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อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน 
นิวยอรค์-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตนั ดีซี-แฮริสเบิรก์-Hershey’s 

Chocolate World-เท่ียวเมืองสดุโรแมนติกท่ีบอสตนั 

ชอ้ปป้ิง Woodbury Premium Outlets-ชมเมืองน่ารกัท่ีร็อคพอรต์ 

โดยสายการบินอีวีเอแอร ์(BR) 

นิวยอรค์ อดตีเมอืงหลวงเก่าทีเ่ป็นนครแห่งความมัง่คัง่ และทนัสมยัทางดา้นสถาปัตยกรรม และเทคโนโลย ี
ฟิลาเดลเฟีย เมอืงทีป่ระชาชนมสีทิธเิสรภีาพมากทีส่ดุในอเมรกิา ตัง้อยู่ในรฐัเพนซลิวาเนีย ซึง่ถอืเป็นสถานทีก่่อตัง้ 
   ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีจ่ะมาเสีย่งโชค ณ เมอืงนี้ 
วอชิงตนั ดี ซี เมอืงหลวงของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นเมอืงหนึง่ทีไ่ดอ้อกแบบผงัเมอืงไดอ้ย่างสวยงามและเป็น 
  ระเบยีบ เป็นทีต่ ัง้ทีท่ าการของหน่วยงานรฐับาลทีส่ าคญั ๆ   
แฮรริ์สเบิรก์  เมอืงหลวงรมิฝัง่แมน่ ้ าซวัควฮิานน่า เป็นทีต่ ัง้ของโรงงานชอ็คโกแลต็แสนอร่อยทีม่ชีือ่เสยีงไปทัว่โลก 
บอสตนั จดุก ำเนิดอสิรภำพของสหรฐัอเมรกิำ และบำ้นเกดิของครอบครวัจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ อกีทัง้เป็นศูนยก์ลำง

ของกำรศกึษำมสีถำบนัมำกกว่ำ 60 แห่ง และทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก ไดแ้ก่ Harvard University และ 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

รอ็คพอรต์ เมอืงเลก็ๆน่ำรกั เงยีบสงบรมิชำยฝัง่มหำสมทุรแอตแลนตกิ ทำงตอนเหนือของรฐัแมสซำชูเซตส ์
 

ก าหนดการเดินทาง  21-29 ก.ย. / 09-17 ต.ค. / 17-25 พ.ย. / 04-12 ธ.ค.2562 / 26ธ.ค.-3ม.ค.2563 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-ไทเป-นิวยอรค์ 
08.30น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิอวีเีอแอร ์แถว R ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เจา้หน้าที่

คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง  
(กรุณามาใหต้รงเวลาเน่ืองจากกฎของสายการบนิ ท่านตอ้งมาแสดงตวัของท่านเอง) 

11.40น. ออกจากกรุงเทพฯ สูก่รุงไทเป โดยสายการบินอีวีแอร ์เท่ียวบินท่ี BR 062 
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*** (เดินทาง 17-25 พ.ย. เปลีย่นเป็นไฟลท์ BR212 เวลา 12.10-16.45) *** 
16.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป ใหท้่านแวะเปลีย่นเครื่อง 
19.10 น. เดนิทางสูม่หานครนิวยอรค์ โดยสายการบินอีวีแอร ์เท่ียวบินท่ี BR032 

       +++++++++ เครือ่งบินท ำกำรบินข้ำมเส้นแบง่เวลำสำกล +++++++++ 
21.10 น. เดินทางถงึ สนามบินจอห์นเอฟเคนเนด้ี มหานครนิวยอรค์   หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้    
  น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง นิวยอรค์- ฟิลำเดลเฟีย-วอชิงตนั ดีซี 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  ชมเมอืงฟิลาเดลเฟีย เมอืงที่
ประชาชนมสีทิธิเสรภีาพมากที่สุดในอเมรกิา ตัง้อยู่ในรฐัเพนซลิวาเนีย ซึ่งถอืเป็นสถานที่ก่อตัง้ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา  ชมระฆงัแห่งเสรภีาพ หรอื Liberty Bell สญัลกัษณ์ของการตัง้ประเทศ ชมหอแห่งเสรภีาพ 
Independence Hall สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นศาลาว่าการรฐั ปัจจบุนัใชเ้กบ็รกัษาเอกสารอสิรภาพและตัง้ดนิแดน
ใหมโ่ดยใชช้ื่อว่า“สหรฐัอเมรกิา” (United State of America)   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ กรงุวอชิงตนั ดีซี มลรฐัแมรีแ่ลนดแ์ละเป็นเมอืงหลวงของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็น

เมอืงหนึ่งที่ไดอ้อกแบบผงัเมอืงได้อย่างสวยงามและเป็นระเบยีบ เป็นที่ตัง้ที่ท าการของหน่วยงานรฐับาลที่
ส าคญั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ำม วอชิงตนั ดีซี-แฮริสเบิรก์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    
  น าท่านชม กรุงวอชิงตันดีซี โดยเริม่ต้นจากท าเนียบขาว ที่พ านักของประธานาธิบดี จุดเด่นที่พลาด

 ไม่ได้อกีที่คอืเสาสูงที่ท าจากหนิอ่อนและตัง้ตระหง่านอย่างเห็นได้ชดัคือ อนุสาวรยี์วอชงิตนัซึ่งมคีวามสูง 
555 ฟุต ชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของโดมสขีาวซึง่สรา้งเป็นทีร่ าลกึถงึประธานาธบิดีเจฟเฟอรส์นัและชม
อนุสาวรยี์ประธานาธบิดีคนที่ 16   ของประเทศสหรฐัอเมรกิาคอืประธานาธบิดลีนิคอรน์ จากนัน้ชมและ
ถ่ายรูปภายนอกกับท าเนียบขาวหรือ White House บ้านอย่างเป็นทางการและสถานที่ท างานของ
ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1792 ถงึ ค.ศ. 1800 ด้วยหนิทราย และสขีาวในสไตล์
จอร์เจยีนยุคหลงัและกลายเป็นทีอ่ยู่อาศยัประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิาทุกคน รวมทัง้ชมตกึรฐัสภา ซึง่เป็นที่
ประชุมสมาชกิวุฒสิภา และสภาผูแ้ทนราษฎร   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชมสถาบนัสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1846  โดยทุนรฐับาลสว่น

หนึ่งร่วมกบัเงนิกองทุน จากพนิัยกรรมของ James Smithson นักวทิยาศาสตร์ขององักฤษสถาบนัสมธิโซ
เนียนยงัเป็นพพิธิภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ ได้รวบรวมพพิธิภัณฑ์ 13  แห่งไว้ด้วยกัน เช่น National 
Museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิง่แวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูก
ไดโนเสาร์ หุ่นชา้งแอฟรกินัโบราณที่ตวัใหญ่ที่สดุในโลก และเพชรขนาด 45.5  กะรตั ทีเ่คยเป็นสมบตัขิอง
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16  ของฝรัง่เศส  ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบนิและยานอวกาศ (National Air and Space 
Museum) ที่มผีู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวตัศิาสตร์การบนิมาตัง้แต่ต้นจนถงึปัจจุบนั ประกอบด้วย 



 

EC USA (NYC-WAS-BOS) 9D6N/ BR AUG – DEC’19  3 
 

เครื่องร่อน เครื่องบนิ จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตัง้แต่ มโีรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉาย
ภาพยนตรเ์กีย่วกบัการบนิอวกาศ  นอกจากนี้ยงัมทีอ้งฟ้าจ าลองหนิจากดวงจนัทร ์และเครื่องบนิล าแรกของ
โลกจากตระกูล Wright   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองแฮริสเบิรก์ (Harrisburg) เมอืงหลวงรมิฝัง่แม่น ้า
ซวัควฮิานน่า(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
  น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  แฮริสเบิรก์-โรงงำนผลิตชอ็คโกแลต-วูด๊บิวรีพ่รีเมีย่มเอำ๊ท์เลท-นิวลอนดอน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านชมโรงงานผลิตช็อคโกแลต ชมเครื่องจกัรเก่าแก่ทีใ่ช้ในการผลติชอ็คโกแลต็ที่มชีื่อเสยีงระดบัโลก 
และให้ท่านได้เลอืกซื้อช็อคโกแล็ตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากที่ระลกึ ณ Hershey’s Chocolate World 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่น าท่านเดินทางสู่  วูด๊บิวร่ีพรีเม่ียมเอา๊ท์เล็ท (Woodbury Outlets) (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  แหล่งช้อปป้ิงที่ดทีี่สุดในอเมรกิา โดยมรี้านคา้ มากกว่า 220 ร้านคา้ ใน
ราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ และสนิคา้ก็มคีุณภาพด ีตัง้แต่ทัว่ไปจนถงึแบรนเนมอาท ิเช่น Burberry, Gucci, 
Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และ
อื่นๆ อกีมากมาย ***เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปป้ิง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 

บา่ย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูเ่มืองนิวลอนดอน New London 
เมอืงเล็กๆ ในมลรัฐคอนเนคติคตั เขตนิวอิงแลนด์และอยู่ห่างจากบอสตันประมาณ 130 กม. (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)   

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่ำ  นิวลอนดอน- รอ็คพอรต์-ซำเลม็ - บอสตนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงรอ็คพอรต์ Rockport เมอืงเลก็ๆรมิทะเล 

ตัง้อยู่บริเวณปลายสุดของคาบสมุทร Cape Ann ทางตอนเหนือของรัฐแมสซาชูเซตส์ เมอืงเล็กๆที่ม ี
ประชากรไม่ถึงหมื่นคน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านเดินเล่นบริเวณ Front Beach 
ชายหาดเลก็ๆ ตดิมหาสมุทรแอตแลนตกิ ชมหาดทรายที่มหีนิเรยีงรายตดักบัน ้าทะเลสฟ้ีาใส ให้ท่านชม
ทศันียภาพอนังดงามและถ่ายรปูตามอธัยาศยั แลว้น าท่านสูถ่นน Bearskin Neck Street ถนนสายเลก็ๆ ที่
เตม็ไปดว้ยรา้นกาแฟ,รา้นแกลอรี ่และรา้นขายของทีร่ะลกึ ซึง่ทุุกรา้นจะตกแต่งและทาสสีนัอย่างสวยงาม ท า
ใหบ้า้นและร้านคา้เตม็ไปด้วยสสีนัน่ารกัๆ รวมถงึ Motif Number 1 ทีเ่ป็นอาคารเลก็ๆหลงัสแีดงที่ตัง้อยู่รมิ
ทะเล หรือรู้จกักันในนาม Fishing Shack สร้างขึ้นตัง้แต่ช่วงปี 1840 และยงัปรากฎอยู่ในการ์ตูนเรื่อง 
Finding Nemo เป็นสถานทีท่ีน่ักท่องเทีย่วนิยมมาถ่ายภาพกนัมาก อสิระใหท้่านเดนิเลน่ชมเมอืงพรอ้มเลอืก
ซือ้ของฝากของทีร่ะลกึหรอืจะนัง่จบิชากาแฟตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาเลม็ Salem เป็นเมอืงเก่าแก่หลายรอ้ยปี ตดิ Top 15 เมอืงเก่าของอเมรกิา เมอืงนี้

ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่งแมม่ดซาเลม็ ซึง่ใครที่ชอบดูหนังหรอืเรื่องราวต านานแมม่ดกจ็ะรูว้่าอยู่ทีน่ี่นัน้เอง โดย
โด่งดงัขึ้นมาจากคดลี่าแม่มดในซาเลม็ The Salem Witch Trials ในปี ค.ศ. 1692 ที่จดุเริม่ต้นมาจากกลุ่ม
เดก็สาวในเมอืงเกดิอาการผดิปกตทิีไ่มส่ามารถหาค าอธบิายได ้จนผูค้นเชื่อว่าเป็นฝีมอืของแมม่ด จนน าไปสู่
โศกนาฏกรรมครัง้ใหญ่ของอเมรกิา ปัจจุบนัซาเลม็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการล่าแม่
มดไปแลว้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  น าท่านชมเมอืงซาเลม็ที่ตกแต่งบา้นเรอืนและแต่งกายตาม
แม่มดในต านาน แวะถ่ายรปูภายนอกกบัพิพิธภณัฑ์แม่มดซาเลม็ Salem Witch Museum พพิธิภณัฑ์
แห่งนี้ไมไ่ดเ้ป็นพพิธิภณัฑจ์ดันิทรรศการแบบทัว่ไป แต่เป็นการแสดงหุ่นเลา่เรื่องการลา่แมม่ดแห่งซาเลม็ใน
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ปี 1692 แบบแสงสเีสยีงประกอบในห้องแบบโรงละคร พร้อมทัง้ส ิง่ของที่เกีย่วข้อง และประวตัขิองลทัธเิพ
แกน เวทมนตร ์และการไล่ลา่ผู้คดิต่างในกรณีต่าง ๆ ของอเมรกิานับตัง้แต่แม่มด  ลทัธคิอมมวินิสตจ์นถงึ
ชุมชนเกย ์ ซึง่ในสว่นของรา้นคา้สว่นใหญ่มจี าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ อาท ิพวงกุญแจเครื่องประดบัทีท่ าเป็นรูป
หรอืสญัลกัษณ์ของแมม่ดด้วย จากนัน้เดนิทางสู ่Salem Maritime Historic Site สถานทีป่ระวตัศิาสตรอ์กี
แห่งที่บอกเลา่เรื่องราวของเมอืงซาเลม็ในอดตีทีเ่ป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัในช่วงสหรฐัอเมรกิายุคแรก  เป็นเมอืง
ท่าส าหรบัซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้กบัชาวตา่งชาต ิอาท ิส าล ีเหลา้ น ้าตาล หรอืแมแ้ต่การคา้ทาส ซึง่ซาเลม
แห่งนี้ได้ถูกตัง้ถิน่ฐานโดยชาวยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2169 โดยจะเห็นได้จากตกึและอาคาร 9 หลงั ที่อยู่รอบๆ
บรเิวณนี้ ทีม่กีารก่อสรา้งสไตลโ์คโลเนียล นอกจากนี้ยงัมเีรอื Friendship of Salem ตัง้ตระหงา่นอยู่บรเิวณ
ท่าเรอืและเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซาเลม็  ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัสถานทีป่ระวตัศิาตร ์จนไดเ้วลาอนัสมควรน า
ท่านเดนิทางสูเ่มืองบอสตนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  บอสตนั-เคมบริดจ-์นิวยอรค์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่เขตเคมบริดจ์ น าท่านชมและถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Harvard 

University มหาวทิยาลยัที่เก่าแก่ทีส่ดุของอเมรกิาและเป็นมหาวทิยาลยัชื่อดงัอนัดบัต้นๆของโลก จากนัน้
น าท่านชมจตัุรสัภมิูพลอดุลยเดช King Bhumibol Adulyadej Square ที่สมเด็จพระเทพรตันาราชสุดาฯ
ทรงเสดจ็ร่วมงานพธิฉีลองอย่างเป็นทางการ เมือ่ 14 ส.ค. 2535 เพือ่ระลกึถงึพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ 
รชักาลที่ 9 ซึ่งทรงพระราชสมภพที่นี่ ซึ่งในขณะนัน้สมเด็จเจา้ฟ้าอานันทมหดิลบรมราชชนกทรงศกึษาที่
มหาวิทยาลยัฮาร์เวิร์ด Harvard University ที่อยู่บรเิวณที่ใกล้เคยีงกับจตัุร ัสแห่งนี้  จากนัน้น าท่านชม
มหาวิทยาลยั Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT เป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าที่มชีื่อเสยีง
โด่งดงัในดา้นเทคโนโลยมีากทีส่ดุของอเมรกิา ซึง่อาคารสว่นใหญ่ของมหาวทิยาลยัลว้นเป็นตกึรูปร่างแปลก
ตาและภายในมหาวทิยาลยัยงัมกีจิกรรมไวใ้หท้ดสอบความทา้ทายทางวทิยาศาสตรห์ลากหลายกจิกรรม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก อดีตเมืองหลวงเก่าท่ีเป็นนครแห่งความมัง่คัง่และทันสมัย

ทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีเ่จด็ นิวยอรก์ – ล่องเรือชมอนุสำวรียเ์ทพีเสรีภำพ-ตึกเอม็ไพรส์เตท 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  น าท่านชม มหานครนิวยอรค์ อดตีเมอืงหลวงเก่าทีเ่ป็นนครแห่งความมัง่

คัง่ และทนัสมยัทางดา้นสถาปัตยกรรม และเทคโนโลย ีเริม่ตัง้แต่ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั สะพานบรู๊คลนิ  ซึ่ง
เป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและสวยงามมากเป็นที่โด่งดังในการถ่ายละครต่างๆ นัง่รถผ่านชม 
Ground Zero เป็นบรเิวณที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นตกึ World Trade Central ที่สงูที่สดุในอเมรกิา แต่ตอนนี้เหลอื
ทิง้ไวเ้พยีงแต่ความทรงจ า หลงัจากการสญูเสยีครัง้ใหญ่ ในปี 2001 ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ จากนัน้น าท่าน
ขึ้นชมวิวบนตึกเอม็ไพรส์เตท (Empire State Building) ตัง้อยู่บนเกาะแมนฮตัตนั นครนิวยอรก์ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา  เป็นหนึ่งในอาคารทีม่ชีื่อเสยีงมากทีส่ดุในโลก  ตวัอาคารสรา้งจากคอนกรตีเสรมิเหลก็อย่างด ี
มคีวามสงูทัง้ส ิน้ 102 ชัน้ ตกแต่งดว้ยศลิปะอาร์ตเดคโค  มเีน้ือทีใ่ชส้อยทัง้หมดประมาณ 2,158,000 ตาราง
ฟุต เริม่สรา้งเมือ่ ค.ศ. 1929 แลว้เสรจ็เมื่อ ค.ศ. 1931 ชื่อตกึหลงันี้ไดม้าจากชื่อเล่นของนครนิวยอร์ก และ
หลงัจากสรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.1931 ตกึเอม็ไพรส์เตทเป็นอาคารทีส่งูทีสุ่ดในโลกนานกว่า 40 ปี โดยปัจจบุนัมี
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ความสูงเป็นอนัดบัที่ 14 ของโลก และยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรข์องฮอลลวีูด้หลายเรื่องน ามาใชเ้ป็น
สถานทีถ่่ายท าฉากส าคญัๆ อาท ิSleepless in Seattle, King Kong เป็นตน้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่าน ล่องเรือชมเกาะลิเบอรต้ี์ เพือ่ชมทวิทศัน์ของฝัง่เมอืงแมนฮตัตนั ชมเทพแีห่งสนัตภิาพทีป่ระชาชน

ของประเทศฝรัง่เศสมอบใหก้บัประชาชนนครนิวยอรก์ ท่านจะได้เห็นทวิทศัน์ของแมนฮตัตนัของมหานคร
นิวยอรค์ และนิวเจอรซ์ีไ่ดจ้ากจดุนี้  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินจอหน์ เอฟ เคเนด้ี  
 

วนัทีแ่ปด นิวยอรค์-ไทเป 

00.20 น. เดนิทางออกจากมหานครนิวยอรค์ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR031 
****** บินข้ามเส้นแบง่เขตวนัสากล ****** 

 
วนัทีเ่ก้า ไทเป-กรงุเทพฯ 

05.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
08.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR067 

*** (เดินทาง 21-29 ก.ย. เปลีย่นเป็นไฟลท์ BR211 เวลา 08.25-11.10) *** 

11.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ.... 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์

ของคณะเป็นส าคญั 
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ก าหนดการเดินทาง    21-29 ก.ย. / 09-17 ต.ค. / 17-25 พ.ย.  04-12 ธ.ค.2562 / 26ธ.ค.-3ม.ค.2563 

 

 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 

**ไมร่วมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 7,800 บาท  // 
และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,000 บาท เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง** 

 
**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 
หมายเหต*ุ**การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน หาก
ผู้โดยสารมีจ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและ
เปลี่ยนแปลงอตัราค่าเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั*** 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทกุท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  

 

 

 
 

อเมริกาตะวนัออก 9  วนั 6 คืน/ BR 
นิวยอรค์-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตนั-บอสตนั 

อตัราค่าบริการ 
21-29 กนัยายน 9-17 ตลุาคม 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 80,900 80,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 2 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 21  ท่าน )ไมม่เีตยีงเสรมิ(  69,900 69,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 12,900 12,900 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 50,900 50,900 

อเมริกาตะวนัออก 9  วนั 6 คืน/ BR 
นิวยอรค์-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตนั-บอสตนั 

อตัราค่าบริการ 

17-25 พฤศจิกายน 04-12 ธนัวาคม 26ธ.ค.-3ม.ค. 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 78,900 89,300 91,300 
เดก็อายตุ ่ากว่า 2 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 21  ท่าน )ไมม่เีตยีงเสรมิ(  68,300 78,900 80,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 11,500 12,900 12,900 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 50,900 50,900 50,900 
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ส ำคญัมำก ****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกำ มกัจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงทีส่ำม กรณีที ่
เป็นผู้ใหญ่ และต้องกำรพกั 3 ท่ำนต่อหนึง่ห้อง หรือเดก็ทีพ่กักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำนต่อหนึง่ห้อง จะต้องพกัด้วยกนัโดยไม่
มีเตียงเสริม ทัง้น้ีเพือ่หลีกเลีย่งกำรเกิดเพลิงไหม้ในห้องพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส ำคญัมำกส ำหรบัโรงแรมในประเทศ
สหรฐัอเมริกำ ***** 
 

****** ตัว๋โดยสารไม่สามารถเลื่อนกลบัได้และกรณีท่ีออกตัว๋แล้วไม่สามารถท ารีฟันด์ได้ กรณีท่ีบางท่านต้องการอยู่
ต่อในลอสแองเจลิสหรือต้องการเดินทางในชัน้ธุรกิจ  ต้องท าเป็นตัว๋เด่ียวเท่านั้น เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคา
โปรโมชัน่ตัว๋แบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะเท่านัน้ 
 
อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทางกรงุเทพฯ-ลอสแองเจลสิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 

กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่หรอืพกัหอ้งละ 3 ท่านโดย
ไมม่เีตยีงเสรมิ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุและ คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่รถรบัสง่และระหว่างการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ 
  คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิม่ได)้ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่

อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่30 

เม.ย. 2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไข
ของสายการบนิ   

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมัต่อ1ใบ (จ ากดั 2 ใบ / ท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง 
 ค่าวีซ่าประเทศสหรฐัอเมริกา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้าท่ีทัวรย์ื่นให้คิดค่าบริการ 7,800 บาท / ท่าน โดย

เรียกเกบ็เพ่ิมจากมดัจ าค่าทวัรป์กติ 

 ค่าทิปมคัคเุทศกห์รือหวัหน้าทัวรท่ี์เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติประมาณ 1,000 บาทต่อท่าน โดยเรียก
เกบ็พร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
 คา่น ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
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 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากโดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มไิด้คาดคดิ เช่น การปรับค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่
เกีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรอืภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตัิเหตุ สามารถติดต่อได้จากบรษิัท
ประกนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัรท์ัง้หมด 

การยกเลิก 

 หากมกีารยกเลกิมากกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็เงนิมดัจ าคา่ตัว๋โดยสารเครื่องบนิ (เงือ่นไขตามที่
ทางสายการบนิเรยีกเกบ็) และหากมกีารด าเนินการในการยืน่วซี่าแลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ธรรมเนียมในการยื่นวี
ซ่าท่านละ 7,800 บาท 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์
  หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดยื่นวซี่าแลว้และไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่20,000.- บาท และคา่ 

ธรรมเนียมในการยื่นวซี่าท่านละ 7,800 บาท 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นื

เงนิมดัจ า กรณแีจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผูเ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และ
มเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการ
ยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิตอ่ว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไมส่ามารถเดนิทางไป -กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร์  

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื 

คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 
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o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนัก
สว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิัทฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนื
เงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุ
ใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่
ท่าน เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร์  ,ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม โดยในกรณีท่ีพกั 3 ท่าน
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบท่ีเสริมเตียงได้ ดงันัน้อาจต้องเสียค่าห้องพกั
เด่ียวเพ่ิมหรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มีเตียงเสริม 

2. กรณทีีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

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

** หมายเหตุส าคญั  ส าหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะเดินทางต่อ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 
                             (กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีฯก่อนว่าไมก่ลบัพร้อมคณะ ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีติดต่อ) 

1. ตัว๋ภายในประเทศอเมริกา ทีท่่านจะใชเ้ดนิทางต่อไปยงัเมอืงอื่นหลงัจากจบโปรแกรมแลว้นัน้ท่าน
สามารถทีจ่ะเลอืกซือ้เองหรอืใหบ้รษิทัฯ จดัการใหไ้ด ้แต่กรุณาสอบถามบรษิทัฯ ก่อนวา่ควรซือ้ไดห้รอืยงัคอื ต้องรอ
ให้บริษทัฯ คอนเฟิรม์ว่าทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคณุว่าออกตัว๋ภายในอเมริกาของคณุได้!!! เพราะใน
บางกรณีโปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได ้เช่นเปลีย่นเป็นกลบัสู่กรุงเทพ จากเมอืงอื่นๆทีไ่ม่ตรงตามโปรแกรม   
ดงันัน้ถ้าท่านไปซ้ือตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา โดยท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ได้คอนเฟิรม์ ว่าทุกอย่างเรียบร้อย  
ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน   
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2. ส าหรบัตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา ท่ีท่านซ้ือนัน้ เท่ียวบินของท่าน ควรเป็นเท่ียวบินท่ี
ออกเวลาท่ีคณะบินกลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดยีวกบัทีค่ณะฯ จะเดนิทางมาถงึสนามบนิของปลายทางเพื่อจะ
เดนิทางกลบักรงุเทพฯ (เทีย่วบนิในประเทศของอเมรกิา ตอ้งมาใหถ้งึสนามบนิก่อนเวลา 2 ชัว่โมง, ต่างประเทศ 3 
ชัว่โมง) ดงันัน้ ถ้าเทีย่วบนิของท่านออกเดนิทางก่อนเวลา ท่านจะตอ้งเสยีเงนิค่านัง่แทก็ซีม่าทีส่นามบนิเอง ประมาณ 
60 เหรยีญ และท่านจะตอ้งสละสทิธิโ์ปรแกรมต่างๆ ของทวัรท์ีท่่านไดจ้่ายเงนิมาแลว้ 

3. เม่ือท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแล้วตัว๋กลบัของท่านจากอเมริกาสู่กรงุเทพฯ ท่านสามารถ
แจง้วา่กลบัเมื่อไรก่อนออกจากเมอืงไทยเท่านัน้ เพราะถ้าหลงัจากเดินทางแล้ว ตัว๋ของท่านไม่สามารถเล่ือนวนั
เดินทางได้อีก เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวนัทีก่ าหนดเท่านัน้ ถ้าท่านไม่เดนิทางท่านกต็อ้งไปซือ้
ตัว๋ใหม่กลบัเอง โดยท่ีตัว๋เก่ากไ็ม่สามารถรีฟันเงินคืนได้ 

4. เม่ือท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู่ กรุณาระวงัเสมอวา่ตัว๋กลบัของ
ท่านออกเดนิทางกลบัจากเมอืงไหนสู่กรุงเทพ และเวลาเท่าไร เพื่อทีถ่้าท่านตอ้งเดนิทางจากเมอืงอื่นเพื่อมาใชต้ัว๋กลบั
กรุงเทพ ท่านตอ้งมาถงึสนามบนิทีเ่ป็นเมอืงท่าก่อนกลบักรุงเทพ 4 ชัว่โมงก่อนการเดนิทาง 

*** หากท่านมีข้อสงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 
 

หมายเหต ุ 
ส าหรบัท่านท่ีไม่มีวีซ่าประเทศอเมริกา 
ส าหรบัการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องด าเนินการยื่นขอด้วยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต 
ท่านสามารถเขา้ไปท าการสมคัรเพ่ือขอยื่นวีซ่าได้ท่ี  
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
** ผูย้ื่นค ารอ้งที่มอีายมุากกว่า 20 ปีขึน้ไป จะตอ้งมคีุณสมบตัขิองตวัเองในการที่จะไดร้บัวซ่ีาชัว่คราวประเภทธุรกจิหรอืท่องเที่ยว ** 
ข้อมลูทัว่ไป 

1. วซ่ีาไม่ใช่เครื่องหมายรบัประกนัการเขา้สหรฐัฯ เจ้าหน้าที่ของส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัฯ (USCIS) ณ ด่านตรวจจะเป็นผู้
ตดัสนิว่า ท่านสามารถเดนิทางเขา้สหรฐัฯ ไดห้รอืไม่ รวมถงึระยะเวลาที่ท่านมสีทิธพิ านกัในสหรฐัฯ  

2. อายุของวีซ่า คอื ระยะเวลาที่ท่านสามารถใช้เพื่อเดินทางไปสหรฐั แต่ไม่ไดห้มายความว่าผูข้อวีซ่า จะสามารถพ านักในสหรฐัฯ ได้ตามก าหนด
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่า ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัการตดัสนิของเจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจคนเขา้เมืองและสญัชาติสหรฐัฯขในการก าหนดระยะเวลาที่ท่าน
สามารถพ านกัไดใ้นสหรฐั 

3. ในระหว่างการเดนิทาง บรษิทัสายการบินหรอืบริษทัเรือท่องเที่ยวจะให้ท่านกรอกแบบฟอร์ม I-94 สขีาวขนาดสัน้ ซึ่งจะเกี่ยวขอ้งกบัการเดินทาง
ของท่าน ท่านจะต้องกรอกและลงชื่อก ากบัในแบบฟอร์มน้ี เมื่อท่านเดนิทางเขา้สหรฐัฯ แบบฟอรม์น้ีจะถูกติดด้วยลวดเยบ็กระดาษลงในหนงัสือ
เดนิทางของท่าน โดยขะมหีมายเหตุจาก ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯ ที่แจง้เกี่ยวกบัระยะเวลาที่ท่านมสีทิธพิ านกัอยูใ่นสหรฐัฯ 

 ***หากท่านประสงคจ์ะอยูน่านกว่านัน้ ท่านจะตอ้งยื่นค ารอ้งขอ ยดืเวลาการพ านกักบัส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯ โดยการยื่นค ารอ้งของท่าน
ไม่ไดเ้ป็นเครื่องหมายรบัประกนัว่า ระยะเวลาที่ท่านมสีทิธพิ านกัอยูใ่นสหรฐัฯ จะถูกยดืออกไป 

 **ลูกจา้งที่ตอ้งการขอวซ่ีาเพื่อ ร่วมเดนิทางไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะตอ้งส่งส าเนาการจา้งงานพรอ้มกบัเอกสารค ารอ้งขอวซ่ีา ** 
 
ผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าทกุท่านต้องย่ืนเอกสารประกอบค าร้องขอวีซ่าดงัต่อไปน้ี หากย่ืนค าร้องไม่ครบถ้วน ค าร้องของท่านจะไม่ถกูพิจารณา.. 

1. หนงัสอืเดนิทาง  ตอ้งมอีายใุชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  นบัจากวนัเดนิทาง        
 )กรุณาน าหนงัสอืเดนิทางฉบบัเก่าทีม่ี  

 วซ่ีาเขา้ประเทศสหรฐัฯมาแสดงดว้ย ถา้มี(  
2.  รูปถ่ายหน้าตรงส ีขนาด 2 น้ิว หรอื 5 x 5 ซม .จ านวน 2 ใบ  
  ถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน รูปถ่ายจะตอ้งเป็นพืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ เปิดหู  ,หา้ม  
 สวมแว่นตาด าหรอืหมวก สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน 09 เปอรเ์ซน็ตข์อง  
 พ้ืนท่ีรปูถ่าย   
3.  ส าเนาทะเบยีนบา้น - บตัรประจ าตวัประชาชน (เดก็ใชส้ าเนาสูตบิตัร) – ทะเบยีนสมรสหรอืใบหยา่ 

ข้อมลูเบือ้งต้นและหลกัฐานการท าวีซ่าสหรฐัอเมริกา 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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4.  หลกัฐานการท างาน 

     4.1   กรณีเป็นลูกจา้ง จะตอ้งยื่นจดหมายจากทีท่ างานเป็นภาษาองักฤษ 1 ชดุ โดยระบวุนัทีเ่ริม่ท างานเมือ่ใด    

             ต าแหน่งอะไร เงนิเดอืนเท่าไร ไดล้าหยุดพกัจากวนัทีเ่ท่าไรถงึวนัทีเ่ท่าไร เอกสารออกไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า  

     4.2   กรณีประกอบธุรกจิของตนเอง ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบธุรกจิการคา้เชน่ ใบทะเบยีนการคา้ ใบทะเบยีน 

             พาณิชย์ ,หนงัสอืรบัรองบรษิทั ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการอยู่ คดัส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า  

   4.3   กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ 1 ชดุ เอกสารออกไมเ่กนิ 1 เดอืนนับ
จากวนัยื่นวซี่า 

 4.4   กรณีอายุไมถ่งึ 20 ปี ถา้ผูป้กครองท่านใดท่านหนึ่งไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย ใหท้่านผูป้กครองทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางท า   

     หนงัสอืยนิยอมจากอ าเภอหรอืเขตทอ้งทีอ่าศยั 

 4.5   กรณีอายุไมถ่งึ 20 ปี และถา้บดิามารดาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย ใหบ้ดิาและมารดาท าหนงัสอืยนิยอมจาก อ าเภอ 

             หรอืเขตทอ้งทีอ่าศยั และระบใุหเ้ดก็เดนิทางไปกบับคุคลใด 

5.    หลกัฐานการเงิน ถ่ายส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรพัย์ยอ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนันบัจากวนัยื่นวซี่า  

จดหมายรบัรองจาก  ธนาคาร 1 ชดุ หรอืหากมทีรพัย์สนิอย่างอื่นใหเ้ตรยีมมาดว้ย 

\************************************************************************************************* 

ขัน้ตอนการให้ข้อมลูและการนัดย่ืนและนัดสมัภาษณ์ 
ท่านจะต้องกรอกกข้อมลูและรายละเอียดในใบค าร้องน้ีด้วยตวัท่านเองก่อนท าการยื่นวีซ่า หากท่านท่ีไม่สามารถกรอกได้
เอง ทางบริษทัทวัรยิ์นดีให้ค าปรึกษาและบริการ  โดยจะมีค่าบริการซ่ึงไม่รวมในราคาทวัร ์กรณุาแจ้งความจ านงต่อ
เจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ และกรอกข้อมลูให้พร้อมก่อน เน่ืองจาก ข้อมลูส่วนใหญ่นัน้เป็นข้อมลูของผูเ้ดินทางแต่ละท่าน ท่าน
จะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบรูณ์ ทางบริษทัฯ จึงจะด าเนินการต่อให้ท่านได้ จากนัน้จึงจะท าการนัดวนัและเวลาใน
การยื่น และท่านสามารถเตรียมเอกสารตามข้อมลูเบือ้งต้นพร้อมกบัค่าวีซ่าน ามาในวนัยื่นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าท่ี
เพ่ือขอค าแนะน าเพ่ิมเติม  
*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลียเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวซี่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถือ
วา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านจะต้องแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณี
ท่านที่ตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องยื่นเดีย่วและ
แสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทูตดว้ย  ** 

***   ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ  ขอ
สงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิ โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิและจะคนืให้ท่านหลงัจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการ
เดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั ***                       

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา 

ตอบเป็นภาษาอังกฤษทุกข้อตวัพมิพ์ใหญ่ ABC 
 

ส่วนตัว ชื่อ 
นามสกุล 

ท่านเคยเปล่ียนชื่อหรือสกุล เคย…ช่ือเดิม ……………….……….…สกุลเดิม...................……..............  
ไม่เคย 

สถานภาพ โสด แต่งงานจดทะเบียน แต่งงานไม่จดทะเบียน 

หย่า หม้าย 

ท่ีอยู่   

 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน  

เบอร์มือถือ(ต้องมี)  

E-mail  

อาชีพ / ตาแหน่ง  

สถานท่ีท างานปัจจุปัน ชื่อสถานประกอบการ 

ท่ีอยู่ 
โทร 

เงนิเดือน 

วันท่ีเร่ิมงาน 

สถานที่ทางานสุดท้าย  
(ก่อนท างานปัจจบัุน) 

ชื่อสถานประกอบการ 

ท่ีอยู่  
โทร 

เงนิเดือน 

วันท่ีเร่ิมงาน 

**กรณีเป็นแม่บ้าน หรือเกษียณอายุ กรุณากรอกข้อมูลท่ีท างานสุดท้าย*** 
การศึกษาชัน้สูงสุด ชื่อสถานศึกษา 

ระดับท่ีจบ 

ปีการศึกษาท่ีจบ 

คู่สมรส ชื่อ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ 

สถานท่ีเกิด 

บุตร 1 ชื่อ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ 

สถานท่ีเกิด 



 

EC USA (NYC-WAS-BOS) 9D6N/ BR AUG – DEC’19  13 
 

 
 

บุตร 2 ชื่อ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ 

สถานท่ีเกิด 

บุตร 3 ชื่ออ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ 

สถานท่ีเกิด 

บิดา ชื่อ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ (กรณีจ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานท่ีเกิด 

ท่ีอยุ่ 
มารดา ชื่อ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ  (กรณีจ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานท่ีเกิด 

ท่ีอยู่ 
พี่น้อง 1 ชื่อ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ (จ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานท่ีเกิด 

ท่ีอยู่  
พี่น้อง 2 ชื่อ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ (กรณีจ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานท่ีเกิด 

ท่ีอยู่ 
พี่น้อง 3 ชื่อ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ (กรณีจ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานท่ีเกิด 

ท่ีอยู่ 
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง  

วันท่ีเดินทาง  

จ านวนวันที่เดินทาง  

สถานท่ีพักหรือโรงแรม ชื่อ 

โทร 

บุคคลที่ ร่วมเดินทางด้วย ชื่อ-สกุล 

ความสัมพันธ์ 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศ 
AMERICA หรือไม่ 

ไม่เคย เคย วันท่ี………..……..…........ 
หมายเลขวีซ่าเดมิ............................ 
เหตุผลการเดนทาง ธุรกิจ ท่องเท่ียว 
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ท่านเคยถูกปฏเิสธวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย 
เคย วีซ่าประเทศ.......................................................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศ 
CANADA หรือไม่ 

ไม่เคย เคย วันที่………..……..…........ 
หมายเลขวีซ่าเดมิ............................ 
เหตุผลการเดนทาง ธุรกิจ ท่องเท่ียว 

ท่านมีเพื่อน / ญาติ พ านักใน 
อเมริกา / แคนนาดา หรือไม่ 

ไม่มี 
มี ชื่อ-สกุล................................................................................................. 
ท่ีอยู่ ......................................................................................................... 
โทร มือถือ / บ้าน .................................................................................... 

ผู้ออกค่าใช้จ่ายการเดินทาง ชื่อ-สกุล หรือบริษัท 

ท่ีอยู่ 
ประเทศที่เคยเดินทางในระยะ 
เวล 5 ปี 

 

 

 

 

 

 


