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อเมรกิาตะวนัออก ฟิลาเดลเฟีย วอชงิตนั ดซี ีไนแองการ่า 
นวิยอรก์ 
จุดเด่น 

 
 อนิดเีพน เดน้ซ ์ฮอลล ์และระฆังแหง่อสิรภาพที ่ลเิบอรต์ ี ้เบลล ์สญัลักษณ์ของการกอ่ตัง้ประเทศ 

 ท าเนยีบขาว สถานทีท่ างานและบา้นพักราชการของประธานาธบิดสีหรัฐ 

 ชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งบนิ และ ยานอวกาศ National Air and Space Museum 

 ชมเครือ่งจักรทีใ่ชใ้นการผลติชอ็คโกแลต ณ Hershey’s  Chocolate 

 ชม Corning Glass Museum โรงงานเครือ่งแกว้ทบีไีอ 

 อุทยานแหง่ชาตนิ า้ตกไนแองการา่ ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ

 ชอ้ปป้ิง Woodbury Common Premium Outlets ศนูยร์วมแบรนดเ์นมชัน้น าสญัชาตอิเมรกิา 

 ชมความสงา่งามของ เทพเีสรภีาพ สญัลักษณ์แหง่ความภาคภมูใิจของชาวอเมรกินั 

 จตัรุสัไทมส์แควร ์**พเิศษ น าทา่นชมววิทวิทศันข์องมหานครนวิยอรก์ บนตกึระฟ้า เอ็มไพรส์เตท** 
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ชื่อโปรแกรม อเมรกิาตะวนัออก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตนั ดซีี ไนแองการ่า นวิยอรก์   

จ านวน 9 วนั 5 คนื 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - โดฮา 

 
17:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบนิ 
QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ 
 

20:40 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศ

กาตาร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR833  
 

23:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศ
กาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

วนัที ่2 โดฮา - ฟิลาเดลเฟีย - วอชงิตนั ด ีซ ี

 
01:10 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่ฟิลาเดลเฟีย เมอืงฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยเทีย่วบนิที ่QR727 

 

07:45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ฟิลาเดลเฟีย เมอืงฟิลาเดลเฟีย 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ

ตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ ออกเดนิทางสู่ เมอืงฟิลาเดล
เฟีย Philadelphia City มลรัฐเพนซลิวาเนีย ซึง่เป็นเมอืงที่

ริเริ่มการประกาศอสิรภาพในสมัยก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เ ริ่ ม จ า ก จุ ด
ก าเนดิเสรีภาพ 

และอสิรภาพที ่
อิ น ดี เ พ น 

เด้นซ์ ฮอลล ์

และระฆังแห่ง
อสิรภาพที ่ลเิบอรต์ ี ้เบลล ์สัญลักษณ์ของการก่อตัง้ประเทศ 

สมัยกอ่นสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นศาลาวา่การรัฐ ปัจจุบันใชเ้ก็บรักษา
เอกสาร และตั ้งดินแดนใหม่โดยใชช้ื่อว่า สหรฐัอเมริกา 

United State of America 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะออกเดนิทางสู ่กรุงวอชงิตนั ดซี ีWashington D.C. 
เมอืงหลวงเกา่แก่ ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ตัง้อยู่ระหว่างมล

รัฐเวอรจ์เินยีกบัแมรีแ่ลนด ์เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการวางแผนผังเมอืง
เป็นอย่างด ีสวยงามและเป็นระเบยีบ ทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ ทีท่ าการ

ของหน่วยงานรัฐบาลทีส่ าคัญต่างๆ วอชงิตัน ด.ีซ.ี มอีาณาเขต

เป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตุรัส ยาวดา้นละ 16 กโิลเมตร โดยใจกลาง
ของสีเ่หลีย่มจัตรัุสเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีว์อชงิตัน ทีอ่ยู่ระหวา่ง

ท าเนียบขาวและอาคารรัฐสภา โดยอาคารรัฐสภาจะแบ่งเมอืง
ออกเป็น 4 ส่วนคอื ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตะวนัออกเฉยีงใต ้และ ตะวนัตกเฉยีงใต ้โดยถนนทีส่รา้งใหม่ในแนวเหนือใตจ้ะเป็นตัวเลข ในขณะทีถ่นนในแนว
ตะวันออกตกจะเป็นตัวอักษร a b c ซึง่ถนนเสน้เกา่ยังคงชือ่เดมิอยู่ ถนนทแยงเป็นชือ่รัฐสถานทีส่ าคัญในเมอืง

ประกอบดว้ย ท าเนียบขาว ตกึส าคัญและตกึรัฐสภาสหรัฐอเมรกิาเป็นสถานทีส่ าคัญ รวมถงึพพิธิภัณฑท์ีห่ลาย

แหง่บรเิวณรอบ สถาบนัสมธิโซเนยีน ตัง้อยูท่ีบ่รเิวณทีช่ ือ่ เนชนัแนลมอลลน์อกจากนี้ในเมอืงยังประกอบดว้ย หอ
ศลิป์แห่งชาต ิจอร์จทาวน์ซืง่เป็นบริเวณทีเ่ก่าทีส่ดุของตัวเมืองและเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอยู่ทางทศิตะวันตกของ

เมอืง ยเูนีย่นสเตชัน่ สถานรีถไฟและรถไฟใตด้นิทีส่ าคญัของเมอืง และไชน่าทาวน ์
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ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 
ทีพ่กั  Holiday Inn Chantilly หรอืเทยีบเทา่                                                 

วนัที ่3 วอชงิตนั ด ีซ ี- พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิเมรกิา 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น ท าเนียบขาว, 

สถานทีท่ างาน และบา้นพักราชการของประธานาธบิดสีหรัฐ, 
อนุสาวรียร์ถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย ชม สถาบนัสมธิโซ

เนยีน The Smithsonian Institute กอ่ตัง้ในปี ค.ศ. 1846 

โดยทุนรัฐบาลสว่นหนึ่งร่วมกับเงนิกองทุนจากพินัยกรรมของ 
James Smithsonนักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ สถาบันสมธิโซ

เนี ยนยั ง เ ป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่

ใหญ่ที่สุดใน

โลก และได ้
ร ว บ ร ว ม

พพิธิภัณฑ ์13 แห่งไวด้ว้ยกัน น าท่านชมพพิธิภัณฑท์ีน่่าสนใจ 
ซึง่แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิง่แวดลอ้มของมนุษย์ ชมหอ้ง

แสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นชา้งแอฟรกิาโบราณทีต่ัวใหญ่ทีส่ดุ
ในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ทีเ่คยเป็นสมบัตขิองพระเจา้

หลยุสท์ี ่16 ประเทศฝร่ังเศส 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งบนิ และ ยานอวกาศ National Air 
and Space Museum ทีม่ผีูเ้ขา้ชมสูงทีส่ดุในโลกแสดง

ประวัตศิาสตร ์และววิัฒนาการการบนิมาตัง้แต่ตน้จนถงึปัจจุบัน 

ระกอบดว้ยเครือ่งร่อน เครือ่งบนิ จรวด และ ยานอวกาศ ซึง่เป็น
ของจริงตัง้แสดงมีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ IMAX ที่ฉาย

ภาพยนตรเ์กีย่วกับการบนิอวกาศ นอกจากนี้ยังมทีอ้งฟ้าจ าลอง 
หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินล าแรกของโลกจากตระกูล 

Wright 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Holiday Inn Chantilly หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 แฮรสีเบริก์ - คอรน์นิง่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงแฮรสี เบริก์ Harrisburg City ซึง่เป็น

เมอืงหลวงของฝ่ังรัฐเพนซลิวาเนีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังตะวันออกของ
แม่น ้าซัสควฮิานน่า น าท่านเยี่ยมชมเครื่องจักรเก่าแก่ทีใ่ชใ้น

การผลติช็อคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก ใหท้่านไดซ้ือ้ช็อค
โกแลตนานาชนดิเพื่อเป็นของฝากของทีร่ะลกึ ณ Hershey’s  

Chocolate 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอรน์นิง่ Corning City ซึง่อยู่
ทางตอนใตข้องนครนิวยอร์ก ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึง่

ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเชมุง เป็นเมืองทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการผลติ
เครือ่งแกว้ น าทา่นชม Corning Glass Museum โรงงาน

เครื่องแกว้ทบีีไอ ทีม่ีช ือ่เสยีงในดา้นการผลติเครื่องแกว้ของ

อเมรกิา 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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ทีพ่กั  Ramada Painted Post หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่5 บฟัฟาโล ่- น า้ตกไนแองการา่ - แฟช ัน่ไนแองการา่ เอาทเ์ล็ท 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบฟัฟาโร ่Buffalo City ซึง่ตัง้อยู่ทาง

ทศิตะวนัตกของมหานครนวิยอรก์ มปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้น
คน ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื Reader’s Digest ใหเ้ป็น

เมอืงทีม่คีวามสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมรกิา และเป็นเมอืงที่

มพีรมแดนตดิกบัประเทศแคนาดา โดยมนี ้าตกยักษ์ไนแองการ่า
ขวางกั ้นระหว่างประเทศอเมริกา และแคนาดาอยู่น าท่าน

เดินทางสู่แฟชั่นไนแองการ่า แฟคตอรีเ่อาทเ์ล็ท อสิระให ้
ทา่นชอ้ปป้ิงกับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังสัญชาตอิเมรกิาในราคา

โรงงาน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ อุทยานแหง่ชาตนิ า้ตกไนแอง
การา่ Niagara Falls ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก

ทางธรรมชาติ ท่านจะไดพ้บกับความยิ่งใหญ่ ของน ้าตกที่มี
อาณาบรเิวณ ปรมิาณมวลน ้าไหลเวยีนมากมายมหาศาล ทีไ่หล

มาจากทะเลสาบอีรีทิง้ตัวลงก่อใหเ้กดิเสยีงดังสน่ันหวั่นไหว 

และละอองไอน ้าที่สรา้งความสดชืน่ไปทั่วบริเวณหากสภาพ
อากาศเอือ้อ านวย ทา่นจะไดเ้ห็นสายรุง้ทีเ่กดิจากละอองน ้าอยู่

เหนอืน ้าตก ซึง่สวยงามมากๆ โดยบรเิวณนี้จะเกดิสายรุง้อยู่เป็น
ประจ า เนื่องจากมีละอองน ้ าลอยขึ้นขึ้นสู่ชัน้บรรยากาศเป็น

จ านวนมาก น าทา่นชมความยิง่ใหญ่ของน ้าตกยักษ์ไนแองการ่า

ในจุดทีใ่กลท้ีส่ดุ ดว้ยเรอื เมด ออฟ เดอะ มสิ Maid of the 
Mist ทวนกระแสน ้าเขา้สูธ่ารน ้าอนัเชีย่วกราดทีห่ลั่งไหลโถมเถ

มาจากเบือ้งสงู ตืน่เตน้และตืน่ตาตืน่ใจ สัมผัสกับประสบการณ์

ครัง้ยิง่ใหญ่ ในการชมน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิจรงิๆ **
หมายเหตุ: เมด ออฟ เดอะ มสิ Maid of the Mist จะเปิด

ให้บร ิการในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม 
ก าหนดวนัที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ โดยทางบรษิทั

จะค านงึถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั และทาง
บรษิทัไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้หากไมส่ามารถลอ่งเรอื

ได ้** 
 

ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 

ทีพ่กั Days Inn At The Falls หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 Woodbury Common Premium Outlets - นวิยอรก์ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู ่มหานครนวิยอรก์ หรือทีน่ิยมเรียกกัน
วา่ นวิยอรก์ ซติ ี ้New York City / NYC เป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิาเป็นมหานครเอกของโลก จัดไดว้า่
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิการเงนิ วัฒนธรรม บันเทงิ และ

สงัคมทีส่ าคัญทีส่ดุของโลกมตีกึระฟ้า และตกึทีส่งูมากทีส่ดุใน

โลกตลอดระยะเวลา 150 ปี 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ระหว่างทาง น าท่านเดินทางสู่ Woodbury Common 

Premium Outlets เอาทเ์ล็ท ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในอเมรกิา ศนูยร์วมแบรนดเ์นมชัน้น าสญัชาตอิเมรกิา และอกี
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มากมายหลากหลายแบรนด์จากทั่วทุกมุมโลกไวท้ี่นี่  อาท ิ

BURBERRY, GUCCI, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, 
MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, 

EMPORIO ARMANI และอกีมากมาย 
 

ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 
ทีพ่กั Wyndham Garden Newark Airport หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัที ่7 นวิยอรก์ - ลอ่งเรอืชมเทพเีสรภีาพ - ข ึน้ชมววิบนตกึสูงระฟ้า Empire State - ฟิฟท ์อเวนวิ                                                                                      

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิลงเฟอรร์ีสู่ ่เกาะลเิบอรต์ ี ้ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมความสง่างามของ เทพเีสรภีาพ 
สญัลกัษณ์แหง่ความภาคภูมใิจของชาวอเมรกิัน ทีแ่สดงใหเ้ห็น

ถงึวา่เป็นดนิแดนทีท่กุคนมสีทิธ ิและเสรภีาพเทา่เทยีมกัน เทพี
เสรีภาพนี้ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนื่องใน

โอกาสทีอ่เมรกิากอ่ตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี ระหวา่งนัน้ทา่น

จะไดช้มความงดงามของ  สะพานบรูคลิน  Brooklyn 
Bridge 

สะพานเก่าแก่
ทีส่รา้งขึน้จาก

ก า ร ขึ ง ล ว ด
เหล็กในสมัยโบราณ ชมววิทวิทัศน์ความงดงามของเกาะแมน

ฮัตตัน ผ่านชม เซ็นทรลัปารค์ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่

เรียกไดว้่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก เรดโิอซติี ้มวิสคิฮอลล ์ที่
จัดการแสดงดนตรชีือ่ดงัยา่น ไทมส์แควร ์ย่านการคา้กลางนคร

ทีป่ระชันป้ายโฆษณานับรอ้ยป้าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนน
บรอดเวย ์ตน้ก าเนิดของละครบรอดเวยศ์ลิปะการแสดงทีท่ั่ว

โลกยอมรับรวมทั ้งผ่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น ตึก

สหประชาชาต,ิ หอสมุดประชาชน, โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ, ย่านไชน่าทาวน์ ผ่านชม Ground Zero เป็นบรเิวณที่
ครัง้หนึง่เคยเป็นตกึแฝด World Trade Center ทีส่งูทีส่ดุใน

อเมรกิาแต่ตอนนี้เหลอืทิง้ไวเ้พียงแต่ความทรงจ าเป็นอนุสรณ์
สถาน หลังจากการสญูเสยีครัง้ใหญ่ในปี 2001 หรือเหตุการณ์ 

911 ปัจจุบันบริเวณนี้สรา้งเป็นโครงการเวริ์ลเทรดเซนเตอร์ 
ใหม ่โดยมทีัง้หมด 4 Tower ในโครงการ ผา่นชม จตัุรสัไทมส์

แควร ์พเิศษ!! น าทา่นชมววิทวิทศันข์องมหานครนวิยอรก์ 

บนตกึสูงระฟ้า เอ็มไพรส์เตท สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์
มากมาย อาท ิ Sleepless in Seattle, An Affair to 

Remember, King Kong จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิงย่าน 
ถนนสายที ่5 ฟิฟท ์อเวนวิ ถนนชอ้ปป้ิง สนิคา้ แบรนดเ์นมระดับ

โลก 

 
เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

   
ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

                    

17:00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้เมอืงนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 

20:45 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 
เทีย่วบนิที ่QR702 
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วนัที ่8 นวิยอรก์ - โดฮา 

 

17:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
21:10 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR822 

 

วนัที ่9 โดฮา - ประเทศไทย 

 
07:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซีา่ 

อเมรกิา 

เดอืน  สงิหาคม 

09 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60 * วนัแม่ 75,999 73,999 71,999 13,900 7,500 

23 ส.ค. 60 - 31 ส.ค. 60  75,999 73,999 71,999 13,900 7,500 

เดอืน  กนัยายน 

11 ก.ย. 60 - 19 ก.ย. 60  73,999 71,999 69,999 13,999 7,500 

18 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 60  73,999 71,999 69,999 13,999 7,500 

เดอืน  ตลุาคม 

03 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60  75,999 73,999 71,999 13,900 7,500 

08 ต.ค. 60 - 26 ต.ค. 60 * วนัปิยมหาราช 75,999 73,999 71,999 13,900 7,500 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้
 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 



  

 
7 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสขุภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 50 เหรยีญ /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 2 ใบ ใบละไมเ่กนิ 23กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่

อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว กรณียืน่ขอ VISA จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมในการยืน่ ทา่นละ 7,500 บาท (คา่วซีา่อาจมกีาร

เปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใหก้ับทา่น ไม่ว่าทา่นจะ
ผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม) 

 

  

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
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เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไมม่วีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนินการยืน่เอกสารวซี่า จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ทา่นละ 7,500 บาท  
 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก 

คา่มัดจ าตั๋วเครื่องบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวซี่า และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 

วนั หลงัจากวนัทราบผล  

 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนียม

ตามราคาจรงิ 
 กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

 การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง

สถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่า
อกีครัง้หนึง่) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสารประกอบการขอ VISA  สถานทตูอเมรกิา 
 
สถานทีต่ดิตอ่ 

การขอวซีา่ผูส้มัครตอ้งเดนิทางไปสถานทตูเพือ่เขา้รับการสมัภาษณ์ดว้ยตนเองทกุกรณีตามเวลาทีส่ถานทตูนัดหมาย
เทา่นัน้ และ โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพโดยผูส้มัครจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิทัง้หมด แสดงกบัสถานทตูในวนัสมัภาษณ์ 

**ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 5-10 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์** 

 
การเตรยีมเอกสาร  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายใุชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่กรุณา
น ามาแสดงดว้ย) 

2. รูปถา่ยส ีขนาด 2 X 2 นิว้ จ านวน 3 ใบ ไมอ่นุญาตใชรู้ปถา่ยดว่น หรอื โพราลอยด ์ไม่

มกีารตกแตง่ภาพถา่ยใดๆทิง้ส ิน้ พืน้หลังเป็นสขีาวเทา่นัน้ และเห็นสดัสว่นใบหนา้เกนิ 
50% ของรูปถ่าย ตอ้งมัดผม และ เก็บผมใหเ้รียบรอ้ย หา้มใส่เครื่องประดับ หรือ

แวน่ตา ไมม่ลีวดลาย และถา่ยมาแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน 
3. แบบฟอรม์ขอ้มลูสว่นตวัทีท่างบรษัิทสง่ให ้(กรุณากรอกใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ) 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ส าหรับเด็กอายุต า่กวา่ 15 ปี 
ใชส้ าเนาสตูบิตัร) 

5. สมุดบัญชเีงนิฝากธนาคารของผูย้ืน่ค ารอ้ง ทีม่อีายุบัญชมีากกว่า 6 เดอืน และมเีงนิ

หมุนเวยีนสม ่าเสมอทุกเดอืน หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดอืน ตอ้งใชเ้ล่มเก่า
พรอ้มถา่ยส าเนาเลม่เกา่ทัง้เลม่ดว้ย (สถานทตูจะพจิารณาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก)  

6. หลกัฐานทางดา้นการท างาน (ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) 
7. ในกรณีทีผู่ย้ ื่นเป็นลูกจา้ง ขา้ราชการ ใหแ้สดงหนังสอืรับรองการท างานจากบริษัทหรือหน่วยงานทีส่ังกัด เป็น

ภาษาองักฤษตวัจรงิ (ใหร้ะบตุ าแหน่ง, วนัเริม่ท างาน, อตัราเงนิเดอืน) 

8. ในกรณีทีป่ระกอบธรุกจิสว่นตัว ใหแ้สดงหนังสอืรับรองจดทะเบยีนการคา้ 
9. ในกรณีนักเรยีนหรอืนักศกึษา ใหแ้สดงหนังสอืรับรองสถานภาพการเป็นนักศกึษา (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) 

10. ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอืกรณีหยา่ ขอส าเนาทะเบยีนหยา่ 
11. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - นามสกลุ (กรณีทีเ่คยมกีารเปลีย่นชือ่ หรอื นามสกลุ) 

12. กรณีผูอ้ยู่ใตอ้ปุการะเลีย้งดู เชน่ แม่บา้นทีไ่ม่ไดท้ างาน ใหแ้สดงทะเบยีนสมรส, หนังสอืรับรองการท างาน, ส าเนา

สมดุเงนิฝาก, ทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชนของสาม ี
13. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิาหรือมารดา ใหแ้สดงหนังสอืรับรองการเดนิทางจากบดิา - 

มารดา, ส าเนาสมดุเงนิฝาก, ทะเบยีนบา้น, บัตรประจ าตัวประชาชนของบดิา - มารดาเพิม่เตมิ และหนังสอืใหค้วาม
ยนิยอมบุตรใหเ้ดนิทางกับบุคคลอืน่ได ้ออกโดยอ าเภอหรือส านักงานเขต ถา้บดิาหรือมารดาถงึแก่กรรม ตอ้งมี

ส าเนามรณะบตัร 
14. เบอรโ์ทรศพัทท์ีบ่า้น, ทีท่ างาน, สถานศกึษา, เบอรม์อืถอื (จ าเป็นมาก) 

15. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุอายุ 70 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรับรองแพทยแ์ละแบบฟอรม์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล

ทีท่างสถานทูตฯ ก าหนดโดยระบุว่า สขุภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเดนิทางไปต่างประเทศได ้และใบประกัน
สขุภาพการเดนิทางส าหรับผูส้งูอายใุนกรณีนีท้างสถานทตูฯ อาจจะตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิ ซึง่ขึน้อยู่

ในดลุยพนิจิของสถานทตูฯ 
 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 

 
หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั 


