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อเมรกิาตะวันออก 10 วัน 7 คืน 
นิวยอรค์-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตนั ดีซี-แฮริสเบิรก์-Hershey’s 

Chocolate World-เท่ียวเมืองสดุโรแมนติกท่ีบอสตนั 

ชอ้ปป้ิง Gilroy Premium Outlet-ชมเมืองน่ารกัท่ีร็อคพอรต์ 

โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก (CX) 

นิวยอรค์ อดตีเมอืงหลวงเกา่ทีเ่ป็นนครแหง่ความมัง่คัง่ และทนัสมยัทางดา้นสถาปัตยกรรม และเทคโนโลย ี
ฟิลาเดลเฟีย เมอืงทีป่ระชาชนมสีทิธเิสรภีาพมากทีส่ดุในอเมรกิา ตัง้อยูใ่นรฐัเพนซลิวาเนีย ซึง่ถอืเป็นสถานทีก่อ่ตัง้
   ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีจ่ะมาเสีย่งโชค ณ เมอืงนี้ 
วอชิงตนั ดี ซี เมอืงหลวงของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นเมอืงหนึง่ทีไ่ดอ้อกแบบผงัเมอืงไดอ้ยา่งสวยงามและเป็น
  ระเบยีบ เป็นทีต่ัง้ทีท่ าการของหน่วยงานรฐับาลทีส่ าคญั ๆ   
แฮรริ์สเบิรก์  เมอืงหลวงรมิฝัง่แมน่ ้าซวัควฮิานน่า เป็นทีต่ัง้ของโรงงานชอ็คโกแลต็แสนอรอ่ยทีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่โลก 
บอสตนั จุดก ำเนิดอสิรภำพของสหรฐัอเมรกิำ และบำ้นเกดิของครอบครวัจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ อกีทัง้เป็น

ศนูยก์ลำงของกำรศกึษำมสีถำบนัมำกกว่ำ 60 แหง่ และทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก ไดแ้ก ่Harvard University 
และ Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

รอ็คพอรต์ เมอืงเลก็ๆน่ำรกั เงยีบสงบรมิชำยฝัง่มหำสมทุรแอตแลนตกิ ทำงตอนเหนือของรฐัแมสซำชเูซตส ์
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ก าหนดการเดินทาง  16-25 ก.พ./ 01-10 มี.ค. / 31 มี.ค.-09 เม.ย. /14-23 เม.ย. /27 เม.ย.-06 พ.ค.2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-นิวยอรค์ 
08.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิก แถว M ประตทูางเขา้หมายเลข 

6 -7 เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง  
(กรณุามาใหต้รงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) 

11.40 น. ออกจากกรงุเทพฯ สูฮ่่องกง โดยสายการคาเธ่ยแ์ปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX750 
15.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮ่องกง ใหท้า่นแวะเปลีย่นเครือ่ง 
16.20 น. เดนิทางสูม่หานครนิวยอรค์ โดยสายการคาเธ่ยแ์ปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX840 

       +++++++++ เครือ่งบินท ำกำรบินข้ำมเส้นแบง่เวลำสำกล +++++++++ 
19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบินจอห์นเอฟเคนเนด้ี มหานครนิวยอรค์   หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้    
  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม  Crowne Plaza Newark Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
  
วนัทีส่อง นิวยอรค์- ฟิลำเดลเฟีย-วอชิงตนั ดีซี 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองฟิลาเดลเฟีย  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  ชมเมอืงฟิลาเดลเฟีย 
เมอืงทีป่ระชาชนมสีทิธเิสรภีาพมากทีส่ดุในอเมรกิา ตัง้อยูใ่นรฐัเพนซลิวาเนีย ซึง่ถอืเป็นสถานทีก่อ่ตัง้
ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ชมระฆงัแหง่เสรภีาพ หรอื Liberty Bell สญัลกัษณ์ของการตัง้ประเทศ ชม
หอแหง่เสรภีาพ Independence Hall สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นศาลาว่าการรฐั ปัจจุบนัใชเ้กบ็รกัษา
เอกสารอสิรภาพและตัง้ดนิแดนใหมโ่ดยใชช้ือ่ว่า“สหรฐัอเมรกิา” (United State of America)   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ กรงุวอชิงตนั ดีซี มลรฐัแมรีแ่ลนด์และเป็นเมอืงหลวงของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ  เป็นที่ตัง้ที่ท าการของ
หน่วยงานรฐับาลทีส่ าคญั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Chantilly Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ำม วอชิงตนั ดีซี-แฮริสเบิรก์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    
  น าทา่นชม กรงุวอชิงตนัดีซี โดยเริม่ตน้จากท าเนียบขาว ทีพ่ านกัของประธานาธบิด ีจุดเด่นทีพ่ลาด
  ไมไ่ดอ้กีทีค่อืเสาสงูทีท่ าจากหนิออ่นและตัง้ตระหงา่นอยา่งเหน็ไดช้ดั คอื อนุสาวรยีว์อชงิตนั ซึง่ม ี
  ความสงู 555  ฟุต ชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของโดมสขีาวซึง่สรา้งเป็นทีร่ าลกึถงึประธานาธบิดี
  เจฟเฟอรส์นั และชมอนุสาวรยีป์ระธานาธบิดคีนที ่ 66   ของประเทศสหรฐัอเมรกิาคอืประธานาธบิด ี

ลนิคอรน์  จากนัน้ชมและถ่ายรปูภายนอกกบัท าเนียบขาวหรือ White House บา้นอยา่งเป็น
ทางการและสถานทีท่ างานของประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา สรา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ. 1792 ถงึ ค.ศ. 
1800 ดว้ยหนิทราย และสขีาวในสไตลจ์อรเ์จยีนยคุหลงัและกลายเป็นทีอ่ยูอ่าศยัประธานาธบิดี
สหรฐัอเมรกิาทกุคน รวมทัง้ชมตกึรฐัสภา ซึง่เป็นทีป่ระชมุสมาชกิวุฒสิภา และสภาผูแ้ทนราษฎร   
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นชมสถาบนัสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.6486  โดยทนุ

รฐับาลสว่นหนึ่งรว่มกบัเงนิกองทนุ จากพนิยักรรมของ James Smithson นกัวทิยาศาสตรข์อง
องักฤษสถาบนัสมธิโซเนียนยงัเป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกและ ไดร้วบรวมพพิธิภณัฑ ์ 61  แหง่
ไวด้ว้ยกนั เชน่ National Museum of Natural History ซึง่แสดงนิทรรศการเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มของ
มนุษย ์ชมหอ้งแสดงกระดกูไดโนเสาร ์หุน่ชา้งแอฟรกินัโบราณทีต่วัใหญ่ทีส่ดุในโลก และเพชรขนาด 
85.5  กะรตั ทีเ่คยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลุยสท์ี ่ 66  ของฝรัง่เศส  ชมพพิธิภณัฑเ์ครือ่งบนิและยาน
อวกาศ (National Air and Space Museum) ทีม่ผีูเ้ขา้ชมสงูทีส่ดุในโลก แสดงประวตัศิาสตรก์ารบนิ
มาตัง้แต่ตน้จนถงึปัจจบุนั ประกอบดว้ย เครื่องรอ่น เครือ่งบนิ จรวด ยานอวกาศ ซึง่เป็นของจรงิ
ตัง้แต่ มโีรงภาพยนตรจ์อยกัษ ์(Imax) ทีฉ่ายภาพยนตรเ์กีย่วกบัการบนิอวกาศ  นอกจากนี้ยงัมี
ทอ้งฟ้าจ าลองหนิจากดวงจนัทร ์และเครือ่งบนิล าแรกของโลกจากตระกลู Wright   จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสูเ่มืองแฮริสเบิรก์ (Harrisburg) เมอืงหลวงรมิฝัง่แมน่ ้าซวัควฮิานน่า(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่โมง)   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  Radisson Harrisburg Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่  แฮริสเบิรก์-โรงงำนผลิตชอ็คโกแลต-วูด๊บิวรีพ่รีเมีย่มเอำ๊ท์เลท-นิวลอนดอน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าทา่นชมโรงงานผลิตชอ็คโกแลต ชมเครือ่งจกัรเกา่แกท่ีใ่ชใ้นการผลติชอ็คโกแลต็ทีม่ชี ือ่เสยีง
ระดบัโลก และใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแลต็นานาชนิดเพือ่เป็นของฝากทีร่ะลกึ ณ Hershey’s 

Chocolate World จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูน่ าทา่นเดนิทางสู ่ วูด๊บิวร่ีพรีเม่ียมเอา๊ท์เลท็ 
(Woodbury Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.10 ชัว่โมง)  แหล่งชอ้ปป้ิงทีด่ทีีส่ดุในอเมรกิา 
โดยมรีา้นคา้ มากกว่า 220 รา้นคา้ ในราคาทีถ่กูอยา่งไมน่่าเชือ่ และสนิคา้กม็คีณุภาพด ีตัง้แต่ทัว่ไป
จนถงึแบรนเนมอาท ิเชน่ Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, 

Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และอืน่ๆ อกีมากมาย  
  ***เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปป้ิง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 
บ่าย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู่เมืองนิวลอนดอน New 

London เมอืงเลก็ๆในมลรฐัคอนเนคตคิตั เขตนิวองิแลนด ์และอยูห่า่งจากบอสตนัประมาณ 130 กม. 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง)   

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Hampton Inn หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่ำ  นิวลอนดอน- รอ็คพอรต์-ซำเลม็ - บอสตนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมอืงรอ็คพอรท์ Rockport เมอืงเลก็ๆรมิ

ทะเล ตัง้อยูบ่รเิวณปลายสดุของคาบสมทุร Cape Ann ทางตอนเหนือของรฐัแมสซาชเูซตส ์เมอืง
เลก็ๆทีม่ปีระชากรไมถ่งึหมืน่คน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าทา่นเดนิเล่นบรเิวณ 
Front Beach ชายหาดเลก็ๆ ตดิมหาสมทุรแอตแลนตกิ ชมหาดทรายทีม่หีนิเรยีงรายตดักบัน ้าทะเลสี
ฟ้าใส ใหท้า่นเดนิเลน่และถ่ายรปูตามอธัยาศยั  แลว้น าทา่นสู ่Bearskin Neck Street เป็นถนนสาย
เลก็ๆ ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นกาแฟ,รา้นแกลอรี ่และรา้นขายของทีร่ะลกึ ซึง่ทุกุรา้นจะตกแต่งและทาสสีนั
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อยา่งสวยงาม ท าใหบ้า้นและรา้นคา้เตม็ไปดว้ยสสีนัน่ารกัๆ มากมาย รวมถงึ Motif Number 6 ทีเ่ป็น
อาคารเลก็ๆหลงัสแีดงทีต่ัง้อยู่รมิทะเล หรอืรูจ้กักนัในนาม Fishing Shack สรา้งขึน้ตัง้แต่ชว่ง 1840s 
และยงัปรากฎอยูใ่นการต์นูเรือ่ง Finding Nemo เป็นสถานทีท่ีน่กัทอ่งเทีย่วนิยมมาถ่ายภาพกนัมาก 
อสิระใหท้า่นเดนิเล่นชมเมอืงพรอ้มเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึหรอืจะนัง่จบิชา กาแฟตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาเลม็ Salem เป็นเมอืงเกา่แกห่ลายรอ้ยปี ตดิ Top 15 เมอืงเกา่ของอเมรกิา 

เมอืงนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแหง่แมม่ดเซเลม็ ซึง่ใครทีช่อบดหูนงัหรอืเรือ่งราวต านานแมม่ดกจ็ะรูว้า่อยู่
ทีน่ี่นัน้เอง โดยโด่งดงัขึน้มาจากคดลี่าแมม่ดในซาเลม็ The Salem Witch Trials ในปี ค.ศ. 1692 ที่
จุดเริม่ตน้มาจากกลุ่มเดก็สาวในเมอืงเกดิอาการผดิปกตทิีไ่มส่ามารถหาค าอธบิายได ้จนผูค้นเชือ่ว่า
เป็นฝีมอืของแมม่ด จนน าไปสูโ่ศกนาฏกรรมครัง้ใหญ่ของอเมรกิา ปัจจุบนัซาเลม็กลายเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการล่าแมม่ดไปแลว้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  
น าทา่นชมเมอืงซาเลม็ ทีต่กแต่งบา้นเรอืนและแต่งกายตามแมม่ดในต านาน น าทา่นแวะถ่ายรปู
ภายนอกกบัพิพิธภณัฑแ์ม่มดซาเลม็ Salem Witch Museum พพิธิภณัฑแ์หง่นี้ไมไ่ดเ้ป็น
พพิธิภณัฑจ์ดันิทรรศการแบบทัว่ไป แต่เป็นการแสดงหุน่เลา่เรือ่งการล่าแมม่ดแหง่ซาเลม็ในปี 1692 
แบบแสงสเีสยีงประกอบในหอ้งแบบโรงละคร พรอ้มทัง้สิง่ของทีเ่กีย่วขอ้ง และประวตัขิองลทัธเิพแกน 
เวทมนตร ์และการไลล่่าผูค้ดิต่างในกรณีต่าง ๆ ของอเมรกิานบัตัง้แต่แมม่ด  ลทัธคิอมมวินิสตจ์นถงึ
ชมุชนเกย ์ ซึง่ในสว่นของรา้นคา้สว่นใหญ่มจี าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ อาท ิพวงกญุแจเครือ่งประดบัทีท่ า
เป็นรปูหรอืสญัลกัษณ์ของแมม่ดดว้ย จากนัน้เดนิทางสู ่Salem Maritime Historic Site สถานที่
ประวตัศิาสตรอ์กีแหง่ทีบ่อกเล่าเรือ่งราวของเมอืงซาเลม็ในอดตีทีเ่ป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัในช่วง
สหรฐัอเมรกิายคุแรก  เป็นเมอืงทา่ส าหรบัซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้กบัชาวต่างชาต ิอาท ิส าล ีเหลา้ 
น ้าตาล หรอืแมแ้ต่การคา้ทาสและยงัเป็นทีค่า้ขายและหมูบ่า้นของชาวอเมรกินัพืน้เมอืง ซาเลมแหง่นี้
ไดถ้กูตัง้ถิน่ฐานโดยชาวยโุรปเมือ่ พ.ศ. 2169 โดยจะเหน็ไดจ้ากตกึและอาคาร 9 หลงั ทีอ่ยูร่อบๆ
บรเิวณนี้ ทีม่กีารกอ่สรา้งสไตลโ์คโลเนียล นอกจากนี้ยงัมเีรอื Friendship of Salem ตัง้ตระหงา่นอยู่
บรเิวณทา่เรอืและเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซาเลม็  ใหท้า่นไดถ้่ายรปูกบัสถานทีป่ระวตัศิาตร ์จนได้
เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู่เมืองบอสตนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  โรงแรม Holiday Inn Boston Peabody หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  บอสตนั-เคมบริดจ-์บอสตนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่ขตเคมบริดจ ์น าทา่นชมและถ่ายรปูกบัมหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ Harvard 

University มหาวทิยาลยัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของอเมรกิาและเป็นมหาวทิยาลยัชือ่ดงัอนัดบัตน้ๆของโลก 
จากนัน้น าทา่นชมจตัรุสัภมิูพลอดลุยเดช King Bhumibol Adulyadej Square ทีส่มเดจ็พระเทพ
รตันาราชสดุาฯทรงเสดจ็รว่มงานพธิฉีลองอยา่งเป็นทางการ เมือ่ 14 ส.ค. 2535 เพือ่ระลกึถงึ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ รชักาลที ่9 ซึง่ทรงพระราชสมภพทีน่ี่ ซึง่ในขณะนัน้สมเดจ็เจา้ฟ้า
อานนัทมหดิลก าลงัทรงศกึษาทีม่หาวทิยาลยัฮารเ์วริด์ Harvard University ทีอ่ยูบ่รเิวณทีใ่กลเ้คยีงกบั
จตัุรสัแหง่นี้ จากนัน้น าทา่นชมมหาวิทยาลยั Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT 
เป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดงัในดา้นเทคโนโลยมีากทีส่ดุของอเมรกิา ซึง่อาคารสว่นใหญ่
ของมหาวทิยาลยัลว้นเป็นตกึรปูรา่งแปลกตาและภายในมหาวทิยาลยัยงัมกีจิกรรมไวใ้หท้ดสอบความ
ทา้ทายทางวทิยาศาสตรห์ลากหลายกจิกรรม 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นชมเมืองบอสตนั จุดก าเนิดอสิรภาพของสหรฐัอเมรกิา และบา้นเกดิของครอบครวัจอหน์ เอฟ 

เคนเนดี ้อกีทัง้เป็นศนูยก์ลางของการศกึษามสีถาบนัมากกว่า 60 แหง่ โดยเริม่จาก Freedom Trail 
ทางเดนิทีป่ดูว้ยอฐิสนี ้าตาลแดง มคีวามยาวถงึ 2.5 ไมล ์เป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคญั ๆ ทาง
ประวตัศิาสตร ์อาทเิชน่ บอสตนั คอมมอน ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสวนสาธารณะใจกลางเมอืงบอสตนั มเีนื้อ
ที ่125 ไร ่โดยบรเิวณใกล ้ๆ กนันัน้เป็นทีต่ัง้ของ Old State House   อาคารทีส่รา้งดว้ยอฐิสแีดง 
สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรเ์พราะเคยเป็นอาคารทีป่ระชมุของ
ขา้หลวงทีอ่งักฤษสง่มาปกครองอาณานิคม ดา้นหน้าของอาคารเป็นสถานทีเ่กดิการสงัหารหมูท่ี่
บอสตนั ในปี ค.ศ. 1770 ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีท่หารองักฤษยงิใสก่ลุ่มชาวอาณานิคมทีท่ าการประทว้ง
องักฤษหลงัจากสงครามประกาศอสิรภาพ อาคารหลงันี้ถกูใชเ้ป็นอาคารทีท่ าการของรฐับาลประจ ารฐั 
กอ่นทีจ่ะยา้ยไปยงัอาคารหลงัใหมท่ีบ่คีอนฮลิลใ์นปัจจุบนั  และไมห่า่งจาก Old State house  เป็น
ทีต่ัง้ของ Faneuil Hall และ Quincy Market อนัเป็นอาคารตลาดกลางอนัเกา่แกข่องบอสตนัโดย
บรเิวณชัน้ล่างเป็นตลาดขายของ สว่นชัน้ทีส่องเป็น หอ้งประชมุขนาดใหญ่มชีือ่ว่า “CRADLE OF 
LIBERTY”  ทีน่ี่ถอืเป็นสถานทีท่ีม่สีสีนัของเมอืง น าทา่นแวะถ่ายรปูย่าน Beacon Hill ยา่นเลก็ๆ 
แต่มปีระวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน ดว้ยการผสมผสานอาคารอฐิสสีม้น ้าตาลทีด่งูามสงา่ รวมถงึถนนหนิ
กรวดของยคุเกา่เขา้กบัสิง่อ านวยความสะดวกรว่มสมยั และเป็นยา่นทีม่คีนส าคญัๆพกัอาศยั อาท ิ
สมาชกิรฐัสภาและบุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงอกีมากมาย กอ่นน าทา่นสู ่Copley Square จตุรสักลางเมอืง
ขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูไ่ม่ไกลจากอา่วแบค็ เป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคญัๆทางประวตัศิาสตรม์ากมายไมว่่า
จะเป็นโบสถท์รนิิตี ้โบสถท์ีม่คีวามเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากแหง่หนึ่งของเมอืงบอสตนั โดยโบสถถ์กู
สรา้งขึน้ในชว่งระหว่างปี 1872-1877 และเป็นสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร์ และใกลก้นันัน้เป็น
ทีต่ัง้ของโบสถโ์อลดเ์ซา้ท ์หรอื โบสถน์ิวโอลดเ์ซา้ท ์โบสถเ์กา่แกท่ีถู่กสรา้งขึน้ในปี 1874 ถกูสรา้งขึน้
ในสไตลฟ้ื์นฟูกอธคิ ซึง่ไดร้บัการออกแบบโดย Charles Amos Cummings และ Willard T. Sears 
เป็นหนึ่งในชมุชนทางศาสนาทีเ่กา่แก่ทีส่ดุแหง่หนึ่งในประเทศสหรฐัอเมรกิา และเป็นสถานทีส่ าคญั
ทางประวตัศิาสตรแ์หง่ชาตขิองสหรฐัอเมรกิาอกีแหง่หนึ่ง  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  โรงแรม Holiday Inn Boston Peabody หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จด็ บอสตนั-นิวยอรก์ – ล่องเรือชมอนุสำวรียเ์ทพีเสรีภำพ-ตึกเอม็ไพรส์เตท 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่มหานครนิวยอรก์ อดตีเมอืงหลวงเกา่ทีเ่ป็นนครแหง่ความมัง่คัง่และ
ทนัสมยัทางดา้นสถาปัตยกรรม และเทคโนโลย ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่น ล่องเรือสู่เกาะลิเบอรต้ี์ เพือ่ชมทวิทศัน์ของฝัง่เมอืงแมนฮตัตนั ชมเทพแีหง่สนัตภิาพที่

ประชาชนของประเทศฝรัง่เศสมอบใหก้บัประชาชนนครนิวยอรก์ ทา่นจะไดเ้หน็ทวิทศัน์ของแมนฮตั
ตนัของมหานครนิวยอรค์ และนิวเจอรซ์ีไ่ดจ้ากจุดนี้ จากนัน้น าทา่นขึน้ชมวิวบนตึกเอม็ไพรส์เตท 
(Empire State Building) ตัง้อยูบ่นเกาะแมนฮตัตนั นครนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  เป็นหนึ่ง
ในอาคารทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในโลก  ตวัอาคารสรา้งจากคอนกรตีเสรมิเหลก็อยา่งด ีมคีวามสงูทัง้สิน้ 
102 ชัน้ ตกแต่งดว้ยศลิปะอารต์เดคโค  มเีนื้อทีใ่ชส้อยทัง้หมดประมาณ 2,654,000 ตารางฟุต เริม่
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สรา้งเมือ่ ค.ศ. 1929 แลว้เสรจ็เมือ่ ค.ศ. 1931 ชือ่ตกึหลงันี้ไดม้าจากชือ่เล่นของนครนิวยอรก์ และ
หลงัจากสรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.1931  ตกึเอม็ไพรส์เตทเป็นอาคารทีส่งูทีส่ดุในโลกนานกว่า 40 ปี โดย
ปัจจบุนัมคีวามสงูเป็นอนัดบัที ่14 ของโลก และยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรข์องฮอลลวีูด้หลาย
เรือ่งน ามาใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าฉากส าคญัๆ อาท ิSleepless in Seattle, King Kong เป็นตน้  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม  Crowne Plaza Newark Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีแ่ปด นิวยอรก์-ไทมส์แควร-์ Central Park - ช้อปป้ิง- สนำมบิน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าทา่นชม มหานครนิวยอรค์  เริม่ตัง้แต่น าทา่นถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบัสะพานบรู๊คลนิ ซึง่เป็น
สะพานแขวนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกและสวยงามมากเป็นทีโ่ด่งดงัในการถ่ายละครต่างๆ น าทา่นแวะ
ถ่ายรปูกบั Ground Zero เป็นบรเิวณทีค่ร ัง้หนึ่งเคยเป็นตกึ World Trade Central ทีส่งูทีส่ดุใน
อเมรกิา แต่ตอนนี้เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่ความทรงจ า หลงัจากการสญูเสยีครัง้ใหญ่ ในปี 2001 จากนัน้
น าทกุทา่นไปย่านไทมส์แควร ์(Times Square) หนึ่งในสถานทีเ่ป็นหวัใจของนิวยอรก์ ใหอ้สิระทกุ
ทา่นในการถ่ายรปูเดนิซือ้ของกบับรรยากาศทีม่แีสง ส ีเสยีงงามเลศิ  
***เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปป้ิง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 

บา่ย น าทา่นชมเซน็ทรลัปารค์ Central Park สวนสาธารณะทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงนิวยอรก์และเป็นทีโ่ด่งดงั
มากในการถ่ายท าหนงัเรือ่งดงัต่างๆ พรอ้มกบับรรยากาศทีร่ม่รืน่สวยงามอยา่งเป็นธรรมชาติ จากนัน้
น าทา่นชมรอ็คก้ีเฟลเลอรเ์ซนเตอร ์Rocket feller Center, ถนนสายท่ีห้า (Fifth Avenue) ซึง่
เป็นแหล่งชอ้บปป้ิงทีห่รหูราทีส่ดุในนิวยอรค์ และบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ทา่มกลางลานไอซส์เกต็
ทีส่วยหร ูทีเ่ปิดใหค้นเขา้ไปเลน่และถ่ายรปูกนัอยา่งสนุกสนาน  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิจอหน์ เอฟ เคเนดี ้ 
 

วนัทีเ่ก้ำ นิวยอรค์-ฮ่องกง 

00.55 น. เดนิทางออกจากมหานครนิวยอรค์ โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก  เท่ียวบินท่ี CX845 
****** บินข้ำมเส้นแบ่งเขตวนัสำกล ****** 

 

วนัทีสิ่บ ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 

05.40 น. เดนิทางถงึฮ่องกงเพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.10 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ เท่ียวบินท่ี CX619 

  (เดนิทางเดอืน ม.ีค.-เม.ย. ไฟลท์บนิจะเป็น CX705 เวลา 08.00-10.05) 
11.20 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ.... 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 



East Coast USA 1D/CX   Feb-Apr 2018  7 

อตัราค่าเดินทาง  16-25 ก.พ./ 01-10 มี.ค. 2561  
 

อเมริกาตะวนัออก 10 วนั / CX 
(นิวยอรค์-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตนั-บอสตนั) 

อตัราค่าบริการ 

16-25 ก.พ.// 01-10 มี.ค. 
ผูใ้หญ่ ทา่นละ 86,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 84,500 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 82,500 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 14,500 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 49,500 

***ไม่รวมค่าวีซ่าและบริการด้านเอกสารวีซ่า ท่านละ 7,800 บาท*** 
 
อตัราคา่เดนิทาง 31 มี.ค.-09 เม.ย. /14-23 เม.ย. /27 เม.ย.-06 พ.ค.2561  
 

อเมริกาตะวนัออก 10 วนั / CX 
(นิวยอรค์-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตนั-บอสตนั) 

อตัราค่าบริการ 
31 มี.ค.-09 เม.ย. 14-23 เม.ย. // 27 เม.ย.-06พ.ค. 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 87,900 88,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 85,500 86,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 83,500 84,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 14,900 15,900 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 50,300 51,300 

***ไม่รวมค่าวีซ่าและบริการด้านเอกสารวีซ่า ท่านละ 7,800 บาท*** 

 
หมายเหต*ุ**การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน หาก
ผู้โดยสารมีจ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางและ
เปล่ียนแปลงอตัราค่าเดินทางหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็น
ส าคญั*** 
หมำยเหต ุ****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกำ มกัจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงทีส่ำม 
กรณีทีเ่ป็นผู้ใหญ่ และต้องกำรพกั 3 ท่ำนต่อหนึง่ห้อง หรือเดก็ทีพ่กักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำนต่อหนึง่ห้อง จะต้องพกั
ด้วยกนัโดยไม่มีเตียงเสริม ทัง้น้ีเพือ่หลีกเลีย่งกำรเกิดเพลิงไหม้ในห้องพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส ำคญัมำกส ำหรบั
โรงแรมในประเทศสหรฐัอเมริกำ ***** 
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****** ตัว๋โดยสารไม่สามารถเล่ือนกลบัได้และกรณีท่ีออกตัว๋แล้วไม่สามารถท ารีฟันดไ์ด้ กรณีท่ีบางท่าน
ต้องการอยู่ต่อในลอสแองเจลิสหรือต้องการเดินทางในชัน้ธรุกิจ  ต้องท าเป็นตัว๋เด่ียวเท่านัน้ เน่ืองจากราคาน้ี
เป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋แบบหมู่คณะไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อม
คณะเท่านัน้ 
 
อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิก เสน้ทางกรงุเทพฯ-นิวยอรค์- กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ และ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่รถรบัสง่และระหว่างการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ และ คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิม่ได)้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี 
และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็  
 ณ วนัที ่21 พ.ย.2017 และทา่นตอ้งช าระเงนิเพิม่หากทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เงนิเพิม่ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าประเทศสหรฐัอเมริกา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้าท่ีทวัรย่ื์นให้คิดค่าบริการ 7,800 บาท / ท่าน) 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (10 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทิปมคัคเุทศกห์รือหวัหน้าทวัรท่ี์เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 1,000 บาทต่อท่าน 

 คา่วซี่าเรง่ด่วนหรอืบรกิารพเิศษอยา่งอืน่เกีย่วกบัวซี่า 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าทกุแหง่  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี
ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่น ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมม่นี ้าดื่มแจกระหว่างทวัร)์ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 คา่ประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์หากตอ้งการท าประกนัเพิม่เตมิตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรห์รอื
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิได ้

 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ า
ทัง้หมด 
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การยกเลิก 
o หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืเงนิทัง้หมด 
o หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่20,000.- บาท และคา่วซี่า

ตามทีส่ถานทตูเรยีกเกบ็ 
o หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ า  

หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนื
เงนิได ้ 

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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** หมายเหตสุ าคญั  ส าหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะเดินทางต่อ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 
                             (กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีฯก่อนว่าไม่กลบัพร้อมคณะ ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีติดต่อ) 

1. ตัว๋ภายในประเทศอเมริกา ทีท่่านจะใชเ้ดนิทางต่อไปยงัเมอืงอื่นหลงัจากจบโปรแกรมแลว้นัน้ท่านสามารถ
ทีจ่ะเลอืกซือ้เอง หรอื ใหบ้รษิทัฯ จดัการใหไ้ด ้แต่กรุณาสอบถามบรษิทัฯ ก่อนว่าควรซือ้ไดห้รอืยงั คอื ต้องรอให้บริษทัฯ คอน
เฟิรม์ว่าทุกอย่างเรียบรอ้ยก่อนและบอกคณุวา่ออกตัว๋ภายในอเมริกาของคณุได้!!!  เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจ
เปลีย่นแปลงได ้เช่นเปลีย่นเป็นกลบัสูก่รุงเทพ จากเมอืงอื่นๆทีไ่ม่ตรงตามโปรแกรม  ดงันัน้ถ้าท่านไปซ้ือตัว๋ภายในประเทศ
ของอเมริกา โดยท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ได้คอนเฟิรม์ ว่าทุกอยา่งเรียบรอ้ย  ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบัผิดชอบ
ใดๆ ทัง้ส้ิน   

2. ส าหรบัตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา ท่ีท่านซ้ือนัน้ เท่ียวบินของท่าน ควรเป็นเท่ียวบินท่ีออก เวลา
ท่ีคณะบินกลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดยีวกบัทีค่ณะฯ จะเดนิทางมาถงึสนามบนิของปลายทางเพื่อจะเดนิทางกลบั
กรุงเทพฯ (เทีย่วบนิในประเทศของอเมรกิา ตอ้งมาใหถ้งึสนามบนิก่อนเวลา 2 ชัว่โมง , ต่างประเทศ 3 ชัว่โมง) ดงันัน้ ถา้
เทีย่วบนิของท่านออกเดนิทางกอ่นเวลา  ท่านจะตอ้งเสยีเงนิค่านัง่แทก็ซีม่าทีส่นามบนิเอง ประมาณ 60 เหรยีญ และท่านจะตอ้ง
สละสทิธิโ์ปรแกรมต่างๆ ของทวัรท์ีท่่านไดจ้่ายเงนิมาแลว้ 

3. เมื่อท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแล้วตัว๋กลบัของท่านจากอเมริกาสู่กรงุเทพฯ ท่านสามารถแจง้ว่า
กลบัเมื่อไรก่อนออกจากเมอืงไทยเท่านัน้  เพราะถ้าหลงัจากเดินทางแล้ว ตัว๋ของท่านไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางได้อีก 
เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวนัทีก่ าหนดเท่านัน้  ถา้ท่านไม่เดนิทางท่านกต็อ้งไปซือ้ตัว๋ใหม่กลบัเอง โดยท่ี
ตัว๋เก่ากไ็มส่ามารถรีฟันเงินคืนได้ 

4. เมื่อท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู่ กรุณาระวงัเสมอว่าตัว๋กลบัของท่านออก
เดนิทางกลบัจากเมอืงไหนสูก่รุงเทพ และเวลาเท่าไร  เพื่อทีถ่า้ทา่นตอ้งเดนิทางจากเมอืงอื่นเพื่อมาใชต้ัว๋กลบักรงุเทพ ทา่นตอ้ง
มาถงึสนามบนิทีเ่ป็นเมอืงท่าก่อนกลบักรุงเทพ 4  ชัว่โมงก่อนการเดนิทาง 

*** หากท่านมีข้อสงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 
 

หมายเหต ุ 
ส าหรบัท่านท่ีไม่มีวีซ่าประเทศอเมริกา 
ส าหรบัการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะต้องด าเนินการยื่นขอด้วยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต 
ท่านสามารถเข้าไปท าการสมคัรเพื่อขอยื่นวีซ่าได้ท่ี  
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
** ผูย้ื่นค ารอ้งทีม่อีายุมากกว่า 20 ปีขึน้ไป จะตอ้งมคีุณสมบตัขิองตวัเองในการทีจ่ะไดร้บัวซี่าชัว่คราวประเภทธุรกจิหรอื
ท่องเทีย่ว ** 
ข้อมูลทัว่ไป 

1. วซี่าไมใ่ช่เครื่องหมายรบัประกนัการเขา้สหรฐัฯ เจา้หน้าทีข่องส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัฯ 
(USCIS) ณ ด่านตรวจจะเป็นผูต้ดัสนิว่า ท่านสามารถเดนิทางเขา้สหรฐัฯ ไดห้รอืไม่ รวมถงึระยะเวลาทีท่่านมสีทิธิ
พ านกัในสหรฐัฯ  

2. อายุของวซี่า คอื ระยะเวลาทีท่่านสามารถใชเ้พื่อเดนิทางไปสหรฐั แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ผู้ขอวซี่า จะสามารถพ านกั
ในสหรฐัฯ ไดต้ามก าหนดระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นวซี่า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการตดัสนิของเจา้หน้าทีส่ านกังานตรวจคนเขา้เมอืง
และสญัชาตสิหรฐัฯขในการก าหนดระยะเวลาทีท่่านสามารถพ านกัไดใ้นสหรฐั 

ข้อมูลเบือ้งต้นและหลกัฐานการท าวีซ่าสหรฐัอเมริกา 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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3. ในระหว่างการเดนิทาง บรษิทัสายการบนิหรอืบรษิทัเรอืท่องเทีย่วจะใหท้่านกรอกแบบฟอรม์ I-94 สขีาวขนาดสัน้ ซึง่
จะเกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของท่าน ท่านจะตอ้งกรอกและลงชื่อก ากบัในแบบฟอรม์นี้ เมื่อท่านเดนิทางเขา้สหรฐัฯ 
แบบฟอรม์นี้จะถูกตดิดว้ยลวดเยบ็กระดาษลงในหนงัสอืเดนิทางของท่าน โดยขะมหีมายเหตุจาก ส านกังานตรวจคน
เขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯ ทีแ่จง้เกีย่วกบัระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านกัอยู่ในสหรฐัฯ 

*** หากท่านประสงคจ์ะอยู่นานกว่านัน้ ท่านจะตอ้งยื่นค ารอ้งขอ ยดืเวลาการพ านกักบัส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและ
สญัชาตสิหรฐัฯ โดยการยื่นค ารอ้งของท่านไม่ไดเ้ป็นเครื่องหมายรบัประกนัว่า ระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านกัอยู่ในสหรฐัฯ 
จะถูกยดืออกไป 
** ลกูจา้งทีต่อ้งการขอวซี่าเพื่อร่วมเดนิทางไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะตอ้งสง่ส าเนาการจา้งงานพรอ้มกบัเอกสารค า
รอ้งขอวซี่า ** 
 
ผูย้ื่นค ารอ้งขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบค ารอ้งขอวีซ่าดงัต่อไปน้ี หากยื่นค ารอ้งไม่ครบถ้วน ค ารอ้ง
ของท่านจะไม่ถกูพิจารณา.. 
1. หนงัสอืเดนิทาง  ตอ้งมอีายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน  นบัจากวนัเดนิทาง        
      (กรุณาน าหนงัสอืเดนิทางฉบบัเก่าทีม่ ี

 วซี่าเขา้ประเทศสหรฐัฯมาแสดงดว้ย ถา้ม)ี 
2.  รปูถ่ายหน้าตรงส ี ขนาด 2 นิ้ว หรอื 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ  
  ถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน  รปูถ่ายจะตอ้งเป็นพืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ เปิดห,ู หา้ม 
 สวมแว่นตาด าหรอืหมวก  สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน 90 เปอรเ์ซน็ตข์อง 
 พืน้ท่ีรปูถ่าย   
3.  ส าเนาทะเบยีนบา้น - บตัรประจ าตวัประชาชน (เดก็ใชส้ าเนาสตูบิตัร) – ทะเบยีน
สมรสหรอืใบหย่า 
 
4.  หลกัฐานการท างาน 
     4.1   กรณีเป็นลกูจา้ง จะตอ้งยื่นจดหมายจากทีท่ างานเป็นภาษาองักฤษ 1 ชุด โดยระบุวนัทีเ่ริม่ท างานเมื่อใด    

            ต าแหน่งอะไร เงนิเดอืนเท่าไร  ไดล้าหยุดพกัจากวนัทีเ่ท่าไรถงึวนัทีเ่ท่าไร 

     4.2   กรณีประกอบธุรกจิของตนเอง ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบธุรกจิการคา้ เช่น ใบทะเบยีนการคา้ ใบทะเบยีน 

            พาณิชย ์(ถ่ายส าเนา 1 ชุด) ทีม่ชีื่อผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการอยู่ 

   4.3   กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา ใชใ้บรบัรองจากสถาบนัการศกึษา 1 ชุด 
 4.4   กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี ถา้ผูป้กครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย ใหท้่านผูป้กครองทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางท า   

     หนงัสอืยนิยอมจากอ าเภอหรอืเขตทอ้งทีอ่าศยั 

 4.5   กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี และถา้บดิามารดาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย ใหบ้ดิาและมารดาท าหนงัสอืยนิยอมจาก อ าเภอ 

             หรอืเขตทอ้งทีอ่าศยั และระบุใหเ้ดก็เดนิทางไปกบับคุคลใด 

5.    หลกัฐานการเงนิ ถ่ายส าเนาสมุดเงนิฝากประเภทใดกไ็ด ้ตัง้แต่หน้าชื่อบญัชจีนถงึรายการสดุทา้ยยอด        

      ปัจจุบนั ก่อนการยื่นวซี่า ชือ่เจา้ของบญัชตีอ้งเป็นชื่อของผูเ้ดนิทางเท่านัน้ หรอืจดหมายรบัรองจาก   

      ธนาคาร 1 ชุด หรอืหากมทีรพัยส์นิอย่างอื่นใหเ้ตรยีมมาดว้ย 

************************************************************************************************* 
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ขัน้ตอนการให้ข้อมูลและการนัดยื่นและนัดสมัภาษณ์ 

ท่านจะต้องกรอกกข้อมูลและรายละเอียดในใบค ารอ้งน้ีด้วยตวัท่านเองก่อนท าการยื่นวีซ่า 
หากท่านท่ีไม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริษทัทวัรยิ์นดีให้ค าปรกึษาและบริการ  โดยจะมีค่าบริการซ่ึงไม่รวมใน 
ราคาทวัร ์กรณุาแจ้งความจ านงต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ และกรอกข้อมูลให้พรอ้มก่อน เน่ืองจาก ข้อมูล 
ส่วนใหญ่นัน้เป็นข้อมูลของผูเ้ดินทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาง 
บริษทัฯ จึงจะด าเนินการต่อให้ท่านได้ จากนัน้จึงจะท าการนัดวนัและเวลาในการยื่น และท่านสามารถ 
เตรียมเอกสารตามข้อมูลเบือ้งต้นพรอ้มกบัค่าวีซ่าน ามาในวนัยื่นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าท่ีเพือ่ 
ขอค าแนะน าเพ่ิมเติม  
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนยีมใหม่
ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่
หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้
จะตอ้งยื่นเดีย่วและแสดงสมุดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแก่สถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั  ***                       
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