เกนิ 1 เดอืนหนังสอื

เดนิทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แตห่ากนับแลว้ต า่กวา่ 1 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอื

เดนิทาง  

- หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 1 

หนา้   

- หากทา่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  

- ทา่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ    

 รปูถา่ยสขีนาด 2.5 นิว้ จ านวน 2 รปู เนน้ขนาดใบหนา้ สดัสว่นใบหนา้ตอ้งเกนิ 90 เปอรเ์ซ็นต์

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย   

- ฉากหลังสขีาวเทา่นัน้ เนือ่งจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   

- รปูถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดับ 

บดบงัหนา้ตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นดิสหีรอืบิ๊กอายส ์** 

 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
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- กรณีเป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 20 ปี  

- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- หากเด็กอายไุมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  

o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  

o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 

o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 

o ส าเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  

o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองการท างานของบรษัิททีท่ างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยมรีายละเอยีด

การวันเริม่ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน พรอ้มระบวุันลาและประเทศทีเ่ดนิทางตามรายการทัวร ์โดย

เอกสารตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่ 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มระบวุันลาและประเทศ

ทีเ่ดนิทางตามรายการทัวร ์โดยเอกสารตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่พรอ้มใบลาและส าเนาบตัร

ประจ าตวัราชการ 1 ชดุ 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพัฒนาธรุกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรับรอง

ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมเ่กนิ 1  เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่  

- กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น   

 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 

 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นีเ้พือ่แสดงความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดั

หนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีทา่นทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อกัษร ชีแ้จงการรับรอง

คา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   

(กรณีนีห้ากความสมัพันธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่นี)้   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา 

- ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมดุรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืส าเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเด็กเล็ก  

o หลกัฐานการเงนิ   
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- ใชส้มดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัฉบบัจรงิ พรอ้มถา่ยส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวั

แสดงชือ่เจา้ของบญัช ี ของธนาคารใดๆ ถา่ยส าเนาทกุหนา้ยอ้นนหลงั 6 เดอืนและปรบัสมดุอพัเดทไม่

เกนิ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซีา่ พรอ้มส าเนาหนา้บญัชหีนา้แรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัชยีอดเงนิไม่

นอ้ยกวา่หลกัแสน 

- หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่เกา่ทีต่อ่ พรอ้มกบัตัวเลขบญัชี

เงนิฝากเป็นปัจจบุนั 

- หากรายการปรับสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงั

ไมต่ ่ากวา่ 1 เดอืนและปรับยอดใหล้า่สดุไมต่ ่ากวา่ 15 วนันับจากวันนัดหมายยืน่วซีา่ แตห่ากใช ้statement แลว้

ยงัคงไมม่กีารเคลือ่นไหวทกุเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ 

ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลือ่นไหวเนือ่งจากไมไ่ดต้ดิตอ่ธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตผุลอืน่ๆ 

ตามแตล่ะบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝาก

ประจ า เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้

บคุคลในครอบครัวดว้ย  แตอ่ยา่งไรกต็าม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตัว

ประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมกีารเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่จะตอ้งท า

จดหมายรับรองการเงนิพรอ้มระบชุือ่และความสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็นลายลักษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

o กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัด

ฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก

อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศกบัผูป้กครองอืน่โดยระบคุวามสมัพันธแ์ละมเีอกสารชีแ้จงความสมัพันธแ์นบโดยมเีนือ้หายนิดี

ชดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็น

ภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา
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เพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย และจดหมายชีแ้จงการรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มระบคุวามสมัพันธเ์ป็นภาษาองักฤษจากบดิา

และมารดา รวมถงึผูป้กครองทีเ่ดนิทางไปดว้ยทา่นนัน้ๆ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็น

ผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวี

ซา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้ราบลว่งหนา้ 

แตห่ากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้ัน 

ทา่นนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตัวทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั

ประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวี

ซา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลังจากทัวรอ์อก

เดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ข ัน้ตอนการใหข้อ้มลูและการนดัยืน่และนดัสมัภาษณ์ 

ทา่นจะตอ้งกรอกขอ้มลูและรายละเอยีดในใบค ารอ้งนีด้ว้ยตวัทา่นเองกอ่นท าการยืน่วซีา่ 

หากทา่นทีไ่มส่ามารถกรอกไดเ้อง ทางบรษิทัทวัรย์นิดใีหค้ าปรกึษาและบรกิาร  โดยจะมคีา่บรกิารซึง่ไมร่วมใน 

ราคาทวัร ์กรณุาแจง้ความจ านงตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ และกรอกขอ้มลูใหพ้รอ้มกอ่น เนือ่งจาก ขอ้มลู 

สว่นใหญน่ ัน้เป็นขอ้มลูของผูเ้ดนิทางแตล่ะทา่น ทา่นจะตอ้งใสร่ายละเอยีดใหค้รบถว้นสมบรูณ์ ทาง 
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บรษิทัฯ จงึจะด าเนนิการตอ่ใหท้า่นได ้จากน ัน้จงึจะท าการนดัวนัและเวลาในการยืน่ และทา่นสามารถ 

เตรยีมเอกสารตามขอ้มลูเบือ้งตน้พรอ้มกบัคา่วซีา่น ามาในวนัยืน่เอกสารขอวซีา่และพบเจา้หนา้ทีเ่พือ่ 

ขอค าแนะน าเพิม่เตมิ  

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวี

ซา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้ราบลว่งหนา้ 

แตห่ากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้ัน 

ทา่นนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั

ประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวี

ซา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลังจากทวัรอ์อก

เดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง
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กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 1% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่
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13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


