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ล่องเรือชม “เทพเีสรีภาพ” ซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวฒันธรรม  
ล่องเรือ MAID OF THE MIST เพ่ือสัมผสัความงดงามของนํา้ตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด  

เข้าชม “สถาบันสมธิโซเนียน” สถาบันวจิยัก่อตั้งขึน้ตามความประสงค์ของนักวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษ  
ชม “ระฆงัแห่งอสิรภาพ” ซ่ึงมคีวามหมายต่อประวตัิศาสตร์ชาติอเมริกนัหลงัประกาศอสิรภาพ 



 

                                                         

อสิระช้อปป้ิงอย่างจุใจ ณ ย่านไทม์สแควร์และฟิลาเดลเฟีย เอาท์เลท   

กาํหนดการเดินทาง 

29 เม.ย.-08 พ.ค. // 06-15 พ.ค. // 29 พ.ค.-07 ม.ิย. // 11-20 ก.ย. // 18-27 ต.ค.2563  

(กรุณาสํารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย  10 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

วนัที่1       กรุงเทพฯ – โดฮา  
16.30 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ แถว Q ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่  

บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวก 
20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833 

วนัที่2       โดฮา – นิวยอร์ก – ชมเมือง – ย่านไทม์สแควร์  
00.05 น. เดินทางถึงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
01.55 น. ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 703 
08.40 น. เดินทางถึง นครนิวยอร์ก (NEW YORK) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  
 นาํท่านเดินทางสู่  มหานครนิวยอร์ ก โดยผ่าน เส้นทาง

ชมสะพานบรูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) ซ่ึงเป็น
สะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 
1,825 เมตร ทอดขา้มแม่นํ้ าอีสต ์เช่ือมระหวา่งนิวยอร์ก  
ซิต้ี เกาะแมนฮตัตนั และ  ยา่นบรูคลิน   นาํท่านชม “ฮัด
สัน ยาร์ด ” (HUDSON YARD) หรือรู้จกัในนาม 
VESSEL ส่ิงก่อสร้างแห่งใหม่และเป็นศูนยก์ลางการ
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในมหานครนิวยอร์ก เป็นสถานที่
พกัผอ่นหยอ่นใจ แหล่งชอ้ปป้ิงและร้านอาหารมากมาย  
อีกทั้งยงัเป็นจุดชมเมือง อีกจุดที่ประกอบดว้ยขั้นบนัไดที่เช่ือมต่อกนัอยา่งมากมาย    อิสระใหท้่านไดเ้ลือก  
ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

เที่ยง  บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ICHIUMI 
JAPANESE & SEAFOOD BUFFET ร้านบุฟเฟ่ต์

อาหารญี่ปุ่ น ต้ังอยู่ใจกลางมหานครนิวยอร์ค  มีเมนูให้ท่าน
เลือกหลากหลาย  อาทิ  
ซูชิ ซาซิมิ  เทมปุระ ไก่เทอริยากิ ปลาแซลม่อนย่าง ปูอัด 
สลัด ยากิโซบะ อุด้ง ราเมง สุกีย้ากี้  มิโซะซุป หอยนางรม  ตลอดจนผลไม้และของหวานที่มีให้ท่านเลือกทาน
อย่างเต็มอิ่ม  

 



 

                                                         

บ่าย  จากนั้นผ่านชมตึกเอ็มไพร์สเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก  ปัจจุบนัสูง
เป็นอนัดบั 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกน้ียงัเป็นสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์ของฮอลลีวดูหลายเร่ืองมาใชเ้ป็น
สถานที่ถ่ายทาํฉากสาํคญั ๆ อาทิ SLEEPLESS IN 
SEATTLE, KING KONG เป็นตน้ (**หมายเหตุ  
หากมีเวลา ท่านสามารถเลือกซ้ือต๋ัวขึน้ชม วิวบน  
ราคาทัวร์จะไม่รวมค่าขึน้ตึกเอ็มไพร์สเตท  มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านล ะ ประมาณ 40 USD) / นํา
ชมตัวมหานครนิวยอร์ ก ชมเขตแมนแฮตตนั ซ่ึง
เป็นที่ตั้งของสถานที่สาํคญัต่าง ๆ อาทิ ย่านวอลล์
สตรีท WALL ST. เป็นช่ือของถนนในเกาะ แมน
แฮตตนั ถนนเสน้น้ีเป็นถนนเก่าแก่เสน้หน่ึงของเมือง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางการเงินแห่งหน่ึง และตลาด
หลกัทรัพยนิ์วยอร์ก เร่ิมตั้งตน้อยู ่บนถนนสายน้ี ผา่นชม ย่านเรดิโอ ซิตี ้มิวสิค ฮอลล์ (RADIO CITY MUSIC 
HALL) โรงภาพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุที่นัง่ได ้6,500 ที่นัง่ นาํท่านสู่ ย่านฟิฟธ์  อเวนิว (FIFTH AVENUE) 
ยา่นที่เป็นศูนยร์วมของสินคา้  ยีห่อ้ชั้นนาํและแฟชัน่ทนัสมยั อีกทั้งยงัมีหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั MACY นาํท่าน
เดินชม ย่านไทม์สแควร์ (TIME SQUARE) แหล่งรวมป้ายโฆษณาขนาดมหึมา ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ชั้นนาํ
ของอเมริกา  ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและร้านขายของที่ระลึก 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:       APA WOODBRIDGE HOTEL                                                         หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่3       นิวยอร์ก – ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ – ซีราควิส์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (STATUE OF LIBERTY)  เดิม มีช่ือวา่ LIBERTY  
ENLIGHTENING THE WORLD ตั้งอยู ่ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮดัสนั เป็นของขวญัที่ชาวฝร่ังเศสมอบ  เป็น
ของขวญัแก่ชาวอเมริกนั ในวนัที่อเมริกาเฉลิม
ฉลองวนัชาติครบ 100 ปีเม่ือวนัที่ 4 กรกฎาคม ปี 
1876  โดยส่งมอบอยา่งเป็นทางการ โดยมี
ประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟ   แลนดเ์ป็นผูรั้บมอบ
ในวนัที่ 28 ตุลาคม 1886 เทพีเสรีภาพ  เป็น
ประติมากรรมโลหะสาํริด รูปเทพห่ีมเส้ือคลุม มือ
ขวาชูคบเพลิง มือซา้ยถือแผน่จารึกคาํประกาศ
อิสรภาพของสหรัฐฯ และไดรั้บการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก้ เม่ือปี 1984 ผา่นชม GROUND ZERO สถานที่ ๆ เคยเป็นที่ตั้งของตึกเวร์ิด
เทรดถูกเรียกวา่ ทนัทีที่ส้ินสุดการวนิาศกรรมในคร้ังนั้น หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานของ 
เอกชนร่วมกนัตาํเนินการปรับปรุงพื้นที่ดงักล่าวใหเ้ป็นสถานที่ระลึกถึงเหยือ่จากวนิาศกรรม 911 



 

                                                         

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํคณะท่านเดินทางสู่  “เมืองซีราควิส์ ” (SYRACUSE) เป็นเมืองในเขตฟิงเกอร์เลกส์ ของนิวยอร์กตอนกลางมี

กีฬาระดบัวทิยาลยั แสงอาทิตยช่์วงฤดูร้อนและฤดู
หนาวที่เตม็ไปดว้ยหิมะเหมาะต่อการทาํกิจกรรมใน
ร่มและกลางแจง้ตลอดทั้งปีเพลิดเพลินไดท้ั้งวนักบั
กิจกรรมกลางแจง้ ชอ้ปป้ิง และสถานที่ทาง
วฒันธรรมในใจกลางรัฐนิวยอร์ก แต่เดิมซีราคิวส์
เป็นเมืองหลกัในการผลิตเกลือใหก้บัสหรัฐอเมริกา 
เม่ือมี มหาวิทยาลัยซีราควิส์ และสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ก็ทาํใหเ้มืองน้ีกระฉบักระเฉงจากพลงัของหนุ่มสาว 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:       HOLIDAY INN HOTEL                                                                   หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่4      ซีราควิส์ – ชมนํา้ตกไนแองการ่า – ล่องเรือ MAID OF THE MIST  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.30 น. นาํท่านออกเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝ่ัง อเมริกา  ที่ถือวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติ  
ส่ิงหน่ึงของโลก และเป็นสถานที่ด่ืมนํ้ าผึ้ง
พระจนัทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาว
ชาวอเมริกนั นํ้ าตกไนแองการ่าเกิดจากป ริมาณนํ้ า 
ที่ไหลมาจาก ทะเลสาบทั้ง  5 และเป็นพรมแดน
ระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกากบัประเทศแคนาดา  
นํ้ าตกไนแอการาประกอบดว้ยนํ้ าตกสามแห่งที่
แยกออกจากกนั  คือ  นํ้ าตกเกือกมา้  
(HORSESSHOE FALLS) บางคร้ังก็เรียก  นํ้ าตก
แคนาดา) สูง 158 ฟุต, นํ้ าตกอเมริกาสูง  167 ฟุต, และนํ้ าตกขนาดเล็กกวา่ที่อยูติ่ดกนั  คือนํ้ าตก  BRIDAL VEIL 
เดินทางถึงนํ้ าตกไนแองการ่า นาํท่านเดินเขา้สู่จุด ชมววิ ที่สามารถมองเห็นนํ้ าตกไนแองการ่าไดอ้ยา่งชดัเจน มี
เวลาใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจ ไดอ้ยา่งเตม็ที่ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  
บ่าย  นําท่านล่องเรือ MAID OF THE MIST เพือ่ชมนํ้ าตก

ไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ด สมัผสักระแสนํ้ าปริมาณ
มหาศาลที่ทิ้งตวัจากทะเลสาบอีร่ี เป็นจุดที่ทาํใหท้่าน
ไดอ้ยูใ่กลก้บันํ้ าตกมากที่สุด สมัผสัไดก้บัความ
สวยงามพร้อมกบัความน่ากลวักบัปริมาณนํ้ า 6 แสน



 

                                                         

แกลอนต่อวนิาทีที่ตกลงกระทบกนั ทาํใหเ้กิดเสียงดงักึกกอ้งไปนบัพนัไมล ์และมีละอองนํ้ าปกคลุมไปทัว่
บริเวณทอดผา่นดว้ยสายรุ้งโคง้รับกบันํ้ าตกขนาดมหึมา สร้างความสวยงามและความประทบัใจเป็นอยา่งมาก 
*** หมายเหตุ MAID OF THE MIST จะปิดบริการในช่วงตน้เดือนพฤศจิกายน -  ปลายเดือน เมษายนเน่ืองจาก
สภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวย เพ่ือความปลอดภยัของลูกคา้ทางบริษทัจึงจะจดัโปรแกรมท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมแทน 
โดยจะนาํทุกท่านเท่ียวชม GOAT ISLAND เป็นเกาะท่ีคัน่กลางระหว่างนํ้ าตกอเมริกนั (AMERICAN FALLS) 
และนํ้ าตกแคนาดา (CANADIAN FALLS) หรือนํ้ าตกเกือกมา้ (HORSESHOE FALLS) นํ้ าตกอเมริกนัอยูใ่นเขต
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกวา้งนอ้ยกว่า สูงนอ้ยกว่า กวา้งเ พียง 320 เมตร ส่วนนํ้ าตกแคนาดาเป็นนํ้ าตกรูป
เกือกมา้ 2 ใน 3 ของนํ้ าตกอยูใ่นเขตประเทศแคนาดา  

ท่านสามารถซ้ือทวัร์ นัง่เฮลิคอปเตอร์ (NIAGARA 
HELICOPTER) เพือ่ชมความงามของนํ้ าตกไนแองกา
ร่า ในมุมมองที่น่าต่ืนเตน้ เพือ่ไม่ใหท้่านพลาดโอกาส  
ในการเก็บภาพสวยๆ  ในแต่ละ มุม ควรเตรียมกลอ้ง
ถ่ายรูปไวใ้หพ้ร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ โดยทวัร์น้ีจะ
เร่ิมตน้ดว้ยการชมโรงผลิตไฟฟ้า จากพลงังานนํ้ า (THE 
SIR ADAM BECK GENERATING PLANT), THE 
NIAGARA PARKS COMMISSION SCHOOL OF HORTICULTURE 

หมายเหตุ...การนัง่เฮลิคอปเตอร์ ข้ึนอยูส่ภาพอากาศ ไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่านล ะ 
150 USD ชาํระเป็นเงินสดเท่านั้น  

คํา่ บริการ อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง  PONDEROSA  
STEAK HOUSE เสิร์ฟ ท่านด้วยสเต๊กเป็นจานหลัก พร้อมบุฟเฟ่ต์
อาหารหลากหลายเมนู อาทิ  สปาเก็ตตี ้ไก่ทอด ไส้กรอก เฟรนซ์ฟราย 
สลัดบาร์ และของหวาน ให้ท่านได้เลือกทานอย่างจุใจ 

พกัที่:       HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL                                 หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที่5      ไนแองการ่า – วลิเลีย่มสปอร์ต – แฮร์ริสเบิร์ก – โรงงานช็อกโกแลต – ร็อควลิล์  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองบลัติมอร์ ผา่นชมววิทิวทศัน์
ระหวา่งทางของมลรัฐนิวยอร์ ก  และมลรัฐ
เพนซิลวาเนีย เขา้สู่ เมืองวลิเลีย มสปอร์ต เมืองเก่าแก่ที่
สาํคญัของรัฐเพนซิลเวเนีย เคยเป็นศูนยก์ลางการทาํไม้
รูปไม ้ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐและเป็นสมรภูมิรบที่สาํคญั
ระหวา่งชาวอินเดียนแดงพื้น เ มืองเผา่อีโรเควส์ 
(IROQUOIS)  กบัชาวฝร่ังเศสผูบุ้กรุก  เดินทางถึงตวั



 

                                                         

เมืองนาํท่านผา่นชมเมืองโดยรอบ 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  จากนั้น นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองแฮร์ริสเบิร์ก ”  (HARRISBURG) (ระยะทาง 160 กม. // ใชเ้วลาในการ

เดินทาง 1 ชัว่โมง 55 นาที) นาํท่านแวะชม “โรง
งานช็อคโกแล็ต ” แสนอร่อยที่มีช่ือเสียงดงัไปทัว่
โลก ที่มีเคร่ืองจกัรเก่าแก่ที่ใชใ้นการผลิตช็อคโก
แลต HERSHEY’S โรงงานน้ี ไดถู้กก่อตั้งขึ้นมาโดย 
MR.MILTON S.HERSHEY ในปีค .ศ.1876 โดยมี
ลูกอมคาราเมลรสนมที่มีช่ือเสียงโดงดงัวา่ 
“HERSHEY’S CRYTAL A” ที่มาพร้อมกบั
ประโยคเด็ดที่วา่ “MELT IN YOUR MOUTH” มีเวลาท่านไดซ้ื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพือ่เป็นของฝากของที่
ระลึก  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองร็อควิลล์ ” (ROCKVILLE) (ระยะทาง 178 กม. // ใชเ้วลาใน
การเดินทาง 2 ชัว่โมง) เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองของมอนตโ์กเมอรี (MONTGOMERY COUNTRY) ใน
รัฐแมริแลนด ์ มีพื้นที่รวม 34.8 ตารางกิโลเมตร 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:       RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE             หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที่6       ร็อควลิล์ – วอชิงตัน ดซีี – ทําเนียบขาว – อนุสาวรีย์วอชิงตัน  
เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน – ร็อควลิล์  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นาํท่านเดินทาง สู่ กรุงวอชิงตัน  ดีซี (WASHINGTON 

DC) ชมกรุงวอชิงตนั  ดีซี  เมืองหลวงของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  มีช่ือเตม็วา่  DISTRICT OF 
COLUMBIA หรือใชต้วักนัวา่  D.C. กรุงวอชิงตนั  ดีซี 
สร้างในสมยัของประธานาธิบดีจอร์จ  วอชิงตนั  
ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา  สร้างขึ้น
แทนฟิลาเดลเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐฯ  สมยั
เป็นดินแดนโพน้ทะเลขององักฤษ  เป็นเมืองหน่ึงที่
ไดรั้บการออกแบบผงัเมืองไดอ้ยา่งสวยงามเป็น
ระเบียบ  และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลที่สาํคญัๆ  
โดย  กรุงวอชิงตนั  ดีซี  นั้นติดกบั รัฐเวอร์  จิเนียและ
รัฐแมรีแลนด์  อยูใ่นเขตฝ่ังซา้ยของแม่นํ้ าพอตอแมก  
(POTOMAC RIVER)  แวะ ถ่ายรูปกับทําเนียบขาว  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C


 

                                                         

(THE WHITE HOUSE) ที่พาํนกัของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  นาํท่านชมและ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์
 วอชิงตัน  (WASHINGTON MONUMENT) ที่มีลกัษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์  สูง 169 เมตร สร้างขึ้นเพือ่เป็น   
เกียรติแก่จอร์ จ วอชิงตนั  ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯเขา้ชม  อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น  
(LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชิงตนั  ดีซี  ร้างขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีต
ประธานาธิบดี  ลินคอลน์ ตั้งอยูใ่นบริเวณสวนสาธารณะอนัใหญ่โตภายในตวัเมือง ชม อนุสรณ์สถานทหารผ่าน
ศึกเวียดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ที่บนกาํแพงสีดาํ มีรายช่ือของชาวอเมริกนัที่เสียชีวติใน
สงครามเวยีดนามกวา่  58,000 คน  ชม  อนุสรณ์สถานทหารผา่นศึกเกาหลี  (KOREAN WAR VETERANS 
MEMORIAL) เป็ นรูปแกะสลกัที่เป็นรูปทหาร  ชม  อนุสรณ์สถานธอมัส  เจฟเฟอร์สัน  (JEFFERSON 
MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่สวยงามและสาํคญัแห่งหน่ึงในกรุงวอชิงตนั ดีซี มีรูปป้ันของประธานาธิบดีเจฟ
เฟอร์สนัอยูด่า้นใน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่  สถาบันสมิธโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซ่ึงเป็นสถาบนัวจิยั  
ก่อตั้งขึ้นตามความประสงคข์องนกัวทิยาศาสตร์ชาว
องักฤษ เจมส์ สมิธสนั (JAMES SMITHSON)   ซ่ึงระบุ
ในพนิยักรรมวา่หากหลานชายของเขา เฮนร่ี เจมส์ ฮงัเก
อาร์ ฟอร์ด  ไม่มีทายาท ก็ใหย้กมรดกทั้งหมดใหแ้ก่
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพือ่ก่อตั้งองคก์รที่สามารถ 
“เพิม่พนูและเผยแพร่ความรู้ ” ใหแ้ก่มนุษยชาติ  เขา้ชม

พิพิธภัณฑ์ยานยนตร์อากาศยาน  (NATINAL AIR 
AND SPACE MUSEUM) ชมเคร่ืองบินหลายยคุ
หลายสมยั รวมทั้ง Kitty Hawk Flyer เคร่ืองบินลาํแรก
ของโลกของพีน่อ้งตระกูล ไรน์ ยานอวกาศอพอลโล 11 
จรวดลาํแรกที่โคจรไปกลบัโลก – ดวงจนัทร์ ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (NATIONAL MUSEUM OF 
NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกบัการชมหุ่น  สตฟัฟ์ชา้งป่าแอฟริกนัตวัใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นที่

ยงัมีหอ้งที่มีซากดึกดาํบรรพ ์มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยนืตระหง่านอยู ่มีไฮไลทท์ี่สาํคญัคือ เพชรโฮ้ป (HOPE 
DIAMOND) อนัเป็นเพชรสีนํ้ าเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก  และมีประวติัวา่นาํแต่  เคราะห์ร้ายมาใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ
เสมอ จนกระทัง่เจา้ของคนสุดทา้ยส่งมาใหแ้ก่สถาบนัสมิธโซเนียน  

คํา่         บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย เต็มอิม่กบัอาหารรสจดัตามแบบฉบับอาหารไทย  

พกัที่:       RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE             หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่7      ร็อควลิล์ – ฟิลาเดเฟีย เอาท์เลท็ – แอตแลนติก  ซิตี ้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

                                                         

นาํท่านเดินทางสู่ PHILADELPHIA PREMIUM OUTLETS ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นเอาทเ์ลท ที่ดีที่สุดใน  อเมริกา 
ตั้งอยูบ่นเน้ือที่ขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยร้านคา้  
แบรนดเ์นม มากมาย  นาํเสนอสินคา้ในราคาที่ชวน
ใหเ้ลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด ์อาทิ 
BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, 
COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, 
ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, 
EMPORIO ARMANI และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระ
ใหท้่านไดเ้ดินเล่นหรือจะเลือกนัง่จิบชา กาแฟ ที่มาจาํหน่ายหลากหลายจุดในเอาทเ์ลทแห่งน้ี 

15.30 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี้  (ATLANTIC CITY)  ดินแดนแห่งคาสิโน  (เวลาเดินทาง 1.20 ช.ม.) ที่
ขึ้นช่ืนที่สุดดา้นฝ่ังตะวนัออก (ลาสเวกสั
ตะวนัออก ) ดว้ยทิวทศัน์อนังดงาม ทาํให้
นกัท่องเที่ยวทัว่โลก ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเส่ียง
โชค  ณ เมืองน้ี อิสระใหท้่านไดส้นุกสนาน
กบัการเส่ียงโชคที่คาสิโน หรืออิสระเที่ยว
ชมเลือกซ้ือสินคา้ ณ ถนนบอร์ดวอค ซ่ึง
เป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติก 
ซิต้ี สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกวา้งเพยีง 12 ฟุต แต่ปัจจุบนัมีความกวา้งถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 
ไมล ์ซ่ึงตลอดสายเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านคา้ ซ่ึงมีช่ือเสียงระดบัโลกก็ตั้งอยูบ่นถนนเสน้น้ี 

อิสระอาหารกลางวนั และอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการเท่ียวชมเมืองและกิจกรรมต่างๆของคาสิโน 
พกัที่:       BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL                                             หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่8       แอตแลนติก ซิตี ้– ฟิลาเดเฟีย เอาท์เลท – เมืองฟิลาเดเฟีย 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นาํท่านเดินทางสู่  เมืองฟิลาเดลเฟีย  (PHILADELPHIA) มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซ่ึงเป็นเมืองที่ริเร่ิมการประกาศ

อิสรภาพในสมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ชม ระฆังแห่ง
อิสรภาพ  หรือลิเบอร์ตี้  เบลล์  (LIBERTY BELL)  จดัเป็น
ระฆงัที่มีความหมายต่อ ประวติัศาสตร์ชาติอเมริกนั เพราะ
เป็นระฆงัใบที่ส่งเสียงกอ้งกงัวา นหลงัประกาศอิสรภาพไม่
ขึ้นตรงต่อจกัรภพองักฤษ ในปี 1776  เหตุที่เลือกใชร้ะฆงัใบ
น้ีเพราะรอบๆระฆงัจารึกขอ้ความที่มีความหมายจบัใจ
เก่ียวกบัเสรีภาพไวว้า่ “ขอใหเ้สรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่
อาศยัอยูบ่นผนืแผน่ดินน้ี ” ซ่ึง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆงัเสรีภาพใบน้ีมีนํ้ าหนกั  



 

                                                         

2,080 ปอนด ์เร่ิมแขวนเป็น  ระฆงัประจาํเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี  1753 ใชต้ียามมีการประชุมหรือเหตุการณ์
สาํคญั ก่อนจะใชใ้นการตี เพือ่ประกาศเอกราช หลงัจากนั้นก็จะตีไวอ้าลยัในอสญักรรมของคณะผู ้   กอบกู้
อิสรภาพทุกๆคน ระฆงัเร่ิมปรากฏรอยร้าวในปี  1835 และแตกปริหลงัการตีฉลองวนัเกิดประธานาธิบดีจอร์จ 
วอชิงตนั ทาํใหท้างการสหรัฐยกเลิกการตีระฆงัพรํ่าเพร่ือ เพือ่ยดือายขุองระฆงัใหย้าวนานที่สุด ชม/ อินดีเพน
เด้นซ์ฮอลล์ สถานที่ประกาศอิสรภาพ ตั้งอยูใ่นสวนที่เมืองฟิลาเดลเฟีย  ซ่ึงไดป้ระกาศเอกราชไวใ้นปี  ค.ศ 1776 
คาํประกาศเขียนโดยโธมสั เจฟเฟอร์สนั แถลงวา่ อาณานิคมอเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตวัจากองักฤษ 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  ใหท้่านสนุกกบั การชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้ที่เก่าแก่ที่สุดใน USA คือหา้ง MACY’S CENTER CITY   

PHILADEPHIA ใหท้่านจบัจ่ายใชส้อยอยา่งอิสระ / ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินฟิลาเดเฟีย 
20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 728 

วนัที่9       โดฮา – กรุงเทพฯ 
16.10 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
18.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 826 

วนัที่10      กรุงเทพฯ 
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจาก

สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง บริษัท ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตดัสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นสําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดนิทาง 

 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตยีงเสริม) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

29 เม.ย.-08 พ.ค. 2563 75,900 75,900 71,900 25,900 
06-15 พ.ค.// 29 พ.ค.-07 มิ.ย.//  

11-20 ก.ย. 2563 
73,900 73,900 69,900 25,900 

18-27 ตุลาคม 2563 76,900 76,900 72,900 25,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา ไม่มีห้องพักสําหรับ 3 คน (TRIPLE  ROOM) ส่วนใหญ่จะเป็น 
เตียง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-นิวยอร์ก  //  ฟิลาเดเฟีย-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการพร้อมคนขบัรถที่ชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายในอเมริกาไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 

12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
 อากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์ 

หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 ปี ท่าน

ตอ้งซ้ือประกนัเพิม่  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษนีํ้ ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาอเมริกา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา  ท่านละ 8,500 บาท (ซ่ึงทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่าน

จะผา่นการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม)  
 

 



 

                                                         

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมที่พกั และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถท่านละ 5 USD/ท่าน/วัน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง และการชําระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดี คืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ  
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                         

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมา จากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป  ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืน
ให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในอเมริกา ค่าห้องพกัในการเขา้พกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํ
ห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง  100% ในทนัที  ทางบริษทัฯจะแจง้
ให้ท่านทราบ  และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการต่อรองระหว่างบริษทัฯกบัแลนดโ์อเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือ
โรงแรมท่ีพกัต่างประเทศเพ่ือท่ีจะไดป้ระโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้เป็นสาํคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
***กรณทีี่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องแสดงตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 



 

                                                         

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแมว้่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี

ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอ 
วีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


