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นิวยอร์ค – FIFTH AVENUE – TIME SQUARE – ล่องเรือชมเกาะชมเทพเีสรีภาพ 
ซีราคิวส์ – MAID OF THE MIST – ชมน า้ตกไนแองการ่า 

วลิเลีย่มสปอร์ต – แฮริสเบิร์กโรงงานช็อกโกแลต  
วอชิงตัน ดีซี – ท าเนียบขาว – อนุสาวรีย์วอชิงตัน – เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน  

PHILADELPHIA PREMIUM OUTLET – แอตแลนติก ซิตี ้



 

 

                                                         

ฟิลาเดเฟีย – ระฆงัแห่งอสิรภาพ – ช้อปป้ิง MACY’S CENTER CITY PHILADELPHIA 

ก าหนดการเดินทาง 
10-19 เม.ย. // 29 เม.ย.-08 พ.ค. // 11-20 พ.ค. // 09-18 มิ.ย. 2562 

( กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 
 

 

วันที0่1     กรุงเทพฯ – โดฮา  
17.30 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ แถว P / Q ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมี

เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวก 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR 833 

วันที่02     โดฮา – นิวยอร์ค – ล่องเรือเทพีเสรีภาพ – ชมเมือง – ย่านไทม์สแควร์ 
00.05 น. เดินทางถึงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพ่ือแวะเปลีย่นเที่ยวบิน 
02.15 น. ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่  QR 703 
09.00 น. เดินทางถึง นครนิวยอร์ค (NEW YORK) น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ มหานครนิวยอร์ค โดยผ่านเส้นทางชมสะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) ซ่ึงเป็นสะพำน

แขวนท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกำ มีควำมยำว 1,825 เมตร ทอดขำ้มแม่น ้ ำอีสต ์เช่ือมระหว่ำงนิวยอร์ก ซิต้ี เกำะ
แมนฮตัตนั และ ยำ่นบรูคลิน   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ICHIUMI JAPANESE 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

                                                         

& SEAFOOD BUFFET ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ ปุ่นตั้งอยู่ ใจกลางมหานครนิวยอร์ค มีเมนูให้ท่านเลือก
ห ล า ก ห ล า ย  อ า ทิ  
ซูชิ ซาซิมิ เทมปุระ ไก่เทอริยากิ ปลาแซลม่อนย่าง ปูอัด สลัด ยากิโซบะ อุด้ง ราเมง สุกี้ยากี้ มิโซะซุป หอย
นางรม ตลอดจนผลไม้และของหวานที่มใีห้ท่านเลือกทานอย่างเตม็อิม่  

บ่ำย  จำกนั้นผ่านชมตกึเอ็มไพร์สเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตกึที่เคยเป็นตกึที่สูงที่สุดในโลก ปัจจุบนัสูง
เป็นอนัดบั 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกน้ียงัเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตร์ของฮอลลีวูด้หลำยเร่ืองมำใชเ้ป็น
สถำนท่ีถ่ำยท ำฉำกส ำคญั ๆ อำทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เป็นตน้ (**หมายเหตุ หากมเีวลา
ท่านสามารถเลือกซ้ือตั๋วขึ้นชมววิบน ราคาทัวร์จะไม่รวมค่าขึ้นตกึเอม็ไพร์สเตท  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 
ประมาณ 40 USD) / น าชมตัวมหานครนิวยอร์ค 
ชมเขตแมนแฮตตัน  ซ่ึง  เป็น ท่ีตั้ งของสถำนท่ี
ส ำคญัต่ำง ๆ อำทิ ย่านวอลล์สตรีท Wall St. เป็นช่ือ
ของถนนในเกำะแมนแฮตตนั ถนนเส้นน้ีเป็นถนน
เก่ำแก่เส้นหน่ึงของเมือง ซ่ึงเป็นศูนย์กลำงทำง
กำรเงินแห่งหน่ึง และตลำดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ค เร่ิม
ตั้งตน้อยู ่บนถนนสำยน้ี ผ่ำนชม ย่านเรดิโอ ซิตี ้มิว
สิค ฮอลล์ (RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภำพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุท่ีนั่งได้ 6,500 ท่ีนั่ง น ำท่ำนสู่ 
ย่านฟิฟธ์ อเวนิว (FIFTH AVENUE) ยำ่นท่ีเป็นศูนยร์วมของสินคำ้ ยีห่อ้ชั้นน ำและแฟชัน่ทนัสมยั อีกทั้งยงัมี 

 
  หำ้งสรรพสินคำ้ช่ือดงั MACY น ำท่ำนเดินชม ย่านไทม์สแควร์ (TIME SQUARE) แหล่งรวมป้ำยโฆษณำขนำด 
  มหึมำ ให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ชั้นน ำของอเมริกำ ไม่ว่ำจะเป็นเส้ือผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ เคร่ืองประดบัและร้ำน

ขำยของท่ีระลึก 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:       APA WOODBRIDGE HOTEL                                                         หรือระดับเทียบเท่า 
วันที0่3     นิวยอร์ค – ล่องเรือ – ซีราคิวส์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้ นน าท่ าน ล่องเรือชม เก าะชมเทพี เส รีภ าพ  (STATUE OF LIBERTY) เดิ มมี ช่ื อว่ ำ LIBERTY 
ENLIGHTTENING THE WORLD ตั้ ง อ ยู่  ณ 
เกำะเบคโล ปำกอ่ำวฮัดสัน เป็นของขวัญท่ีชำว
ฝร่ังเศสมอบ เป็นของขวญัแก่ชำวอเมริกนั ในวนัท่ี
อเมริกำเฉลิมฉลองวนัชำติครบ 100 ปีเมื่อวนัท่ี 4 
กรกฎำคม ปี 1876  โดยส่งมอบอย่ำงเป็นทำงกำร 
โดยมีประธำนำธิบดีโกรเวอร์ คลิฟ  แลนด์เป็นผูรั้บ



 

 

                                                         

มอบในวนัท่ี 28 ตุลำคม 1886 เทพีเสรีภาพ เป็นประติมำกรรมโลหะส ำริด รูปเทพีห่มเส้ือคลุม มือขวำชูคบเพลิง 
มือซำ้ยถือแผน่จำรึกค ำประกำศอิสรภำพของสหรัฐฯ และไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนส
โก ้เมื่อปี 1984 ผำ่นชม GROUND ZERO สถำนท่ี ๆ เคยเป็นท่ีตั้งของตึกเวิร์ดเทรดถูกเรียกว่ำ ทนัทีท่ีส้ินสุดกำร
วินำศกรรมในคร้ังนั้น หน่วยงำนภำครัฐของสหรัฐอเมริกำ และหน่วยงำนของเอกชนร่วมกนัต ำเนินกำรปรับปรุง
พ้ืนท่ีดงักล่ำวใหเ้ป็นสถำนท่ีระลึกถึงเหยือ่จำกวินำศกรรม 911 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
BUBBA GUMP SHRIMP CO.
ร้านอาหารทะเลและสารพัด เม นูกุ้ ง 
สไตล์อเมริกัน ร้านนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดย
ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เร่ือง 
FORREST GUMP 

 
บ่ำย น ำคณะท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซีราควิส์” (SYRACUSE) (ระยะทำง 403 กม. // ใชเ้วลำในกำรเดินทำง 4 ชัว่โมง 5 

นำที) เป็นเมืองในเขตฟิงเกอร์เลกส์ของนิวยอร์ก
ตอนกลำงมีกีฬำระดบัวิทยำลยั แสงอำทิตยช่์วงฤดู
ร้อนและฤดูหนำวท่ีเต็มไปดว้ยหิมะเหมำะต่อกำรท ำ
กิจกรรมในร่มและกลำงแจง้ตลอดทั้งปีเพลิดเพลิน
ไดท้ั้งวนักบักิจกรรมกลำงแจง้ ชอ้ปป้ิง และสถำนท่ี
ทำงวฒันธรรมในใจกลำงรัฐนิวยอร์ก แต่เดิมซีรำ
คิ ว ส์ เป็ น เมื อ งหลัก ใน ก ำรผ ลิต เก ลือ ให้ กับ
สหรัฐอเมริกำ เมื่อมีมหำวิทยำลยัซีรำคิวส์และสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ ก็ท ำใหเ้มืองน้ีกระฉับกระเฉงจำกพลงัของ
หนุ่มสำว 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

พกัที่:       HOLIDAY INN SYRACUSE HOTEL                                              หรือระดับเทียบเท่า 
วันที0่4     ซีราคิวส์ – ชมน ้าตกไนแองการ่า – ล่องเรือ MAID OF THE MIST  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่  อุทยำนแห่งชำติไนแอง

กำร่ำ ฝ่ังอเมริกำ ท่ีถือว่ำเป็นส่ิงมหศัจรรยท์ำง
ธรรมชำติส่ิงหน่ึงของโลก และเป็นสถำนท่ีด่ืมน ้ ำผึ้ง
พระจนัทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่ำวสำว
ชำวอเมริกนั น ้ ำตกไนแองกำร่ำเกิดจำกบริมำณน ้ ำ 



 

 

                                                         

ท่ีไหลมำจำกทะเลสำบทั้ง 5 และเป็นพรมแดนระหว่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำกบัประเทศแคนำดำ น ้ ำตกไนแอกำ
รำประกอบดว้ยน ้ ำตกสำมแห่งท่ีแยกออกจำกกนั คือ น ้ ำตกเกือกมำ้ (Horseshoe Falls บำงคร้ังก็เรียก น ้ ำตก
แคนำดำ) สูง 158 ฟุต, น ้ำตกอเมริกำสูง 167 ฟุต, และน ้ ำตกขนำดเลก็กว่ำท่ีอยูติ่ดกนั คือน ้ ำตก Bridal Veil 
เดินทำงถึงน ้ ำตกไนแองกำร่ำ น ำท่ำนเดินเขำ้สู่จุดชมวิว ท่ีสำมำรถมองเห็นน ้ ำตกไนแองกำร่ำไดอ้ยำ่งชดัเจน มี
เวลำใหท่้ำนเก็บภำพควำมประทบัใจ ไดอ้ยำ่งเต็มท่ี  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย  อิ่มอร่อยกับอาหารไทยรสชาติต้นต ารับ  
บ่ำย  น าท่านล่องเรือ MAID OF THE MIST เพื่ อชม

น ้ ำตกไนแองกำร่ำอย่ำงใกลชิ้ด สัมผสักระแสน ้ ำ
ปริมำณมหำศำลท่ีท้ิงตวัจำกทะเลสำบอีร่ี เป็นจุดท่ี
ท ำใหท่้ำนไดอ้ยูใ่กลก้บัน ้ ำตกมำกท่ีสุด สมัผสัไดก้บั
ควำมสวยงำมพร้อมกบัควำมน่ำกลวักบัปริมำณน ้ ำ 
6 แสนแกลอนต่อวินำทีท่ีตกลงกระทบกัน ท ำให้
เกิดเสียงดงักึกกอ้งไปนับพนัไมล ์และมีละอองน ้ ำ
ปกคลุมไปทัว่บริเวณทอดผำ่นดว้ยสำยรุ้งโคง้รับกบัน ้ ำตกขนำดมหึมำ สร้ำงควำมสวยงำมและควำมประทบัใจ
เป็นอยำ่งมำก 

*** หมำยเหตุ MAID OF THE MIST จะปิดบริกำรในช่วงตน้เดือนพฤศจิกำยน – ตน้เดือนเมษำยนเน่ืองจำก
สภำพอำกำศไม่เอ้ืออ  ำนวย เพ่ือควำมปลอดภยัของลูกคำ้ทำงบริษทัจึงจะจดัโปรแกรมท่องเท่ียวใหเ้หมำะสมแทน 
โดยจะน ำทุกท่ำนเท่ียวชม Goat Island เป็นเกำะท่ีคัน่กลำงระหว่ำงน ้ ำตกอเมริกนั (AMERICAN FALLS) และ
น ้ ำตกแคนำดำ (CANADIAN FALLS) หรือน ้ ำตกเกือกมำ้ (HORSESHOE FALLS) น ้ ำตกอเมริกันอยู่ในเขต
ประเทศสหรัฐอเมริกำ มีควำมกวำ้งนอ้ยกว่ำ สูงน้อยกว่ำ กวำ้งเพียง 320 เมตร ส่วนน ้ ำตกแคนำดำเป็นน ้ ำตกรูป
เกือกมำ้ 2 ใน 3 ของน ้ ำตกอยูใ่นเขตประเทศแคนำดำ *** 

ท่ำนสำมำรถซ้ือทัวร์นั่งเฮลิคอปเตอร์ (NIAGARA 
HELICOPTER) เพื่อชมควำมงำมของน ้ ำตกไนแองกำ
ร่ำ ในมุมมองท่ีน่ำต่ืนเต้น เพื่อไม่ให้ท่ำนพลำดโอกำส 
ในกำรเก็บภำพสวยๆ ในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้อง
ถ่ำยรูปไวใ้หพ้ร้อมตั้งแต่ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ โดยทวัร์น้ีจะ
เร่ิมตน้ดว้ยกำรชมโรงผลิตไฟฟ้ำ จำกพลงังำนน ้ ำ (The 
Sir Adam Beck Generating Plant), The Niagara Parks Commission School of Horticulture 

หมำยเหตุ...กำรนัง่เฮลิคอปเตอร์ ข้ึนอยูส่ภำพอำกำศ ไม่รวมอยูใ่นค่ำทวัร์ มีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมท่ำนละ 
150 USD ช ำระเป็นเงินสดเท่ำนั้น  

ค า่ บ ริ ก า ร อ าห า ร ค ่ า  ณ  ภั ต ต า ค า ร พ้ื น เ มื อ ง  PONDEROSA  
STEAK HOUSE เสิร์ฟท่านด้วยสเต๊กเป็นจานหลัก พร้อมบุฟเฟ่ต์



 

 

                                                         

อาหารหลากหลายเมนู อาทิ สปาเก็ตตี ้ไก่ทอด ไส้กรอก เฟรนซ์ฟราย สลัดบาร์ และของหวาน ให้ท่านได้
เลือกทานอย่างจุใจ 

พกัที่:       HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL                                  หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที0่5     ไนแองการ่า – วิลเลี่ยมสปอร์ต – แฮร์ริสเบิร์ก – โรงงานช็อกโกแลต – ร็อควิลล์  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองวิล เลียมสปอร์ต” 
(WILLIAMSPORT) (ระยะทำง 339 กม. // ใชเ้วลำ
ในกำรเดินทำง 3 ชั่วโมง 55 นำที) เมืองเก่ำแก่ท่ี
ส ำคญัของรัฐเพนซิลเวเนีย เคยเป็นศูนยก์ลำงกำรท ำ
ไมรู้ปไม ้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐและเป็นสมรภูมิรบท่ี
ส ำคญัระหว่ำงชำวอินเดียนแดงพ้ืนมืองเผำ่อีโรเควส์ 
(Iroquois)  กับชำวฝร่ังเศสผูบุ้กรุก เดินทำงถึงตัว
เมืองน ำท่ำนผำ่นชมเมืองโดยรอบ 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย จำกนั้ น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองแฮร์ริสเบิร์ก” (HARRISBURG) (ระยะทำง 160 กม. // ใช้เวลำในกำร

เดินทำง 1 ชั่วโมง 55 นำที) น ำท่ำนแวะชม “โรงงานช็อคโกแล็ต” แสนอร่อยท่ีมีช่ือเสียงดังไปทั่วโลก ท่ีมี
เค ร่ืองจักรเก่ำแก่ ท่ีใช้ในกำรผลิตช็อคโกแลต 
HERSHEY’S โรงงำนน้ี  ได้ถูก ก่อตั้ งข้ึนมำโดย 
MR.MILTON S.HERSHEY ในปีค.ศ.1876 โดยมี
ลูก อมค ำรำเมลรสนม ท่ีมี ช่ื อ เสี ยงโด งดังว่ ำ 
“HERSHEY’S CRYTAL A” ท่ี ม ำ พ ร้ อ ม กั บ
ประโยคเด็ดท่ีว่ำ “MELT IN YOUR MOUTH” มี
เวลำท่ำนไดซ้ื้อช็อคโกแลตนำนำชนิดเพ่ือเป็นของ
ฝำกของท่ีระลึก  ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองร็อควลิล์” (Rockville) (ระยะทำง 178 กม. // ใชเ้วลำ
ในกำรเดินทำง 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองศูนยก์ลำงกำรปกครองของมอนต์โกเมอรี (Montgomery County) ในรัฐ
แมริแลนด ์ มีพ้ืนท่ีรวม 34.8 ตำรำงกิโลเมตร  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:       RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE             หรือระดับเทียบเท่า 
 

 

 

 

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
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


 

 

                                                         

วันที่06     ร็อควิลล์ – วอชิงตัน ดีซี – ท าเนียบขาว – อนุสาวรีย์วอชิงตัน  
เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี (WASHINGTON DC) ชมกรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศ

สหรัฐอเมริกำ มี ช่ือเต็มว่ำ DISTRICT OF COLUMBIA 
หรือใชต้ัวกันว่ำ D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี สร้ำงในสมยัของ
ประธำนำธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ประธำนำธิบดีคนแรกของ
สหรัฐอเมริกำ สร้ำงข้ึนแทนฟิลำเดลเฟียท่ีเคยเป็นเมือง
หลวงของสหรัฐฯ สมยัเป็นดินแดนโพน้ทะเลขององักฤษ 
เป็นเมืองหน่ึงท่ีไดรั้บกำรออกแบบผงัเมืองไดอ้ยำ่งสวยงำม
เป็นระเบียบ และเป็นท่ีตั้งของหน่วยงำนรัฐบำลท่ีส ำคญัๆ 
โดย กรุงวอชิงตนั ดีซี นั้นติดกบัรัฐเวอร์ จิเนียและรัฐแมรี
แลนด์ อยูใ่นเขตฝ่ังซำ้ยของแม่น ้ ำพอตอแมก (POTOMAC 
RIVER)  แวะ ถ่ าย รูปกับท าเนี ยบขาว (THE WHITE 
HOUSE) ท่ีพ  ำนกัของประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ น ำท่ำน
ชมและถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์วอชิงตัน (WASHINGTON 
MONUMENT) ท่ีมีลักษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์  สูง 169 
เมตร สร้ำงข้ึนเพ่ือเป็น  เกียรติแก่จอร์จ วอชิงตนั ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐฯเขำ้ชม อนุสรณ์สถานอับ
ราฮัมลนิคอล์น (LINCOLN MEMORIAL) ใจกลำงกรุงวอชิงตนั ดีซี ร้ำงข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถำนท่ีระลึกถึง
อดีตประธำนำธิบดี  ลินคอลน์ ตั้งอยูใ่นบริเวณสวนสำธำรณะอนัใหญ่โตภำยในตวัเมือง ชม อนุสรณ์สถานทหาร
ผ่านศึกเวียดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ท่ีบนก ำแพงสีด ำ มีรำยช่ือของชำวอเมริกันท่ี
เสียชีวิตในสงครำมเวียดนำมกว่ำ 58,000 คน ชม อนุสรณ์สถำนทหำรผ่ำนศึกเกำหลี (KOREAN WAR 
VETERANS MEMORIAL) เป็น รูปแกะสลัก ท่ี เป็น รูปทหำร  ชม อนุสรณ์สถานธอมัส  เจฟ เฟอร์สัน 
(JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถำนท่ีสวยงำมและส ำคญัแห่งหน่ึงในกรุงวอชิงตนั ดีซี มีรูปป้ันของ
ประธำนำธิบดีเจฟเฟอร์สนัอยูด่ำ้นใน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย จำกนั้ นน ำท่ ำน เดินทำงสู่  “สถาบันสมิธโซเนียน ” 
(SMITHSONIAN INSTITUTION) ซ่ึงเป็นสถำบนัวิจยั  
ก่อตั้งข้ึนตำมควำมประสงคข์องนกัวิทยำศำสตร์ชำวองักฤษ 
เจ ม ส์  ส มิ ธ สั น  ( JAMES SMITHSON)    ซ่ึ ง ร ะ บุ ใน
พินัยกรรมว่ำหำกหลำนชำยของเขำ เฮนร่ี เจมส์ ฮงัเกอำร์ 
ฟอร์ด ไม่มีทำยำท ก็ให้ยกมรดกทั้ งหมดให้แก่ รัฐบำล



 

 

                                                         

สหรัฐอเมริกำเพ่ือก่อตั้งองค์กรท่ีสำมำรถ “เพ่ิมพูนและเผยแพร่ควำมรู้” ให้แก่มนุษยชำติ เขำ้ชมพพิธิภัณฑ์ยาน
ยนตร์อากาศยาน  (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) ชมเคร่ืองบินหลำยยุคหลำยสมยั รวมทั้ง 
KITTY HAWK FLYER เคร่ืองบินล ำแรกของโลกของพี่น้องตระกูลไรน์ ยำนอวกำศ อพอลโล 11 จรวดล ำแรกท่ี
โคจรไปกลบัโลก – ดวงจนัทร์ ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (NATIONAL MUSEUM OF NATURAL 
HISTORY) เพลิดเพลินกบักำรชมหุ่น  สตฟัฟ์ช้ำงป่ำแอฟริกันตัวใหญ่ท่ีสุดในโลก นอกจำกนั้นท่ียงัมีห้องท่ีมี
ซำกดึกด ำบรรพ ์มีโครงกระดูกไดโนเสำร์ ยนืตระหง่ำนอยู่ มีไฮไลท์ท่ีส ำคญัคือ เพชรโฮ้ป (HOPE DIAMOND) 
อนัเป็นเพชรสีน ้ ำเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีประวติัว่ำน ำแต่เครำะห์ร้ำยมำให้แก่ผูเ้ป็นเจำ้ของเสมอ จนกระทัง่
เจำ้ของคนสุดทำ้ยส่งมำใหแ้ก่สถำบนัสมิธโซเนียน 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย เต็มอิ่มกับอาหารรสจดัตามแบบฉบับอาหารไทย ใจกลาง
กรุงวอชิงตนั ดีซี 

พกัที่:       RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE             หรือระดับเทียบเท่า 
วันที0่7     ร็อควิลล์ – ฟิลาเดเฟีย เอาท์เล็ท –  แอตแลนติก  ซิตี ้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ PHILADELPHIA PREMIUM OUTLETS ซ่ึงเรียกไดว้่ำเป็นเอำท์เลทท่ีดีท่ีสุดในอเมริกำ 
ตั้ งอยู่บนเน้ือท่ีขนำดใหญ่ ประกอบด้วยร้ำนค้ำ 
แบรนด์เนมกว่ำ 100  ร้ำนค้ำ น ำเสนอสินค้ำใน
รำคำท่ีชวนให้เลือกสรรมำกมำยหลำกหลำยแบ
ร น ด์  อ ำ ทิ  ADIDAS, ALDO OUTLET, 
AMERICAN EAGLE, CALVIN KLEIN, 
CLARKS, COACH, COLUMBIA FACTORY 
STORE, DIESEL, DISNEY OUTLET, FILA, 
FOSSIL, KATE SPADE, LEVI’S, LIDS, NIKE FACTORY STORE, OLD NAVY OUTLET, THE NORTH  
 
FACE, TIMBERLAND FACTORY STORE, TOMMY HILFIGER, VANS OUTLET และอ่ืนๆอีกมำกมำย 
อิสระใหท่้ำนไดเ้ดินเล่นหรือจะเลือกนัง่จิบชำ กำแฟ ท่ีมำจ ำหน่ำยหลำกหลำยจุดในเอำทเ์ลทแห่งน้ี 

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี ้ดินแดนแห่งคาสิโน (ระยะทำง 157 กม. // ใช้เวลำในกำรเดินทำง 1 
ชั่วโมง 35 นำที) ท่ีข้ึนช่ืนท่ีสุดด้ำนฝ่ังตะวนัออก 
(ลำสเวกสัตะวนัออก) ดว้ยทิวทศัน์อนังดงำม ท ำให้
นักท่องเท่ียวทัว่โลก ต่ำงใฝ่ฝันท่ีจะมำเส่ียงโชค  ณ 
เมืองน้ี อิสระใหท่้ำนไดส้นุกสนำนกบักำรเส่ียงโชค
ท่ีคำสิโน หรืออิสระเท่ียวชมเลือกซ้ือสินคำ้ ณ ถนน



 

 

                                                         

บอร์ดวอค ซ่ึงเป็นถนนสำยเก่ำแก่ของเมืองแอตแลนติก ซิต้ี สร้ำงข้ึนในปี 1870 ในอดีตมีควำมกวำ้งเพียง 12 ฟุต 
แต่ปัจจุบนัมีควำมกวำ้งถึง 40 ฟุต และมีควำมยำวถึง 4.5 ไมล ์ซ่ึงตลอดสำยเต็มไปดว้ยร้ำนคำ้ต่ำงๆมำกมำย รวม
ไปถึงร้ำนคำ้ ซ่ึงมีช่ือเสียงระดบัโลกก็ตั้งอยูบ่นถนนเสน้น้ี 

อิสระอำหำรกลำงวนั และอำหำรค  ่ำ เพ่ือควำมสะดวกในกำรเท่ียวชมเมืองและกิจกรรมต่ำงๆของคำสิโน 

พกัที่:       BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL                                             หรือระดับเทียบเท่า 
วันที0่8     แอตแลนติก ซิตี ้– ฟิลาเดเฟีย เอาท์เลท – เมืองฟิลาเดเฟีย 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวำเนีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมกำรประกำศอิสรภำพในสมยัก่อตั้ง

ประเทศสหรัฐอเมริกำชม ระฆงัแห่งอสิรภาพ หรือลเิบอร์ตี ้เบลล์  จดัเป็นระฆงัท่ีมีควำมหมำยต่อประวติัศำสตร์
ชำติอเมริกนั เพรำะเป็นระฆงัใบท่ีส่งเสียงกอ้งกงัวำนหลงัประกำศอิสรภำพไม่ข้ึนตรงต่อจกัรภพองักฤษ ในปี 
1776 เหตุท่ี เลือกใช้ระฆังใบน้ี เพรำะรอบๆระฆังจำรึก
ขอ้ควำมท่ีมีควำมหมำยจบัใจเก่ียวกบัเสรีภำพไวว้่ำ “ขอให้
เสรีภำพจงมีแด่คนทุกคนท่ีอำศยัอยู่บนผืนแผ่นดินน้ี” ซ่ึง 
สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของกำรประกำศอิสรภำพพอดี 
ระฆงัเสรีภำพใบน้ีมีน ้ ำหนัก 2,080 ปอนด์ เร่ิมแขวนเป็น 
ระฆงัประจ ำเมืองฟิลำเดลเฟีย ตั้งแต่ปี 1753 ใชตี้ยำมมีกำร
ประชุมหรือเหตุกำรณ์ส ำคัญ  ก่อนจะใช้ในกำรตี เพื่ อ
ประกำศเอกรำช หลงัจำกนั้นก็จะตีไวอ้ำลยัในอสัญกรรม
ของคณะผู ้ กอบกู้อิสรภำพทุกๆคน ระฆงัเร่ิมปรำกฏรอย
ร้ำวใน ปี  1835 และแตกป ริหลังก ำรตีฉลองวัน เกิ ด
ประธำนำธิบดีจอร์จ วอชิงตนั ท ำใหท้ำงกำรสหรัฐยกเลิกกำรตีระฆงัพร ่ ำเพร่ือ เพื่อยดือำยุของระฆงัให้ยำวนำน
ท่ีสุดชม/ อนิดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ สถำนท่ีประกำศอิสรภำพ ตั้งอยูใ่นสวนท่ีเมืองฟิลำเดลเฟีย ซ่ึงไดป้ระกำศเอกรำช 

 
 ไวใ้นปี ค.ศ. 1776 ค ำประกำศเขียนโดยโธมสั เจฟเฟอร์สนั แถลงว่ำ อำณำนิคมอเมริกำ 13 แห่ง ขอแยกตวัจำก

องักฤษ 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย  ให้ท่ำนสนุกกับกำรช้อปป้ิงในห้ำงสรรพสินค้ำท่ี เก่ำแก่ท่ีสุดใน USA คือห้ำง MACY’S CENTER CITY   

PHILADEPHIA ใหท่้ำนจบัจ่ำยใชส้อยอยำ่งอิสระ / ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฟิลำเดเฟีย 
20.55 น. ออกเดินทางสู่โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 728 
 
 
 



 

 

                                                         

วันที0่9     โดฮา  
16.10 น. เดินทางถึงโดฮา (รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 55 นาที) 
19.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ QR826 

วันที1่0     กรุงเทพฯ 
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจาก

สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัท ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคัญ 

 
 

อตัราค่าบริการ   
ออกเดินทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

10-19 เมษายน 2562 79,900 79,900 75,900 25,900 
29 เมษายน-08 พฤษภาคม 2562 75,900 75,900 71,900 25,900 

11-20 พฤษภาคม // 
09-18 มิถุนายน 2562 

73,900 73,900 69,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-นิวยอร์ค  //  ฟิลำเดเฟีย-กรุงเทพฯ (หรือสลบัเมืองก่อนหลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถ
เกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบ
ท่ีมีอุณหภูมิต  ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนั
เป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูม้ีประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

 



 

 

                                                         

อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาอเมริกา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ท่านละ 8,500 บาท (ทางสถานทูตไม่คืนเงินให้ท่านไม่ว่าท่านจะ

ผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม)  
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้

มำในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถท่านละ 5 USD / ท่าน / วนั 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรือ 
ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียม
วซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อื่นให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจบ็ ที่นอกเหนือควำม รับผดิชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวสัิยบำงประกำร
เช่น กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทัวร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้  ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ  
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตั๋วเคร่ีองบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำร
เดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวซ่ีำให้กบัทำงท่ำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยื่นวซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หน้ำที่ของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนที่มีควำม
ประสงคจ์ะยื่นวซ่ีำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อ
กำรพิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวซ่ีำเท่ำนั้ น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำว่ำวซ่ีำ
ให้กบัทำงท่ำน 



 

 

                                                         

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรที่ส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือ
จะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัที่เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดที่ใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากับ
สายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มกีารการันตค่ีามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  1-6 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอย่ำงนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค า
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง
ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่ีสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ
สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้
พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เดก็ตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเดก็ไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมำยยินยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแมว้ำ่ท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ี
ทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำร
ขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรคนืเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


