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อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบนิอีวีเอแอร์ (BR) 

นิวยอร์นิวยอร์คค--ฟิฟิลาเดลเฟียลาเดลเฟีย--วอชิงตนั ดีซีวอชิงตนั ดีซี--แฮริสเบิรก์แฮริสเบิรก์--คอรน์น่ิงคอรน์น่ิง  
น ้าตกน ้าตกไนแองการ่าไนแองการ่า  (ฝัง่อเมริกา)(ฝัง่อเมริกา)--บิงแฮมตนับิงแฮมตนั  

ล่องเรอื Maid of the Mist ชมน ้าตกไนแองการ่า 
ช้อปป้ิง Woodbury Premium Outlets  ชมอนสุาวรีย์เทพเีสรีภาพชมอนสุาวรีย์เทพเีสรีภาพ  

  
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 
คอรน์นิง่ เมอืงทีต่ ัง้อยูท่างตอนใตข้องนครนิวยอรค์ เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงอย่างยิง่ในดา้นการท าเครือ่งแกว้ 
ไนแองการ่า     น าท่านลอ่งเรอื Maid of the Mist ฝัง่อเมรกิาของน ้าตกไนแองการ่า ชมมา่นน ้าตกทีใ่หญ่โตสวยงามและยงั

เป็นสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองโลกอกีดว้ย 
 

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 
*** (เดินทาง 17-25 พ.ย. เปลีย่นเป็นไฟลท์ BR212 เวลา 12.10-16.45) *** 

16.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป ใหท้่านแวะเปลีย่นเครื่อง 
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19.10 น. เดนิทางสูม่หานครนิวยอรค์ โดยสายการบินอีวีแอร ์เท่ียวบินท่ี BR032 

       +++++++++ เครือ่งบินท าการบินข้ามเส้นแบง่เวลาสากล +++++++++ 
22.05 น. เดินทางถึง สนามบินจอห์นเอฟเคนเนด้ี มหานครนิวยอร์ค หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้    
  น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง นิวยอรค์- ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตนั ดีซี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฟิลาเดลเฟีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) ชมเมอืงฟิลาเดลเฟีย เมอืงที่ประชาชนมสีทิธเิสรภีาพมากทีส่ดุในอเมรกิา ตัง้อยู่ในรฐัเพนซลิวาเนีย 
ซึง่ถอืเป็นสถานทีก่่อตัง้ประเทศสหรฐัอเมรกิา ชมระฆงัแห่งเสรภีาพหรอื Liberty Bell สญัลกัษณ์ของการตัง้
ประเทศ ชมหอแห่งเสรภีาพ Independence Hall สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรฐั ปัจจุบนัใชเ้ก็บรกัษา
เอกสารอสิรภาพและตัง้ดนิแดนใหมโ่ดยใชช้ื่อว่า“สหรฐัอเมรกิา” (United State of America)   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่กรงุวอชิงตนั ดีซี เมอืงหลวงของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นเมอืงหนึ่งทีไ่ดอ้อกแบบผงั

เมอืงไดอ้ย่างสวยงามและเป็นระเบยีบ เป็นทีต่ ัง้ทีท่ าการของหน่วยงานรฐับาลทีส่ าคญั 
  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม วอชิงตนั ดีซี-แฮริสเบิรก์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   น าท่านชม กรุงวอชิงตนัดีซี โดยเริม่ต้นจากท าเนียบขาว ที่พ านักของ

ประธานาธบิด  ีจุดเด่นที่พลาดไม่ได้อกีที่คอืเสาสูงที่ท าจากหินอ่อนและตัง้ตระหง่านอย่างเห็นได้ชัด คอื 
อนุสาวรยี์วอชงิตนั ซึง่มคีวามสงู 555  ฟุต ชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของโดมสขีาวซึ่งสร้างเป็นทีร่ าลกึ
ถงึประธานาธบิดีเจฟเฟอร์สนั และชมอนุสาวรยี์ประธานาธบิดคีนที่ 16   ของประเทศสหรฐัอเมรกิาคอื
ประธานาธบิดลีนิคอร์น  จากนัน้ชมตกึรฐัสภาซึง่เป็นทีป่ระชุมสมาชกิวุฒสิภาและสภาผูแ้ทนราษฎร น าท่าน
ชมสถาบนัสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตัง้ในปีค.ศ. 1846  โดยทุนรฐับาลส่วนหนึ่ง
ร่วมกบัเงนิกองทุนจากพนิัยกรรมของ James Smithson นักวทิยาศาสตร์ขององักฤษ สถาบนัสมธิโซเนียน
ยงัเป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกและไดร้วบรวมพพิธิภณัฑ์ 13  แห่งไวด้ว้ยกนัเช่น National Museum of 
Natural History ซึง่แสดงนิทรรศการเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร ์หุ่นชา้ง
แอฟรกินัโบราณที่ตวัใหญ่ที่สุดในโลกและเพชรขนาด 45.5  กะรตั ที่เคยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลุยสท์ี่ 16  
ของฝรัง่เศส ชมพพิธิภณัฑ์เครื่องบนิและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) ที่มผีูเ้ข้าชมสูง
ทีส่ดุในโลก แสดงประวตัศิาสตรก์ารบนิมาตัง้แต่ตน้จนถงึปัจจบุนั ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบนิ จรวด 
ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจรงิตัง้แต่ มโีรงภาพยนตรจ์อยกัษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตรเ์กี่ยวกบัการบนิอวกาศ  
นอกจากนี้ยงัมทีอ้งฟ้าจ าลองหนิจากดวงจนัทร ์และเครื่องบนิล าแรกของโลกจากตระกูล Wright  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมืองแฮริสเบิรก์ (Harrisburg) เมอืงหลวงรมิฝัง่แม่น ้าซัวควฮิานน่า (ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านชมโรงงานผลิตช็อคโกแลต ชมเครื่องจกัรเก่าแก่ทีใ่ชใ้นการผลติชอ็คโกแลต็ที่
มชีื่อเสยีงระดับโลกและให้ท่านได้เลอืกซื้อช็อคโกแล็ตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากที่ระลกึ ณ Hershey’s 
Chocolate World 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
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  จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  แฮริสเบิรก์-คอรน์นิง่-ไนแองการ่า 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองคอรน์นิง่ พรอ้มชมทศันียภาพบรรยากาศเมอืงและ

ชวีติแบบอเมรกินั ซึง่ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอรก์ ก่อตัง้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1890 ซึ่งตัง้อยู่บนฝัง่แมน่ ้าเช
มงุ เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงทางดา้นการท าเครื่องแกว้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านชม โรงงาน
เคร่ืองแก้ว Glass Museum มชีื่อสยีงในด้านเครื่องแก้วของอเมรกิา ใหท้่านชมขัน้ตอนการท าเครื่องแก้ว
ต่างๆ พรอ้มใหท้่านเลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลกึ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาติไนแองการ่าฝัง่อเมริกา ทีถ่อืว่าเป็นสิง่มหศัจรรยท์าง

ธรรมชาติส ิง่หนึ่งของโลกและเป็นสถานที่ดื่ม น ้าผึ้งพระจนัทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาว
อเมรกินั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  น ้าตกไนแองการ่า (ฝัง่อเมริกา) - บิงแฮมตนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนัน้น าทุกท่านเดินทางสู่น ้าตกไนแองการ่า อนัยิง่ใหญ่และชื่นชม

ความงดงามของน ้าตกที่สรรคส์รา้งขึน้โดยธรรมชาต ิและถอืว่าเป็นน ้าตกทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลกที่
คุณท่านต้องมาสมัผัส  น าท่านล่องเรือเมด ออฟ เดอะ มิสต์ (Maid of the Mist) ทวนกระแสน ้าเข้าสู่
สายน ้าอนัเชี่ยวกรากที่หลัง่ไหลโถมเทมาจากเบือ้งสูงสุดที่จะตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ  สมัผสัประสบการณ์
ครัง้ยิง่ใหญ่ ในการชม น ้าตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิจรงิๆ ท่านจะได้พบกบัความยิง่ใหญ่ของน ้าตกที่ม ี
บรเิวณน ้ามากมายมหาศาลก่อให้เกดิเสยีงดงัสนัน่หวัน่ไหว สมัผสัถงึละอองไอน ้าที่สรา้งความสดชื่นไปทัว่
บรเิวณอย่างใกลช้ดิที่สุด (กรณีทีส่ภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการล่องเรือจะน าท่านชม Cave of 
The Winds ท่านจะได้ชมความความงดงามของน ้ าตกยักษ์ไนแองการ่าแห่งน้ีได้อย่างใกล้ชิด
จริงๆ โดยลงลิฟท์สู่เบื้องล่างสุดตรงบริเวณหน้าผาติดกบัน ้ าตกสัมผสักับกระแสน ้ าทีส่่งเสียงดัง
กึกก้องไปทัว่ทัง้บริเวณ) จากนัน้น าท่านแวะเปลีย่นอริยิาบถทีแ่ฟคตอร่ีเอาท์เลท็ ใหท้่านไดม้เีวลาซือ้ของ
อย่างจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัในราคาโรงงาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เดนิทางสูเ่มืองบิงแฮมตนั (Binghamton)  ตัง้อยู่ทางใตข้องรฐันิวยอรค์ สหรฐัอเมรกิา โดยมอีาณาเขตอยู่

ใกล้กับชายแดนเพนซิลวาเนียในหุบเขารูปชามอันเป็นที่บรรจบกันของ Susquehanna และแม่น ้ า 
Chenango ซึ่งบงิแฮมตนัถอืว่าเป็นเมอืงหลกัและเป็นศูนย์วฒันธรรมของมหานครบงิแฮมตนัอกีด้วย (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  บิงแฮมตนั-วูด๊บิวรีพ่รีเมีย่มเอาท์เลท็-นิวยอรค์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางสู ่ วูด๊บิวร่ีพรีเม่ียมเอา๊ท์เลท็ (Woodbury Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
ชัว่โมง)  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง แหลง่ชอ้ปป้ิงทีด่ทีีส่ดุในอเมรกิา โดยมรีา้นคา้ มากกว่า 220 รา้นคา้ ในราคาที่
ถูกอย่างไมน่่าเชื่อ และสนิคา้กม็คีณุภาพด ีตัง้แต่ทัว่ไปจนถงึแบรนเนมอาท ิเช่น Burberry, Gucci, 
Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และ
อื่นๆ อกีมากมาย 
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 ***เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปป้ิง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่มหานครนิวยอรค์ ผ่านสถานทีส่ าคญัต่างๆ เช่น ตกึสหประชาชาต,ิ หอสมดุประชาชน, 

เซนทรลัพารค์ สวนสาธารณะทีด่งัทีส่ดุในนิวยอรก์ หรอือาจจะเรยีกว่าดงัทีส่ดุ ในสหรฐัคงหนีไมพ่น้สวนเซ
นทรลัพร์ค สวนใจกลางแมนฮตัตนั ทีเ่ปิดสูส่าธารณะตัง้แต่ ปีคศ..1859 กวา้งเท่ากบัถนน 3 บลอ๊กจากถนน 
5th avenue ถงึ 8 avenue และยาวถงึ 47 บลอ๊กจากถนน 59th street ถงึ 106 street เป็นแหลง่กจิกรรม 
จดุพกัผ่อนหย่อนใจ จดุถ่ายหนังนับจ านวนไมถ่ว้น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็ นิวยอรค์ – ชมเมือง- ล่องเรือชมอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าท่านชม มหานครนิวยอรค์   อดตีเมอืงหลวงเก่าทีเ่ป็นนครแห่ง

ความมัง่คัง่ และทนัสมยัทางดา้นสถาปัตยกรรม และเทคโนโลย ีเริม่ตัง้แต่ ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบั 
สะพานบรู๊คลนิ  ซึง่เป็นสะพานแขวนทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในโลกและสวยงามมากเป็นทีโ่ด่งดงัในการถ่ายละครต่างๆ 
นัง่รถผ่านชม Ground Zero เป็นบรเิวณทีค่รัง้หนึ่งเคยเป็นตกึ World Trade Central ทีส่งูทีส่ดุในอเมรกิา 
แต่ตอนนี้เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่ความทรงจ า หลงัจากการสญูเสยีครัง้ใหญ่ ในปี 2001 ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ 
จากนัน้น าท่านขึ้นชมวิวบนตึกเอม็ไพรส์เตท (Empire State Building) ตัง้อยู่บนเกาะแมนฮตัตนั นคร
นิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  เป็นหนึ่งในอาคารทีม่ชีื่อเสยีงมากทีส่ดุในโลก  ตวัอาคารสรา้งจากคอนกรตี
เสรมิเหลก็อยา่งด ีมคีวามสงูทัง้ส ิน้ 102 ชัน้ ตกแต่งดว้ยศลิปะอารต์เดคโค  มเีน้ือทีใ่ชส้อยทัง้หมดประมาณ 
2,158,000 ตารางฟุต เริม่สรา้งเมือ่ ค.ศ. 1929 แลว้เสรจ็เมือ่ ค.ศ. 1931 ชื่อตกึหลงันี้ไดม้าจากชื่อเลน่ของ
นครนิวยอรก์ และหลงัจากสรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.1931 ตกึเอม็ไพรส์เตทเป็นอาคารทีส่งูทีส่ดุในโลกนานกว่า 40 
ปี โดยปัจจบุนัมคีวามสงูเป็นอนัดบัที ่14 ของโลก และยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรข์องฮอลลวีูด้หลาย
เรื่องน ามาใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าฉากส าคญัๆ อาท ิSleepless in Seattle, King Kong เป็นตน้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่าน ล่องเรือสู่เกาะลิเบอรต้ี์ เพื่อชมทิวทัศน์ของฝัง่เมอืงแมนฮตัตนั ชมเทพีแห่งสนัติภาพหรือเทพี

เสรีภาพ ที่ประชาชนของประเทศฝรัง่เศสมอบใหก้บัประชาชนนครนิวยอร์ก ท่านจะไดเ้ห็นทวิทศัน์ของแมนฮตั
ตนัของมหานครนิวยอร์ค และนิวเจอรซ์ีไ่ดจ้ากจุดนี้และน าทุกท่านไปย่าน ไทมส์แควร ์Times Square หนึ่งใน
สถานทีเ่ป็นหวัใจของ นิวยอรก์ ใหอ้สิระทุกท่านในการถ่ายรูป เดนิซือ้ของกบับรรยากาศทีม่แีสง ส ีเสยีงงามเลศิ  

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.... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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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 ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่าและทกุท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 

กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
ส าคญัมาก ****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกา มกัจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงทีส่าม กรณีที ่
เป็นผู้ใหญ่ และต้องการพกั 3 ท่านต่อหนึง่ห้อง หรือเดก็ทีพ่กักบัผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึง่ห้อง จะต้องพกัด้วยกนัโดยไม่
มีเตียงเสริม ทัง้น้ีเพือ่หลีกเลีย่งการเกิดเพลิงไหม้ในห้องพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัมากส าหรบัโรงแรมในประเทศ
สหรฐัอเมริกา ***** 
 

อเมริกาตะวนัออก 9 วนั / BR 
นิวยอรค์ – ฟิลาเดเฟีย – วอชิงตนั – ไนแองการ่า 

อตัราค่าบริการ 

21-29 กนัยายน 9-17 ตลุาคม 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 82,300 80,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 2 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 21  ท่าน )ไมม่เีตยีงเสรมิ(  71,600 71,300 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 12,900 12,900 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 51,000 50,600 

อเมริกาตะวนัออก 9 วนั / BR 
นิวยอรค์ – ฟิลาเดเฟีย – วอชิงตนั – ไนแองการ่า 

อตัราค่าบริการ 

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

ผูใ้หญ่ ท่านละ 80,900 89,300 92,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 2 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 21  ท่าน )ไมม่เีตยีงเสรมิ(  71,300 79,900 82,000 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 12,900 12,900 12,900 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 50,600 50,000 51,900 
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******* 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 ท่านโดยไมม่ี
เตยีงเสรมิ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุและ คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่รถรบัสง่และระหว่างการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ 
  คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิม่ได)้ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่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 กโิลกรมัต่อ ใบ1 )จ ากดั 2 ใบ  /ท่าน(  
 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง 
 ค่าวีซ่าประเทศสหรฐัอเมริกา )หากต้องการให้ทางเจ้าหน้าท่ีทวัรย์ื่นให้คิดค่าบริการ 7,800 บาท  /ท่าน  โดยเรียก
เกบ็เพ่ิมจากมดัจ าค่าทวัรป์กติ 

 ค่าทิปมคัคเุทศกห์รือหวัหน้าทวัรท่ี์เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ  1,000 บาทต่อท่าน โดยเรียกเกบ็
พร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
 คา่น ้าดื่มระหว่างทวัร ์ )ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร์( ,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากโดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ เช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื
คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัคา่น ้ามนั  ,คา่ธรรมเนียมวี ซ่า หรอืคา่แปลเอกสาร  ,คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอื
อื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภัยต่าง ๆ  
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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 ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และ
มเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการ
ยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิตอ่ว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

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

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

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื 

คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

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
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ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ 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 หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ 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 ทีท่่านจะใชเ้ดนิทางต่อไปยงัเมอืงอื่นหลงัจากจบโปรแกรมแลว้นัน้ท่านสามารถทีจ่ะ
เลอืกซื้อเอง หรอื ใหบ้รษิทัฯ จดัการใหไ้ด ้แต่กรุณาสอบถามบรษิทัฯ กอ่นวา่ควรซื้อไดห้รอืยงั คอื ต้องรอให้บริษทัฯ คอนเฟิรม์ว่า
ทกุอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคณุว่าออกตัว๋ภายในอเมริกาของคณุได้!!!  เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได ้เชน่
เปลีย่นเป็นกลบัสู่กรงุเทพ จากเมอืงอื่นๆทีไ่มต่รงตามโปรแกรม  ดงันัน้ถ้าท่านไปซ้ือตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา โดยท่ีบริษทัฯ 
ยงัไม่ได้คอนเฟิรม์ ว่าทุกอย่างเรียบร้อย  ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน   

2. ส าหรบัตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา ท่ีท่านซ้ือนัน้ เท่ียวบินของท่าน ควรเป็นเท่ียวบินท่ีออก เวลาท่ีคณะ
บินกลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดยีวกบัทีค่ณะฯ จะเดนิทางมาถงึสนามบนิของปลายทางเพื่อจะเดนิทางกลบักรงุเทพฯ (เทีย่วบนิ
ในประเทศของอเมรกิา ตอ้งมาใหถ้งึสนามบนิกอ่นเวลา 2 ชัว่โมง, ต่างประเทศ 3 ชัว่โมง) ดงันัน้ ถา้เทีย่วบนิของท่านออกเดนิทางกอ่น
เวลา ท่านจะตอ้งเสยีเงนิคา่นัง่แทก็ซีม่าทีส่นามบนิเอง ประมาณ 60 เหรยีญ และท่านจะตอ้งสละสทิธิโ์ปรแกรมต่างๆ ของทวัรท์ีท่่านได้
จ่ายเงนิมาแลว้ 

3. เม่ือท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแล้วตัว๋กลบัของท่านจากอเมริกาสู่กรงุเทพฯ ท่านสามารถแจง้วา่กลบั
เมือ่ไรกอ่นออกจากเมอืงไทยเท่านัน้ เพราะถ้าหลงัจากเดินทางแล้ว ตัว๋ของท่านไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางได้อีก เน่ืองจาก
เป็นตัว๋ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวนัทีก่ าหนดเท่านัน้ ถ้าท่านไมเ่ดนิทางท่านกต็อ้งไปซื้อตัว๋ใหม่กลบัเอง โดยท่ีตัว๋เก่ากไ็ม่สามารถ
รีฟันเงินคืนได้ 
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4. เมื่อท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู่ กรณุาระวงัเสมอวา่ตัว๋กลบัของท่านออก
เดนิทางกลบัจากเมอืงไหนสูก่รงุเทพ และเวลาเท่าไร เพื่อทีถ่า้ท่านตอ้งเดนิทางจากเมอืงอื่นเพื่อมาใชต้ัว๋กลบักรงุเทพ ท่านตอ้งมาถงึ
สนามบนิทีเ่ป็นเมอืงท่ากอ่นกลบักรงุเทพ 4 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

*** หากท่านมีข้อสงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 
 

หมายเหต ุ 
ส าหรบัท่านท่ีไม่มีวีซ่าประเทศอเมริกา 
ส าหรบัการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องด าเนินการยื่นขอด้วยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต 
ท่านสามารถเข้าไปท าการสมคัรเพ่ือขอยื่นวีซ่าได้ท่ี  
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
** ผูย้ื่นค ารอ้งทีม่อีายุมากกวา่ 20 ปีขึน้ไป จะตอ้งมคีณุสมบตัขิองตวัเองในการทีจ่ะไดร้บัวซี่าช ัว่คราวประเภทธุรกจิหรอืท่องเทีย่ว ** 
ข้อมลูทัว่ไป 

1. วซี่าไมใ่ช่เครือ่งหมายรบัประกนัการเขา้สหรฐัฯ เจา้หน้าทีข่องส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาติของสหรฐัฯ (USCIS) ณ 
ดา่นตรวจจะเป็นผูต้ดัสนิวา่ ท่านสามารถเดนิทางเขา้สหรฐัฯ ไดห้รอืไม ่รวมถงึระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านกัในสหรฐัฯ  

2. อายุของวซี่า คอื ระยะเวลาทีท่่านสามารถใชเ้พื่อเดนิทางไปสหรฐั แต่ไมไ่ดห้มายความว่าผูข้อวซี่า จะสามารถพ านกัในสหรฐัฯ 
ไดต้ามก าหนดระยะเวลาที่ระบุไวใ้นวีซ่า ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัการตัดสนิของเจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและสญัชาติ
สหรฐัฯขในการก าหนดระยะเวลาทีท่่านสามารถพ านกัไดใ้นสหรฐั 

3. ในระหว่างการเดนิทาง บรษิัทสายการบินหรอืบรษิัทเรอืท่องเที่ยวจะให้ท่านกรอกแบบฟอร์ม I-94 สขีาวขนาดสัน้ ซึ่งจะ
เกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของท่าน ท่านจะตอ้งกรอกและลงชือ่ก ากบัในแบบฟอรม์นี้ เมื่อท่านเดนิทางเขา้สหรฐัฯ แบบฟอรม์นี้
จะถูกติดดว้ยลวดเย็บกระดาษลงในหนงัสอืเดนิทางของท่าน โดยขะมหีมายเหตุจาก ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาติ
สหรฐัฯ ทีแ่จง้เกีย่วกบัระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านกัอยู่ในสหรฐัฯ 

*** หากท่านประสงค์จะอยู่นานกว่านัน้ ท่านจะต้องยื่นค ารอ้งขอ ยืดเวลาการพ านักกบัส านักงานตรวจคนเข้าเมอืงและสญัชาติ
สหรฐัฯ โดยการยื่นค ารอ้งของท่านไมไ่ดเ้ป็นเครือ่งหมายรบัประกนัว่า ระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านกัอยู่ในสหรฐัฯ จะถูกยดืออกไป 
** ลูกจ้างทีต่้องการขอวซี่าเพื่อรว่มเดนิทางไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะต้องสง่ส าเนาการจ้างงานพรอ้มกบัเอกสารค ารอ้งขอวี
ซ่า ** 
ผูย้ื่นค าร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบค าร้องขอวีซ่าดงัต่อไปน้ี หากยื่นค าร้องไม่ครบถ้วน ค าร้องของท่าน
จะไม่ถกูพิจารณา.. 
1. หนงัสอืเดนิทาง  ตอ้งมอีายุใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  นบัจากวนัเดนิทาง        
      (กรณุาน าหนงัสอืเดนิทางฉบบัเกา่ทีม่  ี

 วซี่าเขา้ประเทศสหรฐัฯมาแสดงดว้ย ถา้ม)ี 
2.  รปูถ่ายหน้าตรงส ีขนาด 2 นิ้ว หรอื 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ  
  ถ่ายไมเ่กนิ 3 เดอืน รปูถ่ายจะตอ้งเป็นพื้นหลงัสขีาวเท่านัน้ เปิดหู, หา้ม 
 สวมแวน่ตาด าหรอืหมวก สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน 90 เปอรเ์ซ็นต์ของ 
 พืน้ท่ีรปูถ่าย   
3.  ส าเนาทะเบยีนบา้น - บตัรประจ าตวัประชาชน (เดก็ใชส้ าเนาสตูบิตัร) – ทะเบยีน
สมรสหรอืใบหย่า 
4.  4.  หลกัฐานการท างาน 
     4.1   1   กรณีเป็นลูกจา้ง จะตอ้งยื่นจดหมายจากทีท่ างานเป็นภาษาองักฤษ 1 ชดุ โดยระบวุนัทีเ่ริม่ท างานเมือ่ใด    
            ต าแหน่งอะไร เงนิเดอืนเท่าไร  ไดล้าหยุดพกัจากวนัทีเ่ท่าไรถงึวนัทีเ่ท่าไร เอกสารออกไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า 
     4.2   กรณีประกอบธุรกจิของตนเอง ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบธุรกจิการคา้ เชน่ ใบทะเบยีนการคา้ ใบทะเบยีน 

ข้อมลูเบือ้งต้นและหลกัฐานการท าวีซ่าสหรฐัอเมริกา 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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            พาณิชย์ ,หนงัสอืรบัรองบรษิทัทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการอยู่ คดัส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า 
   4.3   กรณีเป็นนักเรยีนนกัศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ 1 ชดุ เอกสารออกไม่เกนิ 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 าเนาสมดุเงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดทไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนัยืน่วซี่า  
จดหมายรบัรองจาก  ธนาคาร 1 ชดุ หรอืหากมทีรพัย์สนิอย่างอื่นใหเ้ตรยีมมาดว้ย 
************************************************************************************************* 
 
ขัน้ตอนการให้ข้อมลูและการนัดย่ืนและนัดสมัภาษณ์ 
ท่านจะต้องกรอกกข้อมูลและรายละเอียดในใบค าร้องน้ีด้วยตวัท่านเองก่อนท าการยื่นวีซ่า หากท่านท่ีไม่สามารถกรอกได้
เอง ทางบริษทัทวัรยิ์นดีให้ค าปรึกษาและบริการ  โดยจะมีค่าบริการซ่ึงไม่รวมในราคาทวัร ์กรณุาแจ้งความจ านงต่เจ้าหน้าท่ี
บริษัทฯ และกรอกข้อมูลให้พร้อมก่อน เน่ืองจาก ข้อมูลส่วนใหญ่นัน้เป็นข้อมูลของผู้เดินทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่
รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางบริษทัฯ จึงจะด าเนินการต่อให้ท่านได้ จากนัน้จึงจะท าการนัดวนัและเวลาในการยื่น 
และท่านสามารถเตรียมเอกสารตามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมกบัค่าวีซ่าน ามาในวนัยื่นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าท่ีเพื่อขอ
ค 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  ** 

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

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

ตอบเป็นภาษาองักฤษทุกขอ้ตวัพิมพใ์หญ่ 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 
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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………..……..…........ หมายเลขวีซ่า
เดมิ............................ 
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 

 

 

 

 

 

 


