
Page 1 of 15 

 

 

 

Code: IW03-USA-WQR5012J-NYMediacal-12QR-May-Sep2021-159-269-A210514 

 

นวิยอรค์ – ชมมหานครนวิยอรค์ – สะพานบรคูลนิ – ตกึเอ็มไพรส์เตท - ฟิฟธ ์อเวนวิ 

มหาวหิารเซนตแ์พททรคิ - ร็อคกีเ้ฟลเลอร ์เซน็เตอร ์- ลอ่งเรอืชมเกาะลเิบอรต์ี ้ - เทพเีสรภีาพ 

กราวดซ์โีร ่- กรนีวชิ วลิเลจ – ฮดัสนั ยารด์ - ซรีาควิส ์– ชมเมอืง – เมอืงบฟัฟาโล 

อทุยานแหง่ชาตไินแองการา่ – ลอ่งเรอืชมน ้าตกไนแองการา่ - น่ังเฮลคิอปเตอรช์มววิไนแองการา่***  

ชอ้ปป้ิง เอาทเ์ล็ท - วลิเลีย่มสปอรต์ – แฮรร์สิเบริก์ - โรงงานชอ็คโกแล็ต HERSHEY’S - วอชงิตัน ดซี ี

ท าเนยีบขาว – อนุสาวรยีว์อชงิตัน - อนุสรณ์สถานอบัราฮมัลนิคอลน์ - เขา้ชมสถาบนัสมธิโซเนยีน 

ชมเมอืงฟิลาเดเฟีย – ชอ้ปป้ิง - ฟิลาเดเฟีย พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท - ชอ้ปป้ิง - Time Square 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
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คณะที ่1   29 พ.ค. – 09 ม.ิย. 2564                             คณะที ่6   03 –  14 ส.ค. 2564 

คณะที ่2   08 – 19 ม.ิย. 2564                                     คณะที ่7   17 –  28 ส.ค. 2564 

คณะที ่3   22 ม.ิย. – 03 ก.ค. 2564                             คณะที ่8   04 –  15 ก.ย. 2564 

คณะที ่4   06 - 17 ก.ค. 2564                                      คณะที ่9   14 –  25 ก.ย. 2564 

        คณะที ่5   20 – 31 ก.ค. 2564 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง(1)  กรงุเทพฯ – โดฮำ  

16.30 น. ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิการต์า้ แถว Q ประต ู8 สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวย

ความสะดวก 

20.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโดฮา ประเทศการต์า้ โดยเทีย่วบนิที ่QR833 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง(2) โดฮำ – นวิยอรค์ – รบักำรฉดีวคัซนีป้องกนั Covid-19 

     Johnson & Johnson 

00.05 น. เดนิทางถงึโดฮา ประเทศการต์า้ เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

01.55 น. ออกเดนิทางสู ่นครนวิยอรค์ สหรัฐอเมรกิา โดยเทีย่วบนิที ่ QR703 

08.40 น. เดนิทางถงึ นครนวิยอรค์ (NEW YORK) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่จุดลงทะเบยีนรับวัคซนีป้องกันเชือ้ Covid-19 ของ Johnson & Johnson (ทางบรษัิทฯ เป็นผู ้

ประสานงานนัดหมายไวใ้หท้กุทา่น)  

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวัน ณ ภตัตาคาร 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก พักผอ่นหลังจากเดนิทางไกล 

*** อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย *** 

พกัที:่ Holiday Inn Manhattan 6th Ave  หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง  

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง(3) ชมมหำนครนวิยอรค์ – สะพำนบรคูลนิ – ตกึเอ็มไพรส์เตท 

                                             ฟิฟธ ์อเวนวิ – มหำวหิำรเซนตแ์พททรคิ - ร็อคกีเ้ฟลเลอร ์เซ็นเตอร ์

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่“มหานครนวิยอรค์”  โดยผ่านเสน้ทางชม “สะพานบรูคลนิ” (Brooklyn Bridge) ซึง่เป็นสะพานแขวนที่

เกา่แกท่ีส่ดุในสหรัฐอเมรกิา มคีวามยาว 1,825 เมตร ทอดขา้มแมน่ ้าอสีต ์เชือ่มระหวา่งนวิยอรก์ ซติี ้เกาะแมนฮตัตัน และ

ยา่นบรคูลนิ  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้กลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  จากนั้นผ่านชม “ตกึเอ็มไพร์สเตท” (EMPIRE 

STATE BUILDING) ตกึทีเ่คยเป็นตกึทีส่งูทีสุ่ด

ในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มี

ทัง้หมด 102 ชัน้ ตึกนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายท า

ภาพยนตร์ของฮอลลีวูด้หลายเรื่องมาใชเ้ป็น

สถานทีถ่่ายท าฉากส าคัญ ๆ อาท ิSLEEPLESS 

IN SEATTLE, KING KONG เป็นตน้ (***หมาย

เหตุ หากมเีวลาท่านสามารถเลอืกซือ้ตั๋วขึน้ชม

ววิบน ราคาทัวรจ์ะไมร่วมคา่ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตท  

มีค่ า ใช จ้่ ายเพิ่ม เติมท่านล่ะ  ประมาณ 40 

USD***)   

  น าชมตัวมหานครนิวยอร์ค ชมเขตแมนแฮตตัน 

ซึง่  เป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญตา่ง ๆ อาท ิยา่น

วอลลส์ตรที Wall St. เป็นชือ่ของถนนในเกาะ

แมนแฮตตันถนนเสน้นี้เป็นถนนเก่าแก่เสน้หนึ่ง

ของเมอืง ซึง่เป็นศนูยก์ลางทางการเงนิแหง่หนึง่ 

และตลาดหลักทรัพยน์วิยอรค์ เริม่ตัง้ตน้อยู่ บน

ถนนสายนี้ ผ่านชมย่าน “เรดิโอ ซิตี้ ม ิวสิค 

ฮอลล”์ (RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภาพยนตรแ์ละโรงคอนเสริต์ จุทีน่ั่งได ้6,500 ทีน่ั่ง น าท่านสูย่า่น “ฟิฟธ ์อเว

นวิ” (FIFTH AVENUE) ย่านทีเ่ป็นศูนยร์วมของสนิคา้ ยีห่อ้ชัน้น าและแฟชั่นทันสมัย อกีทัง้ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง 

MACY  

  น าท่านออกเดนิทางสู่ “มหาวหิารเซนต์แพทท

รคิ” (Patrick' Cathedral) เป็นมหาวหิารทีเ่กา่แก ่

เ ริ่มสร า้ งขึ้น เมื่อ ปี  1858โดยถูกสร า้ งด ว้ย

สถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธคิ ตัวโบสถ์ท าจาก

หนิออ่นสขีาว มยีอดแหลมสงูประมาณ 100 เมตร 

ประตูของโบสถ์มีรูป ปั้นสัมฤทธิ์ของนักบุญ

ทัง้หลาย ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ James 

Renwick  กล่าวว่าใชเ้งนิในการสรง้มหาวหิาร

แหง่นีป้ระมาณ 850,000 เหรยีญ มหาวหิารแห่งนี ้

ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นสถานทีส่ าคัญ 

  ทางประวัตศิาสตรแ์หง่ชาต ิในปี ค.ศ.1976 อกีหนึง่แลนดม์ารค์ของนวิยอรก์ทีค่วรคา่แกก่ารมาเยอืน  
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  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูย่า่น “ร็อคกีเ้ฟลเลอร ์เซ็นเตอร”์ (Rockefeller Center) เดมิชือ่ว่า General Electric ตกึแห่งนี้

สรา้งขึน้โดย John D. Rockefeller Jr และเปิดอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ.1933 เป็นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรท์ี่

ใหญ่ทีส่ดุในโลก ทีม่ศีูนยก์ารคา้สว่นตัวของตัวเองประกอบไปดว้ยตกึ 19 ตกึ ทีม่คีวามสวยงามน่าประทับใจ โดยเริม่ตน้

การทาโครงการ ทางธุรกจิแบบผสมผสาน มทีัง้สวน รา้นอาหารและแหล่งชอ้ปป้ิง ดว้ยพื้นทีส่านักงาน ซึง่ทัง้หมดถูก

ตกแต่งอยา่งสวยงาม ดว้ยศลิปะสไตลล์เด็คโค่ (DECO) ปัจจุบันทีศู่นย ์แห่งนี้เป็นสถานทีจ่ัดงานทางดา้นวัฒนธรรมและ

บนัเทงิกลางเมอืงนวิยอรก์ ซึง่จัดงานคอนเสริต์ และนทิรรศการตา่งๆ ใหท้า่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที:่ Holiday Inn Manhattan 6th Ave  หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง  

  

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง(4) นวิยอรค์ – ลอ่งเรอืชมเกำะลเิบอรต์ ี ้ - เทพเีสรภีำพ – กรำวดซ์โีร ่- กรนีวชิ วลิเลจ – 

ฮดัสนั ยำรด์ 

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านล่องเรอืชมเกาะลเิบอร์ตี ้ชมรูปั้น

เทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) เดมิมชีือ่ว่า 

Liberty Enlightening The World ตัง้อยู่ ณ 

เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็นของขวัญทีช่าว

ฝร่ังเศสมอบ เป็นของขวัญแก่ชาวอเมริกัน ใน

วันทีอ่เมรกิาเ  ฉลมิฉลองวันชาตคิรบ 100 ปีเมือ่

วันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบอย่าง

เป็นทางการ โดยมปีระธานาธบิดโีกรเวอร์ คลฟิ  

แลนด์เป็นผูรั้บมอบในวันที่ 28 ตุลาคม 1886 

“เทพเีสรภีาพ” เป็นประตมิากรรมโลหะส ารดิ รูป

เทพหี่มเสือ้คลุม มอืขวาชคูบเพลงิ มอืซา้ยถอื

แผน่จารกึค าประกาศอสิรภาพของสหรัฐฯ และ

ได รั้บการขึ้นทะเบียนเ ป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโก ้เมือ่ปี 1984  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับฝ่ัง น าท่านผ่านชม 

“GROUND ZERO” สถานที่ ๆ เคยเป็นที่ตัง้

ของ “ตกึเวริด์เทรด” ถูกเรยีกทันททีีส่ ิน้สดุการ

วินาศกรรมในครั้งนั้น หน่วยงานภาครัฐของ

สหรัฐอเมรกิา และหน่วยงานของเอกชนรว่มกัน

ด าเนนิการปรับปรงุพืน้ทีด่ังกลา่วใหเ้ป็นสถานที่

ระลกึถงึเหยือ่จากวนิาศกรรม 911 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้กลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูย่า่น "กรนีวชิ วลิเลจ"  (Greenwich Village) ตัง้อยูใ่นยา่นแมนฮัตตันของนวิยอรก์ ในอดตีครัง้หนึง่ทีน่ี่

เคยเป็นเขตอุตสาหกรรมทีม่คีวามส าคัญอย่างมากของสหรัฐฯ เป็นเมอืงทีต่กเป็นเมอืงขึน้ของชาวโบฮเีมยีน บทีนกิส ์

ปัจจบุนันี ้ Greenwich Village ถอืไดว้่าเป็น ศูนยก์ลางแห่งวัฒนธรรมสไตลโ์บฮเีมยีนแห่งสหรัฐฯ และยังมมีนตเ์สน่หอ์ัน

น่าคน้หาอยูใ่นตัวเอง อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางของการเคลือ่นไหวดา้นสทิธขิองกลมคนรักรว่มเพศ สิง่ต่างๆเหล่านี้ลว้นเป็น

แรงดงึดดูชัน้ดทีีท่ าใหนั้กท่องเทีย่วจ านวนมากหลงใหล เขา้มายังหมูบ่า้นแห่งนี้ กลายเป็นเมอืงแห่งงานศลิปะ แค่มองดู

ตกึรามบา้นชอ่งบรเิวณ โดยรอบก็สามารถสมัผัสไดถ้งึงานศลิปะทีม่มีาตัง้แต่ยคุอดตี เป็นผลงานทีย่ังไมเลอืนหายไปตาม

กาลเวลา Greenwich Village สว่นใหญจ่ะเป็นตรอกซอกซอยเยอะ มรีา้น ขายสนิคา้ทีร่ะลกึ รา้นอาหาร ตัง้อยูเ่รยีงราย มี

สถานทีโ่ดดเด่นอย่างสวนสาธารณะวอชงิตัน ท่านจะไดพ้บกับ Washington Square Arch ทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์ของ 

Greenwich Village  

  น าท่านชม “ฮัดสัน ยารด์” (HUDSON YARDS) หรอืรูจ้ักในนาม VESSEL สิง่ก่อสรา้งแห่งใหม่และเป็นศูนยก์ลางการ

ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมใ่นมหานครนวิยอรก์ เป็นสถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจ แหล่งชอ้ปป้ิงและรา้นอาหารมากมาย อกีทัง้ยังเป็น

จดุชมเมอืงอกีจดุนงึ ทีป่ระกอบดว้ยขัน้บนัไดทีเ่ชือ่มตอ่กนัอยา่งมากมาย    อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย… 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที:่ Holiday Inn Manhattan 6th Ave  หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง  

 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง(5) นวิยอรค์ – ซรีำควิส ์– ชมเมอืง – เมอืงบฟัฟำโล - อทุยำนแหง่ชำตไินแองกำรำ่ 

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ “เมืองซีราคิวส์” 

เป็นเมืองในเขตฟิงเกอร์เลกส์ของนิวยอร์ก

ตอนกลางมกีฬีาระดับวทิยาลัย แสงอาทติยช์ว่ง

ฤดูรอ้นและฤดูหนาวทีเ่ต็มไปดว้ยหมิะเหมาะต่อ

การท ากจิกรรมในร่มและกลางแจง้ตลอดทัง้ปี

เพลดิเพลนิไดท้ัง้วันกับกจิกรรมกลางแจง้ ชอ้ป

ป้ิง และสถานที่ทางวัฒนธรรมในใจกลางรัฐ

นิวยอร์ก แต่เดิมซรีาคิวส์เป็นเมืองหลักในการ

ผลติเกลอืใหก้บัสหรัฐอเมรกิา เมือ่มมีหาวทิยาลัย

ซรีาควิสแ์ละสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ก็ท าใหเ้มอืง

นีก้ระฉับกระเฉงจากพลังของหนุ่มสาวคณุสามารถเริม่ตน้การทอ่งเทีย่วนีด่ว้ย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้กลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย   หลังอาหารน าทา่นออกเดนิทางสู ่“บฟัฟาโล” Buffalo เป็นเมอืงในสหรัฐอเมรกิาตัง้อยูใ่นรัฐนวิยอรก์ อยูต่ดิกับทะเลสาบอี

รแีละแมน่ ้าไนแอการา บฟัฟาโลเป็นเมอืงขนาดใหญอ่นัดับสองในรัฐรองลงมาจากนครนวิยอรก์  

  จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่ “อทุยานแหง่ชาติ

ไนแองการ่า” (ฝ่ังอเมริกา) ที่ถือว่าเป็นสิ่ง

มหัศจรรย์ทางธรรมชาตสิ ิง่หนึ่งของโลก และ

เป็นสถานทีด่ืม่น ้าผึง้พระจันทรย์อดนยิมสงูสดุ 1 

ใน 3 ของคูบ่า่วสาวชาวอเมรกินั น ้าตกไนแองกา

รา่เกดิจากบรมิาณน ้า ทีไ่หลมาจากทะเลสาบทัง้ 

5  แ ล ะ เ ป็ น พ ร ม แ ด น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

สหรัฐอเมรกิากบัประเทศแคนาดา 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที:่ Holiday Inn Niagara Falls-Scenic 

Downtown หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง  

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง(6)  ไนแองกำรำ่ – ลอ่งเรอืชมน ำ้ตกไนแองกำรำ่  

                                                    น ัง่เฮลคิอปเตอรช์มววิไนแองกำรำ่*** -  ชอ้ปป้ิง เอำทเ์ล็ท 

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม “น ้าตกไนแองการา่”  (ฝ่ังอเมรกิา) น ้าตกไนแอการาประกอบดว้ยน ้าตกสามแห่งทีแ่ยกออกจากกัน คอื น ้าตก

เกอืกมา้ (Horseshoe Falls บางครัง้ก็เรยีก น ้าตก

แคนาดา) สูง 158 ฟตุ, น ้าตกอเมรกิาสูง 167 

ฟุต, และน ้าตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ตดิกัน คือ

น ้าตก Bridal Veil เดนิทางถงึน ้าตกไนแองการ่า 

น าท่านเดินเขา้สู่จุดชมวิว ที่สามารถมองเห็น

น ้าตกไนแองการ่าไดอ้ย่างชดัเจน มเีวลาใหท้่าน

เก็บภาพความประทับใจ ไดอ้ยา่งเต็มที ่ 

น าท่านล่องเรอื “MAID OF THE MIST” เพือ่ชม

น ้าตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิ สัมผัสกระแสน ้า

ปรมิาณมหาศาลทีท่ ิง้ตัวจากทะเลสาบอรีี่ เป็นจุด

ทีท่ าใหท้า่นไดอ้ยูใ่กลก้บัน ้าตกมากทีส่ดุ สมัผัสไดก้บัความสวยงามพรอ้มกบัความน่ากลัวกบัปรมิาณน ้า 6 แสนแกลอนตอ่

วนิาททีีต่กลงกระทบกนั ท าใหเ้กดิเสยีงดังกกึกอ้งไปนับพันไมล ์และมลีะอองน ้าปกคลมุไปทั่วบรเิวณทอดผา่นดว้ยสายรุง้

โคง้รับกับน ้าตกขนาดมหมึา สรา้งความสวยงามและความประทับใจเป็นอยา่งมาก มเีวลาพอสมควรใหท้่านไดอ้สิระตาม

อธัยาศัย… 

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้กลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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ท่านสามารถซื้อทั ว ร์ น่ั ง เฮลิคอปเตอร์*** 

(NIAGARA HELICOPTER) เพือ่ชมความงามของ

น ้าตกไนแองการ่า ในมุมมองที่น่าตื่นเตน้ เพื่อ

ไม่ใหท้่านพลาดโอกาส ในการเก็บภาพสวยๆ ใน

แตล่ะมมุ ควรเตรยีมกลอ้งถา่ยรปูไวใ้หพ้รอ้มตัง้แต่

ขึน้เฮลคิอปเตอร ์โดยทัวรน์ีจ้ะเริม่ต ้ นดว้ยการชม

โรงผลติไฟฟ้า จากพลังงานน ้า (The Sir Adam 

Beck Generating Plant), The Niagara Parks 

Commission School of Horticulture,  

****หมายเหตุ...การน่ังเฮลิคอปเตอร์ ขึน้อยู่

สภาพอากาศ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ มีค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิทา่นละ 170 USD ช าระเป็นเงนิสดเทา่นัน้***  

 จากนัน้น าท่านสูช่อ้ปป้ิง เอาทเ์ล็ท (Fashion Outlets of Niagara Falls USA) อสิระทุกท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

https://www.fashionoutletsniagara.com/Directory 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที:่ Holiday Inn Niagara Falls-Scenic Downtown หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง  

 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง(7)  ไนแองกำรำ่ – วลิเลีย่มสปอรต์ – แฮรร์สิเบริก์ 

                                                     โรงงำนช็อคโกแล็ต HERSHEY’S - วอชงิตนั ดซี ี

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงวลิเลีย่มสปอรต์” พืน้ทีน่ีเ้ป็นทีอ่าศัยของชาวอนิเดยีนแดง กอ่นการมาถงึของชาวยโุรป นคิมนี้

ไดรั้บการตัง้ชือ่ตามวลิเลยีมรัสเซลซึง่มเีรอืจอดอยูใ่นแมน่ ้า ทีน่ีก่ลายเป็นศนูยก์ลางการตดัไมใ้นชว่งทศวรรษที ่1860 

“สงครามขีเ้ลือ่ย” ปะทขุึน้ เมือ่คนงานหาว ั นท างานทีส่ัน้ลง แตส่ดุทา้ยก็ไดส้งบลง เมือ่ความตอ้งการไมล้ดลงและ 

เศรษฐกจิกม็คีวามหลากหลายรวมถงึผลติภณัฑ์

โลหะและเครือ่งหนังเฟอรน์เิจอรอ์าหารแปรรปู

และสิง่ทอไดเ้ขา้มาทดแทนมากขึน้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้กลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย   หลังอาหารน าทา่น น าทา่นออกเดนิทางสู ่“เมอืง

แฮรร์สิเบริก์”  (HARRISBURG) น าท่านแวะชม 

“โรงงานช็อคโกแล็ต” แสนอร่อยทีม่ชี ือ่เสยีงดัง

ไปทั่วโลก ที่มีเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใชใ้นการ

ผลติช็อคโกแลต HERSHEY’S โรงงานนี้ ไดถู้ก

กอ่ตัง้ขึน้มาโดย MR.MILTON S.HERSHEY ใน

https://www.fashionoutletsniagara.com/Directory
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ปีค.ศ.1876 โดยมลีูกอมคาราเมลรสนมทีม่ชี ือ่เสยีงโดงดังว่า “HERSHEY’S CRYTAL A” ทีม่าพรอ้มกับประโยคเด็ดทีว่่า 

“MELT IN YOUR MOUTH” มเีวลาทา่นไดซ้ือ้ช็อคโกแลตนานาชนดิเพือ่เป็นของฝากของทีร่ะลกึ ไดเ้วลาพอสมควร น า

ทา่นออกเดนิทางสู ่“กรงุวอชงิตัน ด.ีซ.ี” (Washington D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที:่ Holiday Inn Washington D.C.-Greenbelt MD หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง  

 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง(8)     วอชงิตนั ดซี ี– ท ำเนยีบขำว – อนสุำวรยีว์อชงิตนั  

      อนสุรณ์สถำนอบัรำฮมัลนิคอลน์ - เขำ้ชมสถำบนัสมธิโซเนยีน  

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านออกเดนิทางเขา้สู่ “กรุงวอชงิตัน ดี.ซ.ี” 

(Washington D.C.) นครหลวงของประเทศ

สหรัฐอเมริกามีชื่อเต็มว่า DISTRICT OF 

COLUMBIA หรอืใชต้ัวกนัวา่ D.C. กรงุวอชงิตัน ดี

ซี ตัง้อยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ 

สร า้ ง ในสมัยประธานาธิบดีจอ ร์จ วอชิงตั น 

ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิาถกูสรา้งขึน้

เพือ่ทดแทนฟิลาเดเฟียทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของ

สหรัฐสมัยเป็นดนิแดนโพน้ทะเลของอังกฤษ และ

เป็นเมอืงหนึง่ทีไ่ดรั้บการออกแบบผังเมอืงไดอ้ยา่งสวยงามเป็นระเบยีบ และเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงา นรัฐบาลทีส่ าคัญๆ โดย 

กรุงวอชงิตัน ดซี ีนัน้ตดิกับรัฐเวอร ์ จเินียและรัฐแมรแีลนด ์อยูใ่นเขตฝ่ังซา้ยของแมน่ ้าพอตอแมก (POTOMAC RIVER)

แวะถา่ยรปูกบั “ท าเนยีบขาว” (The White House) ทีพ่ านักของประธานาธบิดสีหรัฐอเมรกิา  

  น าท่านชมและถ่ายรูปกับ “อนุสาวรยีว์อชงิตัน” (WASHINGTON MONUMENT) ทีม่ลีักษณะเป็นแท่งโอบลิสิก ์สงู 169 

เมตร สรา้งขึน้เพือ่เป็น  เกยีรตแิกจ่อรจ วอชงิตัน 

ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐฯ  

  จากนัน้เขา้ชม “อนุสรณ์สถานอับราฮัมลนิคอลน์” 

(LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชงิตัน ดี

ซ ีสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลกึถงึอดีต

ประธานาธิบดี  ลินคอล์น  ตั ้งอยู่ ในบริเ วณ

สวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมือง ชม 

“ อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า นทห า รผ่ า น ศึก เ วี ย ด น า ม ” 

(VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ทีบ่นก าแพง

สีด า  มีรายชื่อของชาวอเมริกันที่เสียชีว ิตใน
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สงครามเวยีดนามกว่า 58,000 คน ชม “อนุสรณ์สถานทหารผ่านศกึเกาหล”ี (KOREAN WAR VETERANS MEMORIAL) 

เป็นรูปแกะสลักที่เป็นรูปทหาร ชม “อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอรส์ัน” (JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่

สวยงามและส าคัญแหง่หนึง่ในกรงุวอชงิตัน ดซี ีมรีปูปัน้ของประธานาธบิดเีจฟเฟอรส์นัอยูด่า้นใน    

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้กลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“สถาบันสมธิโซเนียน” 

(SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึง่เป็น

สถาบันวิจัย  ก่อตัง้ขึน้ตามความประสงค์ของ

นักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ เจมส ์สมธิสัน (JAM  

ES SMITHSON)   ซึง่ระบุในพนัิยกรรมว่าหาก

หลานชายของเขา เฮนรี ่เจมส ์ฮังเกอาร ์ฟอร์ด 

ไม่มทีายาท ก็ใหย้กมรดกทัง้หมดใหแ้ก่ รัฐบาล

สหรัฐอเมริกา เพื่อก่อตั ้งองค์กรที่สามารถ 

“เพิม่พูนและเผยแพร่ความรู”้ ใหแ้ก่มนุษยชาต ิ

เข า้ชม “พิพิธภัณฑ์ยานยนต์อากาศยาน”  

(National Air and Space Museum) ชม

เครือ่งบนิหลายยคุหลายสมัย รวมทัง้ Kitty Hawk 

Flyer เครือ่งบนิล าแรกของโลกของพีน่อ้งตระกลู

ไรน์ ยานอวกาศอพอลโล 11 จรวดล าแรกทีโ่คจร

ไปกลับโลก – ดวงจันทร ์ชม “พพิธิภัณฑป์ระวัติ

ธรรมชาต ิ(National Museum of Natural 

History)” เพลดิเพลนิกับการชมหุ่น  สตัฟฟ์ชา้ง

ป่าแอฟรกิันตัวใหญ่ทีส่ดุในโลก นอกจากนัน้ทีย่ัง

มหีอ้งทีม่ซีากดกึด าบรรพ ์มโีครงกระดกูไดโนเสาร ์

ยนืตระหงา่นอยู ่ ในพพิธิภณัฐแ์หง่นีย้งัมไีฮไลทท์ี่

ส าคัญอกีอยา่งหนึง่คอื “เพชรโฮป้” (Hope Diamond) อนัเป็นเพชรสนี ้าเงนิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และมปีระวัตอิยูว่า่เพชรอนันี ้

น าแต่ความเคราะหร์า้ยมาใหแ้กผู่เ้ป็นเจา้ของเสมอ จนกระทั่งเจา้ของคนสุดทา้ยจงึจ าตอ้งส่งต่อมาใหแ้ก่สถาบันสมธิโซ

เนยีน  

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที:่ Holiday Inn Washington D.C.-Greenbelt MD หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง  
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วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง(9)  วอชงิตนั ดซี ี– ชมเมอืงฟิลำเดเฟีย – ชอ้ปป้ิง 

                                                    ฟิลำเดเฟีย พรเีมยีม เอำทเ์ล็ท – นวิยอรก์  

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ “เมอืงฟิลาเดลเฟีย” มลรัฐเพนซลิวาเนีย ซึง่เป็นเมอืงทีร่เิร ิม่การประกาศอสิรภาพในสมัยก่อตัง้

ประเทศสหรัฐอเมรกิา น าทา่นชม “ระฆงัแหง่อสิรภาพ หรอืลเิบอรต์ี ้เบลล”์  จัดเป็นระฆงัทีม่คีวามหมายตอ่  ประวัตศิาสตร์

ชาติอเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงกอ้ง

กังวาลหลังประกาศอสิรภาพไม่ขึน้ตรงต่อจักรภพ

อังกฤษ ในปี 1776 เหตุทีเ่ลือกใชร้ะฆังใบนี้เพราะ

รอบๆระฆังจารึกขอ้ความที่มีความหมายจับใจ

เกีย่วกบัเสรภีาพไวว้่า “ขอใหเ้สรภีาพจงมแีด่คนทุก

คนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดนินี้” ซึง่ สอดคลอ้งกับ

วัตถุประสงค์ของการประกาศอสิรภาพพอดี ระฆัง

เสรภีาพใบนี้มนี ้าหนัก 2,080 ปอนด ์เริม่แขวนเป็น 

ระฆังประจ าเมอืงฟิลาเดลเฟีย ตัง้แต่ปี 1753 ใชต้ี

ยามมกีารประชมุหรอืเหตุการณ์ส าคัญ กอ่นจะใชใ้น

การตีเพื่อประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตีไว ้

อาลัยในอสัญกรรมของคณะผู ้ กอบกูอ้สิรภาพทุกๆ

คน ระฆังเริม่ปรากฏรอยรา้วในปี 1835 และแตกปริ

หลังการตฉีลองวันเกดิประธานาธบิดจีอรจ์ วอชงิตัน 

ท าใหท้างการสหรัฐยกเลกิการตรีะฆงัพร ่าเพรือ่ เพือ่

ยดือายขุองระฆงัใหย้าวนานทีส่ดุ  

 จากนัน้น าท่านชม “อนิดเีพนเดน้ซฮ์อลล”์ สถานที่

ประกาศอสิรภาพ ตัง้อยู่ในสวนทีเ่มอืงฟิลาเดลเฟีย ซึง่ไดป้ระกาศเอกราชไวใ้นปี ค.ศ 1776 ค าประกาศเขยีนโดย

โธมสั เจฟเฟอรส์นั แถลงวา่ อาณานคิมอเมรกิา 13 แหง่ ขอแยกตัวจากองักฤษ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้กลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ “Philadelphia Premium 

Outlets” ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นเอาท์เลททีด่ทีีสุ่ดอกี

แห่งหนึ่งในอเมริกา ตั ้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ ่

ประกอบดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมกว่า 250  รา้นคา้ 

น าเสนอสนิคา้ในราคาที่ชวนใหเ้ลือกสรรมากมาย

หลากหลายแบรนด์ อาท ิBURBERRY, GUCCI, 

CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, 

MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, 
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POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และอืน่ๆอกีมากมาย มเีวลาใหท้า่นไดอ้สิระกบัการเดนิเลน่หรอืจะเลอืกน่ังจบิชา กาแฟ 

ทีม่าจ าหน่ายหลากหลายจดุในเอาทเ์ลทแหง่นี้ / ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

*** อสิระอาหารมือ้ค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *** 

พกัที:่ New York LaGuardia Airport Marriott หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง  

 

วนัทีส่บิของกำรเดนิทำง(10) นวิยอรก์ – ชอ้ปป้ิง - Time Square – สนำมบนิ JFK – โดฮำ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 

 น าทา่นเดนิทางสูย่า่น “ไทม ์สแควร ์(Time Square) อสิระทกุทา่นเดนิเล่นเก็บภาพมหานคนวิยอรก์หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ

รนดเ์นมตา่งๆตามอธัยาศัย...   

16.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนินวิยอรก์(JFK) 

20.55 น. ออกเดนิทางสูโ่ดฮา โดยเทีย่วบนิที ่QR702 

 

วนัทีส่บิเอ็ดของกำรเดนิทำง(11)  โดฮำ – กรงุเทพฯ 

16.25 น. เดนิทางถงึโดฮา เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

20.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่QR830 

 

วนัทีส่บิสองของกำรเดนิทำง(12)  กรงุเทพฯ 

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

*************************************************************** 

หมายเหต.ุ..โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อันเนื่องมาจาก

สายการบนิ และสถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดนิทางในขณะนัน้ เพือ่ความปลอดภัยในการเดนิทาง บรษัิท ไดม้อบหมายให ้

หัวหนา้ทัวรผ์ูน้ าทัวร ์มอี านาจตัดสนิใจ ณ ขณะนัน้ทัง้นีก้ารตัดสนิใจ  จะค านงึถงึผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นส าคัญ 

อตัรำคำ่บรกิำร ออกเดนิทำง คณะที ่1-2 

จ านวนผูร้ว่มเดนิทาง 

 

ผูใ้หญพ่ัก 

หอ้งละ 2 ทา่น 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

เดนิทำง 2-3 ทำ่น 259,900 59,000 

เดนิทำง 4-5 ทำ่น 189,900 59,000 

เดนิทำง 6-7 ทำ่น 169,900 59,000 

เดนิทำง 8-9 ทำ่น 159,900 59,900 

หากทา่นตอ้งการเดนิทางโดยชัน้ธรุกจิ BUSINESS CLASS กรณุาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 

หมายเหต ุ: โรงแรมในอเมรกิา ไมม่หีอ้งพักส าหรับ 3 ทา่น (TRIPLE  ROOM) สว่นใหญจ่ะเป็น 



Page 12 of 15 

 

 

 

เตยีง QUEEN BED 2 เตยีง (TWN) กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ที ่

 

อตัรำคำ่บรกิำร ออกเดนิทำง คณะที ่3-9 

จ านวนผูร้ว่มเดนิทาง 

 

ผูใ้หญพ่ัก 

หอ้งละ 2 ทา่น 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

เดนิทำง 2-3 ทำ่น 269,900 69,000 

เดนิทำง 4-5 ทำ่น 199,900 69,000 

เดนิทำง 6-7 ทำ่น 179,900 69,000 

เดนิทำง 8-9 ทำ่น 169,900 69,900 

หากทา่นตอ้งการเดนิทางโดยชัน้ธรุกจิ BUSINESS CLASS กรณุาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 

หมายเหต ุ: โรงแรมในอเมรกิา ไมม่หีอ้งพักส าหรับ 3 ทา่น (TRIPLE  ROOM) สว่นใหญจ่ะเป็น 

เตยีง QUEEN BED 2 เตยีง (TWN) กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ที ่

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งชัน้ประหยัดบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ – นวิยอรค์ – กรุงเทพฯ  

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง ตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมรกิาไมอ่นุญาตใหพ้นักงานขบั
รถ ขบัเกนิ 12 ช.ม. ตอ่วนั  

 โรงแรมทีพั่กตามระบหุรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตวั หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล, งานเทรดแฟรห์รอื
การประชมุตา่งๆ อนัเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

 คา่เขา้ชมยังสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่อาหารทีร่ะบใุนรายการ ใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ 
 คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยหัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วใหค้วามรู ้และคอยดแูลอ านวยความสะดวกสบายตลอดการเดนิทาง  

 การด าเนนิการกรอกขอ้มลูตา่งๆ ทีส่ าคญัและจ าเป็นตอ้งใชใ้นการเดนิทางตลอดทรปิ  
 คา่ซมิการด์ ส าหรับใชใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิา เพือ่ความสะดวกในการตดิตอ่สือ่สารของทา่น 

 คา่ประกนัสขุภาพและประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิคุม้ครองสงูสดุมากถงึ 5,000,000 บาท   

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศพัท ์, คา่ซักรดี , คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ผกผันของภาษีน ้ามันทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทนัหัน 
 คา่ใบรับรองผลการตรวจโควดิ เพื่อยนืยันผลว่าไม่มเีชือ้ก่อนการเดนิทาง มอีายุไม่เกนิ 72 ชั่วโมง นับจากเวลาไฟลทบ์นิออกจากประเทศไทย  

โดยวธิกีารตรวจแบบ ANTIGEN, NAAT, RT-LAMP, RT-PCR OR TMA เทา่นัน้!!! ในเอกสารตอ้งระบุ ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ทีต่รงตาม

หนา้พาสปอรต์ (หา้มผดิแมแ้ต ่1 ตัวอักษรหรอืตัวเลข)ในการยนืยันผล โดยระบวุา่ “NEGATIVE” หรอื “NOT DETECTED” เทา่นัน้ ถา้เอกสาร
ระบวุา่ “INVALID” ไมส่ามารถใชไ้ด ้

 การส ารองทีพั่ก Alternative State Quarantine (ASQ) สถานทีก่ักตัวทางเลอืก กระบวนการของการกักกันโรค ณ โรงแรมทีไ่ดรั้บอนุมัตจิาก
รัฐบาล ระยะเวลาในการกักตัวขึน้อยู่กับสถานการณ์ ซึง่รัฐบาลจะเป็นผูก้ าหนด (ทา่นสามารถเลอืก ASQ ไดต้ามความตอ้งการของทา่น (โดย

สามารถดรูายชือ่และคา่ใชจ้า่ยรายละเอยีดตา่งๆตามทา้ยโปรแกรม) 

 คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่อเมรกิา และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม (9,000 บาท)  
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯไม่ไดจั้ดใหแ้ก่ทา่นเนื่องจากป้องกันการสญูหายจากมจิฉาชพีทีแ่ฝงตัวเขา้มาในโรงแรมที่

พัก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักส าหรับทกุทา่น) 
 คำ่ทปิพนกังำนขบัรถทำ่นละ 4 USD / ทำ่น / วนั ท ัง้หมดทำ่นละ 36 USD ตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 150 บำท ตอ่วนั ท ัง้หมดทำ่นละ 1,800 บำท ตลอดกำรเดนิทำง 
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เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ และกำรช ำระเงนิ  

 กรุณาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 110,000 บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายังบรษัิท และ
คา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอืกรุณาช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 3 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ ทา่นไดแ้จง้กับทางบรษัิทวา่ไม่ผ่านการยืน่วซีา่ หรอื ผลการ

ตรวจโรค Covid-19 เป็นบวก ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด 
 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ 

ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บ ทีน่อกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่

ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่า

ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 ทางบรษัิทไมส่ามารถรับผดิชอบได ้หากเกดิผลขา้งเคยีงตา่งๆ หลงัจากการไดรั้บวคัซนีแลว้ 

 
หมำยเหตุ 

o เอกสำรตำ่งๆทีใ่ชใ้นกำรยืน่วซี่ำทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิำ ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททัวรเ์ป็นผูก้ าหนด ท่านทีม่ี

ความประสงคจ์ะยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่
การพจิารณาวซี่าของทา่น บรษัิททัวร์เป็นแตเ่พียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซี่าเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่าใหก้ับทาง

ทา่น 
 หำกทำ่นผำ่นกำรพจิำรณำวซีำ่และ ผลกำรตรวจโรค Covid-19 เป็นลบ แลว้ยกเลกิกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยดึ

คำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมด 100% 

 ทำงบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ กำรบรกิำร ทีส่นำมบนิสวุรรณภูม ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจาก

โปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 
 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ   
 หำกทำ่นผำ่นกำรพจิำรณำวซีำ่ และ ผลกำรตรวจโรค Covid-19 เป็นลบ แลว้ยกเลกิกำรเดนิทำง กอ่นเดนิทำง 3 วนั ทำงบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรยดึคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมด 100% 

 
 

เอกสำรทีใ่ชใ้นกำรยืน่ขอวซี่ำ VISA  (ตอ้งมำโชวต์วัทีส่ถำนทตูเพือ่สแกนลำยนิว้มอืทุกทำ่น) 

 หนงัสอืเดนิทำงทีเ่หลอือำยใุชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถำ่ยส ี(ตอ้งถำ่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉำกหลงัเป็นสขีำวเทำ่น ัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ขึน้อยูก่บัประเทศทีจ่ะเดนิทาง  

 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* คำ้ขำย หลักฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง อายยุอ้นหลงัไมเ่กนิ 3 เดอืนนับจาก

เดอืนทีจ่ะเดนิทาง *พนกังำนและผูถ้อืหุน้ หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบคุ าวา่ TO WHOM 

IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู 
*ขำ้รำชกำรและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงนิทำ่นละ 1 ฉบบั ( สถำนทตูรบับญัชอีอมทพัยเ์ทำ่น ัน้ สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจำกออมทรพัยแ์ละเอกสำรแสดง
ทำงกำรเงนิอืน่ๆ สำมำรถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐำนกำรเงนิของทำ่นสมบูรณท์สุ่ด)  

* หนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู
พรอ้ม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงนิฝำก ออมทรพัย ์โดยละเอยีดทุกหนำ้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน กรุณาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ 

และหมายเลขบญัชเีลม่เดยีวกับส าเนาทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่ (ใชเ้วลาด าเนนิการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบัญชจีากทางธนาคารบดิาหรอืมารดา 
*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิร่วมกนัได ้แตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชดุ 

 กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปีบรบิูรณ ์ / หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดาไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดยทีว่า่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบตัรประชำชน หรอื ส ำเนำสูตบิตัร 1 ชุด 

 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยำ่ 1 ชุด 

 ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกุล (ถำ้ม)ี 1 ชุด 
  กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกู

ปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  
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 หำกสถำนทตูมกีำรเรยีกสมัภำษณ์ ทำงบรษิทัฯขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณต์ำมนดัหมำยและโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้

ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวน

ทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  
 กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูยกเลกิวซี่ำของทำ่น เนือ่งจาก

การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  
 ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุเทำ่น ัน้ 

การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลังจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 
 

โปรดทรำบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

ALTERNATIVE STATE QUARANTINE (ASQ) PACKAGE  

PACKAGE 14-16 DAYS รำคำเริม่ตน้ 

1. AMBASSADOR HOTEL BKK  38,000 

2. SALIL HOTEL SOI THONGLOR 1  39,000 

3. GRAND CENTRE POINT SUKHUMVIT 55 60,000 

4. MOVENPICK BDMS WELLNESS RESORT BANGKOK 66,500 
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12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

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

 


