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วนัที ่1  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร์

สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์(QR) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัที ่2  โดฮา - มหานครนวิยอรก์ 

 

03.05 น. ออกเดนิทางสู่มหานครนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย(์QR) 

เทีย่วบนิที ่ QR837 (03.05-05.55) / QR701 (08.15-15.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง

ประมาณ 23.10 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงโดฮา ประเทศสกาตา้ร)์ บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิมหานครนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 12 ชัว่โมง) มหานครนวิยอรก์ (New York) ศูนยก์ลางทาง
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เศรษฐกจิ ธรุกจิ การศกึษา และสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยตกึอาคารสดุล ้าสมัย แปลกตา และ

ถา่ยรปูสวยสดุๆ มหานครทีใ่หญท่ีส่ดุใน อเมรกิา และใหญเ่ป็นอนัดับที ่2 โลก 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Hilton Newark Airport, New York หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3  นวิยอรก์-ฟิลาเดลเฟีย-ระฆงัแหง่เสรภีาพ-อนิดเีพนเดน้ซ ์ฮอลล-์วอชงิตนั ดซี ี

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย 

(Philadephia) เมืองหลวงแห่งแรกของ

สหรัฐอเมรกิา กอ่นทีจ่ะยา้ยไปยงัวอชงิตัน ด.ีซ.ี เป็น

เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในรัฐเพนซลิเวเนีย และเป็นเมอืงที่

พลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของ

สหรัฐอเมรกิา ฟิลาเดลเฟียเป็นเมืองที่เต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตรก์ารกอ่ตัง้ประเทศมากมาย  

น าท่านชมระฆงัแห่งเสรภีาพ (Liberty 

bell) เป็นระฆงัทีม่คีวามหมายตอ่ประวัตศิาสตรช์าติ

อเมรกินั เพราะเป็นระฆงัใบทีส่ง่เสยีงกอ้งกงัวานหลัง

ประกาศอสิรภาพไม่ขึน้ตรงต่อ จักรภพอังกฤษในปี 

ค.ศ. 1776 ระฆังเสรีภาพใบนี้มีน ้ าหนัก 2,080 

ปอนด ์เริม่แขวนเป็นระฆังประจ าเมอืงฟิลาเดลเฟีย 

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1753 ใชต้ยีามมกีารประชมุสภา หรอื

เหตกุารณ์ส าคัญ กอ่นจะใชใ้นการตเีพือ่ประกาศเอก

ราช หลังจากนั้นก็จะตีไวอ้าลัยในอสัญกรรมของ

คณะผูก้อบกูอ้สิรภาพทุกๆ คน จนระฆังเริม่ปรากฏ

รอยรา้วในปี ค.ศ. 1835 ท าใหท้างการสหรัฐยกเลกิ

การตีระฆังพร ่ า เพรื่อ เพื่อยืดอายุของระฆังให ้

ยาวนานทีส่ดุ 

น า ท่ า น ช ม อิน ดี เ พ น เ ด้นซ์  ฮ อ ล ล ์

(Independence hall) ซึง่เป็นอาคารหลักในอทุยาน เป็นทีรู่จั้กในฐานะสถานทีท่ีม่กีารอภปิรายแกไ้ข

และลงมตเิห็นชอบค าประกาศอสิรภาพสหรัฐอเมรกิาและรัฐธรรมนูญแหง่สหรัฐอเมรกิา นอกจากนี้ยังเป็น

ทีต่ัง้ของการประชมุยกรา่งรัฐธรรมนูญในฤดูรอ้น ค.ศ. 1787 ปัจจุบันไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

เมือ่ ค.ศ. 1979 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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  น าทา่นเดนิทางสูก่รงุวอชงิตนั ดซี ี(Washington, D.C. โดยตัวยอ่ D.C. ยอ่มาจาก District of 

Columbia เขตปกครองพเิศษโคลัมเบยี) เป็นเมอืง

หลวงของสหรัฐอเมรกิา ก่อตัง้ขึน้เมือ่ภายหลังจาก

การปฏวิัตอิเมรกิา โดยชือ่ วอชงิตัน มาจากชือ่ของ

จอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดสีหรัฐคนแรก และบดิา

ผูก้่อตัง้ประเทศคนหนึง่ วอชงิตันเป็นนครหลักนคร

หนึ่งของเขตมหานครวอชิงตัน (Washington 

Metropolitan Area) โดยวอชงิตันไดรั้บฉายาว่า

เป็นเมอืงหลวงทางการเมอืงของโลก เนื่องจากเป็น

ที่ตั ้งของรัฐบาลกลางสหรัฐและสถาบันทาง

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ จ า น ว น ม า 

อาทิ  ธนาคา ร โลก  กองทุ นก า ร เ งิน ร ะหว่ า ง

ประเทศ เป็นตน้  

น า ท่ า น ช มท า เ นี ย บ ข า ว  (White 

House) สถานที่ท างานและบา้นพักราชการของ

ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี  ช ม อ นุ ส า ว รี ย ์ ว อ ชิ ง ต ัน 

(Washington Monument) หรอืทีรู่จ้ักกนัในนามไมเ่ป็นทางการคอื “แท่งดนิสอ” แท่งหนิโอเบลสิก์

ทีส่รา้งเพือ่เป็นเกยีรตแิก่ จอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา ผูน้ าอสิรภาพมาสู่ส

สหรัฐอเมรกิาทีท่ าจากหนิออ่นและตัง้ตระหงา่นอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ซึง่มคีวามสงูถงึ 555 ฟตุ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอติาเลยีน 

พกัที ่Hotel Westin Tysons Corner, Washington DC หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4  วอชงิตนั ดซี-ีอนสุรณ์สถานโธมสั เจฟเฟอรส์นั-อนสุรณ์ประธานาธบิดลีนิคอน 

  พพิธิภณัฑป์ระวตัธิรรมชาต-ิเพชรโฮป้-แฮรสิเบริก์ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านชมอนุสรณ์สถานโธมสั เจฟเฟอรส์นั (Jefferson Memorial) และชมอนุสรณ์

ส ถ า น ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี ล ิ น ค อ น ( Lincoln 

Memorial) ซึง่ทัง้ 2 ท่านนัน้เป็นรัฐบรุุษผูย้ ิง่ใหญ่

ในหนา้ประวัตศิาสตรส์หรัฐอเมรกิาทัง้ส ิน้  

จากนัน้น าท่านชมพพิธิภัณฑส์มธิโซเนียน 

ซึ่ง ใ หญ่ที่ สุ ด ใ น โล ก โดยทุ ก ท่ า น จ ะ ไ ด ้ช ม

พิพิธ ภ ัณฑ์ป ร ะ ว ัต ิธ ร รมชาติ  (National 

Museum of Natural History) และท่านยัง
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สามารถเพลดิเพลนิกับการชมหุ่นสต๊าฟ ชา้งป่าแอฟรกิันทีต่ัวใหญ่ทีส่ดุในโลก นอกจากนัน้ยังมหีอ้งจัด

แสดงซากดกึด าบรรพโ์ครงกระดูกไดโนเสารแ์ละที่

พลาดไม่ไดซ้ ึง่เป็นไฮไลท์เลยก็คือ เพชรโฮ้ป 

(Hope Diamond) เป็นเพชรสนี ้าเงนิทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในโลกในบรรดาเพชรสนี ้าเงนิในอดตีทีเ่คยพบมา มี

น ้าหนัก 112 กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะมี

ความสวยงามและเป็นสิ่งล ้าค่าหายากแลว้ยังมี

ประวัตคิวามเป็นมาทีย่าวนานอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) เป็นเมอืงหลวงของรัฐเพนซลิเวเนีย เป็นเมอืงใหญ่

เป็นอนัดับ 9 ของรัฐเพนซลิเวเนยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังตะวันออกของแมน่ ้าซสัควิแฮนนา 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Best Western or Radisson Penn Harris, Harrisburg หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5  แฮรสิเบริก์-โรงงานช็อกโกแลต-บฟัฟาโล-ไนแอการา่ เอาทเ์ลต 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เขา้ชมโรงงานจ าลองผลติช็อกโกแลต ชือ่ดงัของประเทศอเมรกิา น ัน่ก็คอื Hershey’s 

Chocolate World ซึง่ท่านจะไดช้มขัน้ตอนใน

การผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์กา ร์ตูน

เคลือ่นไหวโดยใชส้ัตวจ์ าลองในการแสดงประกอบ

กับเทคโนโลยทีีท่ันสมัย พรอ้มกับการแสดงทีน่่ารัก

แล ะตื่ น ต าตื่ น ใ จ  อิส ร ะ ให ้ท่ า นได ้เ ลือ กซื้อ

ชอ็กโกแลตนานาชนดิของ Hershey’s เพือ่เป็นของ

ฝาก ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบฟัฟาโล (Buffalo) ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของ มหานครนวิยอรก์ มี

ประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวาม

สะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมรกิา และเป็นเมอืงตดิ

พรมแดนระหว่างอเมรกิาและแคนาดา โดยมแีม่น ้าไน

แอการ่าขวางกัน้ ซึง่เป็นจุดก าเนดิของน ้าตกยักษ์ไน

แอการา จนเขา้เขตบรเิวณน ้าตกไนแอการา (Niagara 

Falls)  
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น าทา่นสูไ่นแอการา่ เอาทเ์ลต (Niagara Falls Outlet) ใกลก้บัจดุชมน ้าตกไนแองการา่ ให ้

อสิระชอ้ปป้ิงกับศูนยร์วมแฟชั่นของอเมรกิา มสีนิคา้มากมายและส่วนใหญ่เป็นแบรนดอ์เมรกิาในราคา

พเิศษ แถมภายในยังกวา้งขวางมากไปดว้ยรา้นคา้กว่า 200 รา้น ซึง่แต่ละรา้นลว้นแต่มสีนิคา้ราคาลด

ราคากันเกนิครึง่ ในพื้นที่กวา้งใหญ่หลายโซน หลากหลายแบรนด์ใหเ้ลือกชอ้ป ทัง้เช่น American 

Eagle Out,Burberry, Clark’s, Coach, Converse, DKNY, Foot locker Outlet, Forever 21, Fossil, 

Gap Outlet, Guess, Hugo Boss Outlet, Kate Spade, Kenneth Cole, Levi’s, Michael Kors, 

Sunglasses, Skechers, Polo Ralph Lauren, Nike, Swarovski,Toy’’R’’US Express, Vitamin world

และอกีมากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Holiday Inn By Sheraton, Niagara Falls หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6  น า้ตกไนแอการา่-พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้คอรน์นงิ-สแครนตนั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านชมน า้ตกไนแอการ่า (Niagara 

Falls) ฝ่ังอเมริกา น ้ าตกไนแอการ่าประกอบดว้ย

น ้าตกสามแห่งทีแ่ยกออกจากกัน คอื น ้าตกเกอืกมา้ 

(Horseshoe Falls บางครัง้ก็เรยีก น ้าตกแคนาดา) 

สงู 48 เมตร น ้าตกอเมรกิาสงู 51 เมตร และน ้าตก

ขนาดเล็กกว่าที่อยู่ตดิกัน คือน ้ าตก Bridal Veil 

เดนิทางถงึน ้าตกไนแอการ่า น าท่านเดนิเขา้สูจุ่ดชม

ววิทีส่ามารถมองเห็นน ้าตกไนแอการา่ไดอ้ยา่งชดัเจน 

มีเวลาใหท้่านเก็บภาพความประทับใจ ไดอ้ย่าง

เต็มที ่ 

จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์ครื่อง

แกว้คอรน์นงิ (Corning Museum of Glass) 

สถานที่ที่เต็มไปดว้ยผลงานสะสมจากแกว้ และที่

ส าคัญพพิธิภัณฑแ์กว้คอร์นนิงแห่งนี้ยังเป็นสถานที่

คุณไม่ควรพลาดเมือ่มาเยอืนนวิยอรก์ พบกับผลงาน

ทีท่ าจากแกว้กว่า 45,000 ชิน้ ซึง่ประกอบไปดว้ย

ผลงานรปูแบบสมยัใหมแ่ละรปูแบบทางประวัตศิาสตร ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสแครนตนั (Scranton) เมอืงประวัตศิาสตรอ์ดตีอตุสาหกรรมชมุชนท า

เหมอืงถา่นหนิ ปัจจบุนันีเ้ต็มไปดว้ยพพิธิภณัฑส์ถานทีท่างประวัตศิาสตรม์ากมาย  
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น าท่านชมระบบการขนสง่รถรางโบราณ (Electric City Trolley Museum) ระบบรถขน

แร่ของเมืองสแครนตันในสมัยอุสาหกรรมเหมือง

ถ่านหนิในอดตี มโีมเดลรถรางขนาดเล็กวิง่รอบให ้

ท่านไดช้ม และมีรา้นขายของที่ระลึก จากนั้นให ้

ท่านไดเ้ดนิอสิระชมเมอืงย่างเมืองเก่าสแครนตัน 

อาคารบา้นเรอืนทีย่งัคงอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel, Scranton หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่7  สแครนตนั-นวิยอรก์-ลอ่งเรอืชมอนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ-กราวดซ์โีร-่สะพานบรคูลนิ 

  เอ็มไพรส์เตท-ไทมส์แควร-์ถนนบรอดเวย-์สนามบนินครนวิยอรก์ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่ านสู่  มหานครนิวยอร์ก  (New 

York) มหานครแหง่วัฒนธรรมจากนานาประเทศมา

ผสมกลมกล่อมกันเป็นเนื้อเดียวไดอ้ย่างลงตัว 

ภาย ใต ้มหานค รใหญ่แห่ งนี้  มีแทบทุกสิ่งที่

นักท่องเที่ยวใฝ่หา ไม่ว่าจะชอ้ปป้ิง กินดื่ม ชม

พพิธิภณัฑ ์อารต์แกลเลอร ีมวิสคิัลระดับโลก ฯลฯ  

น าท่านล่องเรือ เพื่อชมอนุสาวรีย ์เทพี

เสรภีาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่าของ

เทพเีสรภีาพสญัลักษณ์แหง่ความภาคภมูใิจของชาว

อเมรกินัทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวา่เป็นดนิแดนทีท่กุคนมสี]ิ

ทธ ิและเสรภีาพเทา่เทยีมกนัเทพเีสรภีาพนี ้ประเทศ

ฝร่ังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่

อเมรกิากอ่ตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี  

น าท่านชมกราวดซ์โีร ่(Ground Zero) 

สถานที่ร าลึกเหตุการณ์ 9/11 ต าแหน่งของตึก 

world Trade Center เดมิ โดยการออกแบบของ

สถาปนกิทีช่ ือ่ว่า Michael Arad ซึง่ชนะการแขง่ขัน

จากผลงานทั่วโลก จากผูส้ง่แบบทัง้หมด 5200 คน 

จาก 63 ประเทศ สิง่ทีม่าแทนทีใ่นต าแหน่งเดมิของ

ตกึ ตกึแฝด คอืสระน ้า 2 สระ ในต าแหน่งของตกึทัง้ 

2 ตกึ ซึง่ถอืเป็นจุดศูนยก์ลางของสถานทีร่ าลกึแห่ง
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นี้  สระน ้าขนาดกวา้งเท่าฐานตกึ สะทอ้นเงาของทอ้งฟ้าและตกึทีร่ายลอ้ม เป็นภาพสะทอ้นทีท่ าใหเ้รา

ร าลกึถงึการจากไปของตกึทัง้ 2  

ผ่านเสน้ทางชมสะพานบรูคลนิ (Brooklyn Bridge) ซึง่เป็นสะพานแขวนทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุใน

สหรัฐอเมรกิา มคีวามยาว 1,825 เมตร ทอดขา้มแมน่ ้าอสีต ์เชือ่มระหว่างนวิยอรก์ ซติี ้เกาะแมนฮัตตัน 

และ ยา่นบรคูลนิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านขึน้ชมทวิทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตกึระฟ้าเอ็มไพรส์เตท (Empire State 

Building) บรเิวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue 

และ West 34 Street และยังเป็นสถานทีถ่่ายท า

ภาพยนตรม์ากมาย อาทเิชน่ Sleepless in Seattle, 

An Affair to Remember, King Kong   

จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระอยา่งเต็มที ่ไมว่่าจะ

เดินเล่นย่านเดินเล่นย่านไทม์สแควร์ (Time 

Square) ย่านการคา้ในกลางนคร ที่ประชันป้าย

โฆษณานับรอ้ยป้าย หรอื ยา่นโรงละครเพลง ณ ถน

นบรอดเวย ์(Broadway Avenues) ตน้ก าเนดิ

ของละครบรอดเวยศ์ลิปะการแสดงทีท่ั่วโลกยอมรับ

หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงบนถนนเลขที ่5  (Fifth Avenue) 

ที่ไดช้ื่อว่าเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่แพงที่สุดของโลก 

"The most expensive street in the world" 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารไทย 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินครนวิยอรก์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

 

วนัที ่8  นวิยอรก์-โดฮา (เครือ่งบนิผา่นเวลาสากล) 

 

01.00 น. ออกเดนิทางจากนวิยอรก์ กลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย(์QR) เทีย่วบนิที ่QR706 

(01.00-20.30 / QR836 (02.20(+1)-13.10) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 23 ชัว่โมง 

(รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงโดฮา ประเทศสกาตา้ร)์ บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 

  --- เครือ่งบนิผา่นเวลาสากล---  

วนัที ่9  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

13.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
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หมายเหต ุ: บรกิารไมร่วมในรายการทวัร ์!!! และมาตราการตา่งๆทีก่ าลังจะออกมาในอนาคต 

1.ตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารใชใ้นการเชค็อนิขากลับประเทศไทยคา่ใชจ้า่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์

(อตัราคา่บรกิารตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วันเดนิทาง) 

 

2.กลับถงึไทย คา่ทีพ่ักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 

ดรูายชือ่โรงแรม SHA+ ไดท้ี ่https://www.shathailand.com หรอื https://www.thailandsha.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

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

พุธ - พฤหสับด ี 10 - 18 สงิหาคม 65 109,999.- 109,999.- 19,900.- 

พุธ - พฤหสับด ี 14 - 22 กนัยายน 65 109,999.- 109,999.- 19,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่ก 

ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 23 กโิลกรมั) และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีาร

เรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

8. คา่ประกนัโควดิรักษาระหวา่งตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

9. คา่วซีา่อเมรกิา (หากมวีซีา่แลว้ หกัเป็นสว่นลดออก 5,600 บาท) 

10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไป

แลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คนขบัรถ 5 USD/ทา่น/วนั 

7. ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 51,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวีซา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 
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3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 30,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มม่ ีRefund จากทาง

สายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ 

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิ ไดท้กุกรณี 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอื

ค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน ค่ามัดจ า

โรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 



Page 12 of 16 

 

 

 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกันและ

บางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไม่

มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

วซีา่อเมรกิา สมัภาษณ์เสร็จ ทราบผลทนัท ี

- ถา้วซีา่ไมผ่า่น สมัภาษณ์เสร็จสถานทตูจะคนืพาสปอรต์ให ้

- ถา้วซีา่ผา่น สถานทตูจะเกบ็เลม่พาสปอรต์ไป และจะสง่พาสปอรต์ คนืทางไปรษณีย ์EMS ประมาณ 5-7 วันท าการ คา่วี

ซา่อเมรกิา 160 USD ( 5,600 บาท) 
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โปรดทราบ 
 

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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
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 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


