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อเมริกาตะวันออก 10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบนิอีวเีอแอร์ (BR) 
 

นิวยอร์นิวยอร์คค--ฟิฟิลาเดลเฟียลาเดลเฟีย--วอชิงตนั ดีซีวอชิงตนั ดีซี--แฮริสเบิรก์-แฮริสเบิรก์-คอรน์น่ิงคอรน์น่ิง  
น ้าตกน ้าตกไนแองการ่าไนแองการ่า  ((ฝัง่อเมริกาฝัง่อเมริกา))--บิงแฮมตนั-บิงแฮมตนั-นิวยอรค์นิวยอรค์  

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

นิวยอรค์ อดตีเมอืงหลวงเกา่ทีเ่ป็นนครแหง่ความมัง่คัง่  และทนัสมยัทางดา้นสถาปัตยกรรม และเทคโนโลย ี
ฟิลาเดลเฟีย เมอืงทีป่ระชาชนมสีทิธเิสรภีาพมากทีส่ดุในอเมรกิา  ตัง้อยู่ในรฐัเพนซลิวาเนยี ซึง่ถอืเป็นสถานทีก่อ่ตัง้ 
   ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีจ่ะมาเสีย่งโชค ณ เมอืงนี้ 
วอชิงตนั ดี ซี เมอืงหลวงของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นเมอืงหนึง่ทีไ่ดอ้อกแบบผงัเมอืงไดอ้ย่างสวยงามและเป็น 
  ระเบยีบ เป็นทีต่ัง้ทีท่ าการของหน่วยงานรฐับาลทีส่ าคญั ๆ   
แฮรริ์สเบิรก์  เมอืงหลวงรมิฝัง่แมน่ ้าซวัควฮิานน่า  เป็นทีต่ัง้ของโรงงานชอ็คโกแลต็แสนอรอ่ยทีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่โลก  
คอรน์น่ิง เมอืงทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตข้องนครนวิยอรค์ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงอย่างยิง่ในดา้นการท าเครือ่งแกว้  
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น ้ าตกไนแองการ่า    น าทา่นลอ่งเรอื Maid of the Mist ฝัง่อเมรกิาของน ้าตกไนแองการา่ ชมมา่นน ้าตกทีใ่หญ่โตสวยงามและ
ยงัเป็นสิง่มหศัจรรย์ทางธรรมชาติของโลกอกีดว้ย 

 

ก าหนดการเดินทาง   21-30 มี.ค. / 29 เม.ย.- 08 พ.ค.2563 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-ไทเป-นิวยอรค์ 
08.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA Air 

เคาน์เตอร ์R เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนข้ึนเครื่อง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมือ่เปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

11.40 น. ออกจากกรงุเทพฯ สูก่รงุไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์  เท่ียวบินท่ี BR-062 
16.30 น. เดนิทางถงึกรุงไทเป ใหท้า่นแวะเปลีย่นเครือ่ง 
19.10 น. เดนิทางสูม่หานครนวิยอรค์ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ เท่ียวบินท่ี BR-032 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล ******* 
22.05 น. เดนิทางถงึ  สนามบินจอห์นเอฟเค นเนด้ี มหานครนิวยอร์ ค   หลงัผา่นพธิีการตรวจคนเข้ าเมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้    
  นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง นิวยอรค์- ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตนั ดีซี 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงฟิลาเดลเฟีย   (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง)  ชมเมอืงฟิลาเดลเฟีย เมอืงทีป่ระชาชนมสีทิธเิสรภีาพมากทีส่ดุในอเมรกิา  ตัง้อยู่ในรฐัเพนซลิวาเนยี  
ซึง่ถอืเป็นสถานทีก่อ่ตัง้ประเทศสหรฐัอเมรกิา   นําทา่นชมระฆงัแหง่เสรภีาพ  หรอื Liberty Bell สญัลกัษณ์
ของการตัง้ประเทศ และชมหอแหง่เสรภีาพ Independence Hall สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นศาลาวา่การรฐั  ปัจจุบนั
ใชเ้กบ็รกัษาเอกสารอสิรภาพและตัง้ดนิแดนใหมโ่ดยใชช้ือ่วา่“สหรฐัอเมรกิา” (United State of America)   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ กรงุวอชิงตนั ดีซี เมอืงหลวงของสหรฐัอเมรกิาทีส่วยงาม ตัง้อยู่บนฝัง่แมน้ํ่าโปโตแมค 

Potomac โดยนํามาจากชือ่ของ จอรจ์ วอชงิตนั ประธานาธบิดคีนแรกของอเมรกิา บวกกบัชือ่ ครสิโตเฟอร ์
โคลมับสั ผูค้น้พบทวปีอเมรกิาในปีค.ศ. 1790 จอรจ์ วอชงิตนั ไดเ้ลอืกดนิแดนทีเ่ป็นวอชงิตนัทกุวนันี้เป็น
เมอืงหลวงถาวร มกีารวางผงัเมอืงและกอ่สรา้งอาคารต่าง ๆ มากมาย โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรกี
โบราณเป็นสว่นใหญ่  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)   จากนัน้นําทา่นแวะถา่ยรปูด้านหน้า
ทาํเนียบขาว หรือ White House ทาํเนยีบและทีพ่าํนกัของประธานาธบิดีของอเมรกิา ทีว่า่กนัวา่มีระบบ
รกัษาความปลอดภยัทีด่ทีีส่ดุในโลก   จุดเด่นทีพ่ลาดไมไ่ดอ้กีทีค่อืเสาสงูทีท่าํจากหนิอ่อนและตัง้ตระหงา่น
อย่างเหน็ไดช้ดั คอื อนุสาวรยี์วอชงิตนั ซึง่มคีวามสงู 555  ฟุต ชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของโดมสขีาว
ซึง่สรา้งเป็นทีร่าํลกึถงึประธานาธบิดเีจฟเฟอรส์นั และชมอนุสาวรยี์ประธานาธบิดคีนที ่ 16   ของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาคอืประธานาธบิดลีนิคอร์น   

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
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 จากนัน้นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4  ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม วอชิงตนั ดีซี-สถาบนัสมิธโซเนียน-แฮริสเบิรก์- Hershey’s Chocolate World 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    จากนัน้นําทา่นชมสถาบนัสมิธโซเนียน The Smithsonian Institute 

กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1846  โดยทนุรฐับาลสว่นหนึง่รว่มกบัเงนิกองทนุจากพนิยักรรมของ James Smithson 
นกัวทิยาศาสตรข์ององักฤษ  นอกจากนี้สถาบนัสมธิโซเนยีนยงัเป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกและ  ได้
รวบรวมพพิธิภณัฑ ์ 13  แหง่ไวด้ว้ยกนั เชน่ National Museum of Natural History ซึง่แสดงนทิรรศการ
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มของมนุษย์ ชมหอ้งแสดงกระดูกไดโนเสาร ์หุน่ชา้งแอฟรกินัโบราณทีต่วัใหญ่ทีส่ดุในโลก 
และเพชรขนาด 45.5  กะรตั ทีเ่คยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลยุสท์ี ่ 16  ของฝรัง่เศส  นําทา่นชมพิพิธภณัฑ์
เครื่องบินและยานอวกาศ National Air and Space Museum ทีม่ผีูเ้ขา้ชมสงูทีส่ดุในโลก แสดง
ประวตัศิาสตรก์ารบนิมาตัง้แต่ตน้จนถงึปัจจุบนั ประกอบดว้ย เครือ่งรอ่น เครือ่งบนิ จรวด ยานอวกาศ ซึง่
เป็นของจรงิตัง้แต่ มโีรงภาพยนตรจ์อยกัษ์ (Imax) ทีฉ่ายภาพยนตรเ์กีย่วกบัการบนิอวกาศ  นอกจากนี้ยงัมี
ทอ้งฟ้าจําลองหนิจากดวงจนัทร ์และเครือ่งบนิลาํแรกของโลกจากตระกลู Wright   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแฮริสเบิรก์ (Harrisburg) เมอืงหลวงรมิฝัง่แมน้ํ่าซวัควฮิานน่า  (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) จากนัน้นําทา่นชมโรงงานผลิตชอ็คโกแลต ชมเครือ่งจกัรเกา่แกท่ีใ่ชใ้นการผลติชอ็คโก
แลต็ทีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลก และใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแล็ตนานาชนดิเพือ่เป็นของฝากทีร่ะลกึ ณ 
Hershey’s Chocolate World 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
  จากนัน้นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่  แฮริสเบิรก์-คอรน์น่ิง-ไนแองการ่า 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงคอรน์น่ิง Corning พรอ้มชมทศันยีภาพบรรยากาศ

เมอืงและชวีติแบบอเมรกินั  ซึง่ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องนครนวิยอรก์ กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1980 ซึง่ตัง้อยู่บนฝัง่
แมน้ํ่าเชมงุ  เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการทาํเครือ่งแกว้  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทา่นชมโรงงานเครื่องแก้ว Corning Glass Museum มชีือ่สยีงในดา้นเครือ่งแกว้ของอเมรกิา ใหท้า่น

ไดช้มขัน้ตอนการทาํเครือ่งแกว้ต่าง ๆ พรอ้มใหท้า่นเลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลกึ  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เขต
อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝัง่อเมริกา ทีถ่อืวา่เป็นสิง่มหศัจรรย์ทางธรรมชาตสิิง่หนึง่ของโลกและเป็น
สถานทีด่ืม่ น้ําผึง้พระจนัทรย์อดนยิมสงูสดุ 1 ใน 3 ของคูบ่่าวสาวชาวอเมรกินั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2.30 ชัว่โมง)  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่า  น ้ าตกไนแองการ่า (ฝัง่อเมริกา) – ล่องเรือ Maid of the Mist - บิงแฮมตนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ น้ําตกไนแองการ่า อนัยิง่ใหญ่และชืน่ชม

ความงดงามของน้ําตกทีส่รรค์สรา้งขึน้โดยธรรมชาต ิและถอืวา่เป็นน้ําตกทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกที่
คณุทา่นตอ้งมาสมัผสั  นําทา่นล่องเรือเมดออฟ เดอะมิสต์ (Maid of the Mist) ทวนกระแสน้ําเขา้สู่
สายน้ําอนัเชีย่วกราดทีห่ลัง่ไหลโถมเทมาจากเบื้องสงูสดุทีจ่ะตืน่เตน้และตืน่ตาตืน่ใจ  สมัผสัประสบการณ์
ครัง้ยิง่ใหญ่ ในการชม น้ําตกไนแองการา่อย่างใกลช้ดิจรงิๆ ทา่นจะไดพ้บกบัความยิง่ใหญ่ของน้ําตกทีม่ ี
บรเิวณน้ํามากมายมหาศาลกอ่ใหเ้กดิเสยีงสนัน่หวัน่ไหว สมัผสัถงึละอองไอน้ําทีส่รา้งความสดชืน่ไปทัว่
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บรเิวณอย่างใกลช้ดิทีส่ดุ (กรณีทีส่ภาพอากาศไมเ่อ้ืออ านวยต่อการล่องเรือจะน าท่านชม Cave of 
The Winds ชมความความงดงามด้านหลงัของน ้ าตกยกัษ์ไนแองการ่าแห่งน้ีได้อย่างใกล้ชิด
จริงๆ โดยลงลิฟท์สู่เบื้องล่างสุดตรงบริเวณหน้าผาติดกบัน ้ าตกสัมผสักบักระแสน ้ าทีส่่งเสียงดงั
กึกก้องไปทัว่ทัง้บริเวณ)  จากนัน้นําทา่นแวะชอ้ปป้ิงที ่แฟคตอร่ีเอาท์เลท็ ใหท้า่นไดม้เีวลาซือ้ของอย่างจุ
ใจกบัสนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดงัในราคาโรงงาน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบิงแฮมตนั (Binghamton)  ตัง้อยู่ทางใตข้องรฐันวิยอรค์ สหรฐัอเมรกิา โดยมอีาณา

เขตอยู่ใกลก้บัชายแดนเพนซลิวาเนยีในหบุเขารปูชามอนัเป็นทีบ่รรจบกนัของ Susquehanna และแมน้ํ่า 
Chenango ซึง่บงิแฮมตนัถอืวา่เป็นเมอืงหลกัและเป็นศนูย์วฒันธรรมของมหานครบงิแฮมตนัอกีดว้ย  (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  บิงแฮมตนั-วูด๊บิวรีพ่รีเมีย่มเอ๊าท์เลท็-นิวยอรค์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

นําทา่นเดนิทางสู่  วูด๊บิวร่ีพรีเม่ียมเอ๊าท์เล็ท (Woodbury Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
ชัว่โมง)  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง แหลง่ชอ้ปป้ิงทีด่ทีีส่ดุในอเมรกิา โดยมรีา้นคา้ มากกวา่ 220 รา้นคา้ ในราคาที่
ถูกอย่างไมน่่าเชือ่ และสนิคา้กม็คีณุภาพด ีตัง้แต่ทัว่ไปจนถงึแบรนเนมอาท ิเชน่ Burberry, Gucci, 
Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และ
อืน่ๆ อกีมากมาย ***เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาในการช้อปป้ิง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 

บ่าย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงจนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่มหานครนิวยอรค์ ผา่นสถานทีส่าํคญัต่างๆ เชน่ 
ตกึสหประชาชาติ, หอสมดุประชาชน, เซนทรลัพารค์ สวนสาธารณะทีด่งัทีส่ดุในนวิยอรก์ หรอือาจจะเรยีกวา่
ดงัทีส่ดุ ในสหรฐัคงหนไีมพ่น้สวนเซนทรลัพร์ค สวนใจกลางแมนฮตัตนั ทีเ่ปิดสูส่าธารณะตัง้แต่ ปีค.ศ.1859 
กวา้งเทา่กบัถนน 3 บล๊อกจากถนน 5th avenue ถงึ 8 avenue และยาวถงึ 47 บล๊อกจากถนน 59th street 
ถงึ 106 street เป็นแหลง่กจิกรรม จุดพกัผอ่นหย่อนใจ จุดถ่ายหนงันบัจํานวนไมถ่ว้น  (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จด็ นิวยอรค์ - ขึ้นตึกเอม็ไพรส์เตท-สะพานบรูค๊ลิน-ไทมส์แควร-์ชมเมอืง-นิวยอรค์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้นําทา่นชมมหานครนิวยอรค์   อดตีเมอืงหลวงเกา่ทีเ่ป็นนครแหง่

ความมัง่คัง่ และทนัสมยัทางดา้นสถาปัตยกรรม และเทคโนโลย ีนัง่รถผา่นชม Ground Zero เป็นบรเิวณที่
ครัง้หนึง่เคยเป็นตกึ World Trade Central ทีส่งูทีส่ดุในอเมรกิา แต่ตอนนี้เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่ความทรงจํา 
หลงัจากการสญูเสยีครัง้ใหญ่ ในปี 2001 จากนัน้นําทา่นแวะถา่ยรปูกบั Brooklyn Bridge หรอื
สะพานบรู๊คลนิ แลนด์มารค์อกีแหง่ของนวิยอรก์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1869 ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 14ปี 
ผูอ้อกแบบมชีือ่วา่ John Augustus Roebling  เพือ่เชือ่มเขตแดนระหวา่งเกาะแมนฮตัตนัและฝัง่บรู๊คลนิ 
ความยาวประมาณ 1.8 กม.กวา้งประมาณ 26 เมตร จากนัน้นําท่านข้ึนชมวิวบนตึกเอม็ไพรส์เตท 
Empire State Building ตัง้อยู่บนเกาะแมนฮตัตนั ใจกลางมหานครนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  เป็น
หนึง่ในอาคารทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในโลก  ตวัอาคารสรา้งจากคอนกรตีเสรมิเหลก็อย่างด ีมคีวามสงูทัง้สิน้ 
102 ชัน้ ตกแต่งดว้ยศลิปะอารต์เดคโค  มเีนื้อทีใ่ชส้อยทัง้หมดประมาณ 2,158,000 ตารางฟุต เริม่สรา้งเมือ่ 
ค.ศ. 1929 แลว้เสรจ็เมือ่ ค.ศ. 1931 ชือ่ตกึหลงันี้ไดม้าจากชือ่เลน่ของนครนวิยอรก์ และหลงัจากสรา้งเสรจ็
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ในปี ค.ศ.1931  ตกึเอม็ไพรส์เตทเป็นอาคารทีส่งูทีส่ดุในโลกนานกวา่ 40 ปี โดยปัจจุบนัมคีวามสงูเป็นอนัดบั
ที ่14 ของโลก และยงัเป็นสถานทีถ่่ายทาํภาพยนตรข์องฮอลลวีู้ดหลายเรือ่งนํามาใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายทาํฉาก
สาํคญัๆ อาท ิSleepless in Seattle, King Kong เป็นตน้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําทา่นชมรอ็คก้ีเฟลเลอรเ์ซนเตอร์ Rocket feller Center, ถนนสายทีห่า้ (Fifth Avenue) ซึง่เป็นแหลง่ช้

อบปป้ิงทีห่รหูราทีส่ดุในนวิยอรค์ และบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ทา่มกลางลานไอซส์เกต็ทีส่ วยหร ูทีเ่ปิดให้
คนเขา้ไปเลน่และถ่ายรปูกนัอย่างสนุกสนาน และนําทกุทา่นไปย่านไทมส์แควร์ Times Square หนึง่ใน
สถานทีเ่ป็นหวัใจของ นวิยอรก์ ใหอ้สิระทกุทา่นในการถ่ายรปู เดนิซือ้ของกบับรรยากาศทีม่แีสง ส ีเสยี งงาม
เลศิ  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีแ่ปด นิวยอรค์-ล่องเรือชมอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ-เซน็ทรลัปารค์-Coney Island- สนามบิน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

จากนัน้นําทา่นสูท่า่เรอื นําทา่นล่องเรือสู่เกาะลิเบอรต้ี์ เพือ่ชมทวิทศัน์ของฝัง่เมอืงแมนฮตัตนั พรอ้มชม
เทพีแห่งสนัติภาพหรอืเทพีเสรีภาพ Statue of Libertyทีป่ระชาชนของประเทศฝรัง่เศสมอบใหก้บั
ประชาชนนครนวิยอรก์ ทา่นจะไดเ้หน็ทวิทศัน์ของแมนฮตัตนัของมหานครนวิยอรค์และนวิเจอรซ์ีไ่ดจ้ากจุดนี้    

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําทา่นชมเซน็ทรลัปารค์ Central Park สวนสาธารณะทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงนวิยอรก์และเป็นทีโ่ด่งดงัมากใน

การถ่ายทาํหนงัเรือ่งดงัต่างๆ พรอ้มกบับรรยากาศทีร่ม่รืน่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ  ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชม
สวนสาธารณะทีเ่รยีกไดว้า่มชีือ่เสยีงและใหญ่ทีส่ดุของอเมรกิา  จากนัน้นําทา่นสู ่Coney Island ชายหาด
ทีต่ัง้อยู่ทางฝัง่บรู๊คลนิ ทีม่ที ัง้สวนสนุก Luna Park สวนสนุกทีม่รีถไฟเหาะอายุเกอืบรอ้ยปี และยงัเปิดใหเ้ลน่
จนถงึปัจจุบนั รวมทัง้เครือ่งเลน่เอก็ซต์รมีอืน่ๆอกีมากมาย และบรเิวณใกล้ๆ กนัยงัมอีควาเรีย่มหรอื
พพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าใหท้า่นไดเ้ลอืกชมรวมทัง้เป็นแหลง่รวมรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ต่างๆ อกีดว้ย   

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบินจอห์นเอฟ เคเนด้ี  

 

วนัทีเ่ก้า นิวยอรค์-ไทเป 

01.25 น. เดนิทางออกจากมหานครนิวยอรค์ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ เท่ียวบินท่ี BR-031 
****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล ****** 

 
วนัทีสิ่บ ไทเป-กรงุเทพฯ 

05.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  
09.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR-067 
11.35 น. เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ .... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมือ่เปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไ มค่าดคิดหรือ

มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์

ของคณะเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง   21-30 มี.ค. / 29 เม.ย.- 08 พ.ค.2563 

 

อเมริกาตะวนัออก 10 วนั 7 คืน / BR 
(นิวยอรค์-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตนั-น้ําตกไนแองการ่า) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 76,500 53,800 
เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 76,500 53,800 
เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 72,500 49,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 15,900 15,900 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 7,800 บาท //  

และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,000 บาท    เรียกเกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง** 
**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 
หมายเหตุ 

 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน หากผูโ้ดยสารมี
จาํนวนตํา่กว่าจาํนวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางและเปล่ียนแปลง
อตัราค่าเดินทางหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั*** 

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ   ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไมส่ามารถขอ  
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืใน
การจดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถา่ยภาพและ
สแกนน้ิว 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไมส่ามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะ
ได้  

 

ส าคญัมาก  **** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกา ไมมี่เตียงเสริมหรือเตียงทีส่าม กรณีทีเ่ป็น
ผูใ้หญ่ และต้องการพกั 3 ท่านต่อหนึง่ห้อง หรือเดก็ทีพ่กักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านต่อหนึง่ห้อง จะต้องพกัด้วยกนัโดยไมมี่
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เตียงเสริม ทัง้น้ีเพือ่หลีกเลีย่งการเกิดเพลิงไหมใ้นห้องพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัมากส าหรบัโรงแรมในประเทศ
สหรฐัอเมริกา **** 
****** ตัว๋โดยสารไมส่ามารถเล่ือนกลบัได้และกรณีท่ีออกตัว๋แล้วไมส่ามารถท ารีฟันด์ได้ กรณีท่ีบางท่านต้องการอยู่
ต่อในนิวยอรค์หรือต้องการเดินทางในชัน้ธุรกิจ  ต้องท าเป็นตัว๋เด่ียวเท่านัน้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋
แบบหมูค่ณะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะเท่านัน้  
 
 
อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทางกรงุเทพฯ-นวิยอรค์- กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ  (2 ทา่นต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระคา่พกัเดีย่วเพิม่หรอืพกัหอ้งละ 3 ทา่นโดยไมม่ี
เตยีงเสรมิ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ และ คา่อาหารและเครือ่งดื่ มตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่รถรบัสง่และระหวา่งการนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ  
 คา่ทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิม่ได้) 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่
อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั ) 
 คา่ภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการ บนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 30 

ต.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไข
ของสายการบนิ   

 

อตัราน้ีไมร่วม 

 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด 23 กโิลกรมัต่อ 1 ใบ (จํากดัทา่นละ 2 ใบ) 
 คา่ธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่วซีา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (หากตอ้งการใหท้างเจา้หน้าทีท่วัรย์ืน่ใหค้ดิคา่บรกิาร 7,800 บาท / ทา่น โดยเรยีกเกบ็เพิม่
จากมดัจําคา่ทวัรป์กติ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกห์รอืหวัหน้าทัวรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ โดยปกติประมาณ  1,000 บาทต่อทา่น  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ  
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว  
 คา่บรกิารและคา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าทกุแหง่ ซึง่ ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัย์สนิของทา่นดว้ยตวัทา่นเอง หรอื
หากตอ้งการการบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งชาํระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็  
 คา่น้ําดืม่ระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน้ําดืม่ระหวา่งทวัร์),ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ  
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไม่รวมคา่อนิเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากโดยสว่นใหญ่จะขายอนิเตอรเ์น็ตเป็นชัว่โมง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีดฯลฯ 
 คา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่ น การปรบัคา่น้ํามนั , คา่บรกิารอืน่ๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น
รายการ 
 คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว  
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนอืจากประกั น
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้  

 

การชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 20,000 บาทและค่าวีซ่า 7,800 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น สาํหรบั
การจองทวัร์ โดยเรยีกเกบ็ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ 
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิคา่มดัจําทัง้หมด 
 
การยกเลิก 

***กรณีท่ีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไมส่ามารถคืนเงินได้ทุกกรณี *** 

 

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนงึถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และ
มเีหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการ
ยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้  

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื 

คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย  
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์ ซึง่จะรบัผิ ดชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ  

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน้ําหนกั
สว่นทีเ่กนิ 

o ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการ
ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบลว่งหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บั
ความสะดวกสาํหรบัผูท้ ีม่ปัีญหาขา้งตน้  
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o ในประเทศต่าง ๆ มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจนในเรือ่ง
การสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณทีีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด  

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนื
เงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึง่เหตุ
ใดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเ งนิใดๆ ใหแ้ก่
ทา่น เนื่องจากไดช้าํระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร์, ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั  

2. กรณทีีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและ
หอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิ
ความเหมาะสม 

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

 

** หมายเหตสุาํคญั  สาํหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะเดินทางต่อ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 
                             (กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีฯก่อนว่าไม่กลบัพร้อมคณะ ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีติดต่อ) 

1. ตัว๋ภายในประเทศอเมริกา ทีท่า่นจะใชเ้ดนิทางต่อไปยงัเมอืงอืน่หลงัจากจบโปรแกรมแลว้นัน้ทา่นสามารถ
ทีจ่ะเลอืกซือ้เอง หรอื ใหบ้รษิทัฯ จดัการใหไ้ด ้แต่กรณุาสอบถามบรษิทัฯ กอ่นวา่ควรซือ้ไดห้รอืยงั คอื ต้องรอให้บริษทัฯ 
คอนเฟิรม์ว่าทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคณุว่าออกตัว๋ภายในอเมริกาของคณุได้ !!!  เพราะในบางกรณโีปรแกรม
อาจเปลีย่นแปลงได ้เชน่เปลีย่นเป็นกลบัสูก่รงุเทพ จากเมอืงอืน่ๆทีไ่มต่รงตามโปรแกรม  ดงันัน้ถา้ท่านไปซ้ือตัว๋
ภายในประเทศของอเมริกา โดยท่ีบริษทัฯ ยงัไมไ่ด้คอนเฟิรม์ ว่าทุกอย่างเรียบร้อย  ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั 
จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน   

2. สาํหรบัตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา ท่ีท่านซ้ือนัน้ เท่ียวบินของท่าน ควรเป็นเท่ียวบินท่ีออก เวลา
ท่ีคณะบินกลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดยีวกบัทีค่ณะฯ จะเดนิทางมาถงึสนามบนิของปลายทางเพือ่จะเดนิทางกลบั
กรงุเทพฯ (เทีย่วบนิในประเทศของอเมรกิา ตอ้งมาใหถ้งึสนามบนิกอ่นเวลา 2 ชัว่โมง , ต่างประเทศ 3 ชัว่โมง) ดงันัน้ ถา้
เทีย่วบนิของทา่นออกเดนิทางกอ่นเวลา  ทา่นจะตอ้งเสยีเงนิคา่นัง่แทก็ซีม่าทีส่นามบนิเอง ประมาณ 60 เหรยีญ และทา่น
จะตอ้งสละสทิธิโ์ปรแกรมต่างๆ ของทวัรท์ีท่า่นไดจ้่ายเงนิมาแลว้  

3. เมือ่ท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแล้วตัว๋กลบัของท่านจากอเมริกาสู่กรงุเทพฯ  ทา่นสามารถแจง้วา่
กลบัเมือ่ไรกอ่นออกจากเมอืงไทยเทา่นัน้  เพราะถา้หลงัจากเดินทางแล้ว ตัว๋ของท่านไมส่ามารถเล่ือนวนัเดินทางได้อีก 
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เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวนัทีก่าํหนดเทา่นัน้  ถา้ทา่นไมเ่ดนิทางทา่นกต็อ้งไปซือ้ตัว๋ใหมก่ลบัเอง โดยท่ี
ตัว๋เก่ากไ็มส่ามารถรีฟันเงินคืนได้ 

4. เมือ่ท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู่ กรณุาระวงัเสมอวา่ตัว๋กลบัของทา่น
ออกเดนิทางกลบัจากเมอืงไหนสูก่รงุเทพ และเวลาเทา่ไร  เพือ่ทีถ่า้ทา่นตอ้งเดนิทางจากเมอืงอืน่เพือ่มาใชต้ัว๋กลบักรงุเทพ 
ทา่นตอ้งมาถงึสนามบนิทีเ่ป็นเมอืงทา่กอ่นกลบักรงุเทพ 4  ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

*** หากท่านมีข้อสงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 
 

หมายเหตุ  
สาํหรบัท่านท่ีไมมี่วีซ่าประเทศอเมริกา 
สาํหรบัการย่ืนวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะต้องดาํเนินการย่ืนขอด้วยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต  
ท่านสามารถเข้าไปทาํการสมคัรเพื่อขอย่ืนวีซ่าได้ท่ี  

https://th.usembassy.gov/visas/ 
** ผูย้ืน่คาํรอ้งทีม่อีายุมากกวา่ 20 ปีขึน้ไป จะตอ้งมคีณุสมบตัขิองตวัเองในการทีจ่ะไดร้บัวซีา่ชัว่คราวประเภทธุรกจิหรอื
ทอ่งเทีย่ว ** 
ข้อมูลทัว่ไป 

1. วซีา่ไมใ่ชเ่ครือ่งหมายรบัประกนัการเขา้สหรฐัฯ เจา้หน้าทีข่องสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัฯ 
(USCIS) ณ ด่านตรวจจะเป็นผูต้ดัสนิวา่ ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สหรฐัฯ ไดห้รอืไม ่รวมถงึระยะเวลาทีท่า่นมสีทิธิ
พาํนกัในสหรฐัฯ  

2. อายุของวซีา่ คอื ระยะเวลาทีท่า่นสามารถใชเ้พือ่เดนิทางไปสหรฐั แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ผูข้อวีซา่ จะสามารถพาํนกั
ในสหรฐัฯ ไดต้ามกาํหนดระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นวซีา่ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตดัสนิของเจา้หน้าทีส่าํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง
และสญัชาตสิหรฐัฯขในการกาํหนดระยะเวลาทีท่า่นสามารถพาํนกัไดใ้นสหรฐั  

3. ในระหวา่งการเดนิทาง บรษิทัสายการบนิหรอืบรษิทัเรอืทอ่งเทีย่วจะให้ ทา่นกรอกแบบฟอรม์ I-94 สขีาวขนาดสัน้ ซึง่
จะเกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของทา่น ทา่นจะตอ้งกรอกและลงชือ่กาํกบัในแบบฟอรม์นี้ เมือ่ทา่นเดนิทางเขา้สหรฐัฯ 
แบบฟอรม์นี้จะถูกตดิดว้ยลวดเยบ็กระดาษลงในหนงัสอืเดนิทางของทา่น โดยขะมหีมายเหตุจาก สาํนกังานตรวจคน
เขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯ ทีแ่จง้เกีย่วกบัระยะเวลาทีท่า่นมสีทิธพิาํนกัอยู่ในสหรฐัฯ  

*** หากทา่นประสงคจ์ะอยู่นานกวา่นัน้ ทา่นจะตอ้งยืน่คาํรอ้งขอ ยดืเวลาการพาํนกักบัสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและ
สญัชาตสิหรฐัฯ โดยการยืน่คาํรอ้งของทา่นไมไ่ดเ้ป็นเครือ่งหมายรบัประกนัวา่ ระยะเวลาทีท่า่นมสีิทธพิาํนกัอยู่ในสหรฐัฯ 
จะถูกยดืออกไป 
** ลกูจา้งทีต่อ้งการขอวซีา่เพือ่รว่มเดนิทางไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะตอ้งสง่สาํเนาการจา้งงานพรอ้มกบัเอกสารคาํ
รอ้งขอวซีา่ ** 

 
ผูย่ื้นคาํร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องย่ืนเอกสารประกอบคาํร้องขอวีซ่าดงัต่อไปน้ี หากย่ืนคาํร้องไมค่รบถว้น คาํร้อง
ของท่านจะไมถ่กูพิจารณา.. 

 หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํา่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้

สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่คาํ
รอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

ข้อมูลเบือ้งต้นและหลกัฐานการทาํวีซ่าสหรฐัอเมริกา 

https://th.usembassy.gov/visas/
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- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งสาํหรบัวซีา่อย่างน้อยไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า   
- หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่  
- ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจ่ําเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ    
 รปูถา่ยสีขนาด 2.5 น้ิว จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน 90 เปอรเ์ซน็ต์ของ

พื้นท่ีรปูถา่ย   
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรูปลงบนวซีา่ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบั 

บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นดิสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน , เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นที่สมรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ  
o สาํเนาใบหย่า กรณทีา่นทีห่ย่าแลว้  
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
วนัเริม่ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน พรอ้มระบุวนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางตามรายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้ง
ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มระบุวนัลาและประเทศทีเ่ดนิทาง
ตามรายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่พรอ้มใบลาและสาํเนาบตัรประจําตวัราชการ 
1 ชดุ 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมเ่กนิ 3  เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่  

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   

 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไมมี่รายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้่าย
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ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณนีี้หาก
ความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถูกปฏเิสธการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่นี้ )   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สาํเนาสมดุรายงานประจําตวันกัเรยีนหรอืสาํเนาบตัรนกัเรยีน กรณเีป็นเดก็เลก็  

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้สมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย์ส่วนตวัฉบบัจริง พร้อมถา่ยสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย์ส่วนตวัแสดง

ช่ือเจ้าของบญัชี ของธนาคารใดๆ ถา่ยสาํเนาทุกหน้าย้อนนหลงั 6 เดือนและปรบัสมุดอพัเดทไมเ่กิน 15 วนั
นับจากวนันัดหมายย่ืนวีซ่า พร้อมสาํเนาหน้าบัญชีหน้าแรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชียอดเงินไมน้่อยกว่าหลกัแสน 

- หากมกีารต่อเลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาสาํเนาหน้าแรกทีม่ ีชือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่เกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ํ่า
กวา่ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้า่สดุไมต่ํ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซีา่ แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่ี
การเคลือ่นไหวทกุเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ 
อาท ิไมม่กีารเคลือ่นไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอืน่ๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณมีเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงสาํเนาสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจํา 
เป็นตน้ 

- กรณทีีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่จะตอ้งทาํจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย  

 
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูลาํเนา   

 
o กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาอั งกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย  

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย  

- หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา  โดยทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัผูป้กครองอืน่โดยระบุความสมัพนัธ์และมเีอกสารชีแ้จงความสมัพนัธ์แนบโดยมเีนื้อหายนิดชีดเชย
คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตร
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ดว้ย และจดหมายชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุความสมัพนัธ์เป็นภาษาองักฤษจากบดิาและมารดา รวมถงึ
ผูป้กครองทีเ่ดนิทางไปดว้ยทา่นนัน้ๆ 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหม่ กต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  
***    กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่
ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ  
***   เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณมีกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นตอ้งแจง้ความจําน งแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบลว่งหน้า แต่
หากกรณทีา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นกาํหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้
จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั   ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นที่มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่
ทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทาง
ภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนงึถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  

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

ขัน้ตอนการให้ข้อมลูและการนัดย่ืนและนัดสมัภาษณ์ 
ท่านจะต้องกรอกข้อมูลและรายละเอียดในใบคาํร้องน้ีด้วยตวัท่านเองก่อนทาํการย่ืนวีซ่า  

หากท่านท่ีไมส่ามารถกรอกได้เอง ทางบริษทัทวัรยิ์นดีให้คาํปรึกษาและบริการ  โดยจะมีค่าบริการซ่ึงไมร่วมใน  
ราคาทวัร ์กรณุาแจ้งความจาํนงต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ และกรอกข้อมูลให้พร้อมก่อน เน่ืองจาก ข้อมูล 
ส่วนใหญ่นัน้เป็นข้อมูลของผูเ้ดินทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถว้นสมบูรณ์ ทาง  
บริษทัฯ จึงจะดาํเนินการต่อให้ท่านได้ จากนัน้จึงจะทาํการนัดวนัและเวลาในการย่ืน และท่านสามารถ  
เตรียมเอกสารตามข้อมูลเบือ้งต้นพร้อมกบัค่าวีซ่านํามาในวนัย่ืนเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าท่ีเพื่อ  
ขอคาํแนะนําเพ่ิมเติม  
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น
จะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่ นคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหม่
ทกุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  
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***    กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่
ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ  
***   เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  

** กรณมีกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นจะต้ องแจง้ความจํานงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบลว่งหน้า แต่
หากกรณทีา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นกาํหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้
จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเที่ ยวยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเทา่นัน้การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จริ งและจะคนืใหท้า่นหลังจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนงึถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั  ***                       
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