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08.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ตวัอกัษร Q-R ประตู  8 เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอ แอร์ 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

11.40 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่สนามบินเถาหยวน ประเทสไตห้วนั เท่ียวบินท่ี BR 062 

16.30 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

19.10 น. ออกเดินทางต่อจากไตห้วนั สู่สนามบิน JFK นิวยอร์ก ดว้ยเท่ียวบินท่ี BR 032 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล **** 

22.05 น. เดินทางถึง เมืองนิวยอร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นนครแห่งความมัง่คัง่ทนัสมยัทางด้าน

สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงศูนยก์ลางของธุรกิจและการท่องเท่ียว หลงัจากผา่นการ

ตรวจหนงัสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

เขา้พกัโรงแรม Crowne Plaza Newark หรือเทียบเท่า ( - / - / - ) 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย  (ระยะทาง 156 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ช่ัวโมง) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา น าท่านชม

ระฆงัแห่งเสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลกัษณ์ของการก่อตั้งประเทศ และชมหอแห่งเสรีภาพ 

(Independence Hall) สมยัก่อนสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นศาลาวา่การรัฐ ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีเก็บรักษา

เอกสารประกาศอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใชช่ื้อวา่ “สหรัฐอเมริกา” (United States of 

America) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 

กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก วนัที ่1 ของ 

การเดินทาง 

นิวยอร์ก – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ด.ีซี. 
  
 

วนัที ่2 ของ 
การเดินทาง 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 224 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  ซ่ึงเป็นเมืองหน่ึงท่ีไดอ้อกแบบผงัเมืองไดอ้ยา่งสวยงามและเป็น
ระเบียบ ทั้งยงัเป็นท่ีตั้งท่ีท าการของหน่วยงานรัฐบาลท่ีส าคญั น าท่านชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ 
ของกรุงวอชิงตนัดีซี น าท่านชม ท าเนียบขาว (White House) สถานท่ีท างานและบา้นพกั
ราชการของประธานาธิบดี ผา่นชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) หรือท่ีรู้จกั
กนัในนามไม่เป็นทางการคือ “แท่งดินสอ” แท่ง หินโอเบลิสกท่ี์สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ 
วอชิงตนั ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูน้ าอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกาท่ีท าจากหิน
อ่อนและตั้งตระหง่านอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ซ่ึงมีความสูงถึง 555 ฟุต 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 
  เขา้พกัโรงแรม Marriott Bethesda หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 น าท่านชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial) และชมอนุสรณ์สถาน

ประธานาธิบดีลินคอน (Lincoln Memorial) ซ่ึงทั้ง 2 ท่านนั้นเป็นรัฐบุรุษผูย้ิ่งใหญ่ในหน้า
ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์สมิธโซเนียน ซ่ึงใหญ่ท่ีสุดใน
โลกโดยทุกท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (National Museum of Natural 
History) และท่านยงัสามารถเพลิดเพลินกบัการชมหุ่นสตา๊ฟ ชา้งป่าแอฟริกนัท่ีตวัใหญ่ท่ีสุดใน
โลก นอกจากนั้นยงัมีหอ้งจดัแสดงซากดึกด าบรรพโ์ครงกระดูกไดโนเสาร์และท่ีพลาดไม่ไดซ่ึ้ง
เป็นไฮไลทเ์ลยก็คือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) เป็นเพชรสีน ้าเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกในบรรดา
เพชรสีน ้ าเงินในอดีตท่ีเคยพบมา มีน ้ าหนกั 112 กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะสวยงามและ
เป็นส่ิงล ้าค่าหายากแลว้ยงัมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนานอีกดว้ย ชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองบินและ

วอชิงตัน ด.ีซี. – แฮริสเบร์ิก วนัที ่3 ของ 
การเดินทาง 
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ยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภณัฑอ์ากาศยานและยานอวกาศท่ีมีผูเ้ขา้
ชมสูงท่ีสุดในโลก แสดงประวติัศาสตร์การบินมาตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย เคร่ือง
ร่อน เคร่ืองบิน จรวด ยานอวกาศ ซ่ึงเป็นของจริงตั้งแสดง นอกจากน้ียงัมีทอ้งฟ้าจ าลอง หินจาก
ดวงจนัทร์ และเคร่ืองบินล าแรกของโลกจากตระกูล Wright (รายการนีข้ึ ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออ านวย

ต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที)่ 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝ่ังแม่น ้าซวัควิ-ฮานน่าของรัฐ
เพนซิลเวเนีย (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) พาทุกท่านเขา้ชม โรงงานจ าลอง
ผลติช็อกโกแลต ช่ือดงัของประเทศอเมริกา นัน่ก็คือ Hershey’s Chocolate World ซ่ึงท่านจะ
ไดช้มขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูนเคล่ือนไหวโดยใชส้ัตวจ์  าลองใน
การแสดงประกอบกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั พร้อมกบัการแสดงท่ีน่ารักและต่ืนตาต่ืนใจ อิสระ
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s เพื่อเป็นของฝาก ของท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 
  เขา้พกัโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg  หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองคอร์นน่ิง (Corning) พร้อมชมทศันียภาพกบับรรยากาศของเมืองและ

ชีวติแบบชาวอเมริกนั ซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขาท่ีสูงใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก 

ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1890 และตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าเชมุง น าท่านชมโรงงานเคร่ืองแก้ว (Corning 

แฮริสเบร์ิก – คอร์นน่ิง – น า้ตกไนแองการ่า วนัที ่4 ของ 
การเดินทาง 
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Glass) ของเมืองคอร์นน่ิงท่ีมีช่ือเสียงและอิสระใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ ไม่วา่จะ

เป็นจาน ชามของ Correll ท่ีแตกยาก นอกจากน้ียงัมีของประดบั ตกแต่งบา้นต่างๆ ท่ีสวยงามซ่ึง

ท ามาจากแกว้ใหท้่านไดช้มและเลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่น า้ตกไนแองการ่า (ระยะทาง 236 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3  ช่ัวโมง) น ้าตกท่ี

นบัไดว้า่เป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติสร้างสรรคข้ึ์น ซ่ึงเป็นส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งหน่ึงของ

ธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดและมีบริเวณท่ีคาบเก่ียวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศแคนาดานัน่เอง ท่านจะไดส้ัมผสักบัความยิง่ใหญ่ของน ้าตก และเสียงอนัดงักึกกอ้งของ

สายน ้าท่ีไหลลงมากระทบกบัพื้นน ้าดา้นล่างตลอดเวลา น าท่าน ล่องเรือ “เมด ออฟ เดอะ 

มิสต์” ท่านจะไดช้มความงามและความยิง่ใหญ่ของน ้าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ดและในวนัท่ี

อากาศแจ่มใสท่านจะไดเ้ห็นรุ้งกินน ้าทอแสงเป็นประกายงดงาม (หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่

เอื้ออ านวยให้ล่องเรือ “เมด ออฟ เดอะ มิสต์” ได้ บริษทัฯ ขอเปลี่ยนรายการเป็นอย่างอื่นทดแทนให้

โดยค านึงถงึผลประโยชน์และรายการเดนิทางของท่านเป็นส าคัญ) ทัวร์เสริม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชม

วิวมมุสูงของน า้ตกไนแองการ่า ท่านสามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าทัวร์    

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 

เขา้พกัโรงแรม  Holiday Inn Niagara Falls หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองวัตคินเกล็น (Watkins Glen) (ระยะทาง 250 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง) ระหว่างการเดินทาง รถจะขบัเลียบทะเลสาบเซเนก้า Seneca Lake ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 
ทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงของรัฐนิวยอร์ก (Five Fingers Lake) โดยน ้ าในทะเลสาบทั้ง 5 แห่งน้ี จะ
น ามาใช้ในการหมกับ่มวายน์ คนอเมริกนัถือว่าไวน์ท่ีมาจากแถบ Finger Lakes มีคุณภาพ
เทียบเท่าไวน์จาก Napa Valley จากรัฐแคลิฟอร์เนียเลยทีเดียว  ซ่ึงตลอดทางท่ีขบัรถผา่น ท่าน
จะไดช้มไร่องุ่นมากมายท่ีปลูกอยู่ริมทะเลสาบ ให้ท่านไดล้งไปถ่ายรูปท่ีริมทะเลสาบเซเนกา้ 
เป็นท่ีระลึก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านสู่ Watkins Glen State Park สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของเมืองน้ี ท่าน
จะไดพ้บกบัเส้นทางท่องเท่ียวแนวธรรมชาติ เราจะพาท่านเดินเทา้สู่น ้าตก Cavern Cascade and 
Spiral Tunnel ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอนัน่าประทบัใจกบัความสวยงามของธรรมชาติ จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่เมืองบิงแฮมตนั (ระยะทาง 126 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม Holiday Inn Binghamton Downtown หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

น า้ตกไนแองการ่า – วตัคนิเกลน็ – บงิแฮมตัน วนัที ่5 ของ 
การเดินทาง 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets (ระยะทาง 219 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ช่ัวโมง)วนัน้ีทั้งวนั ท่านจะไดช้อ้ปป้ิงแบบ NON-STOP อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั ท่ีน่ีเป็นเอา๊ทเ์ลทมอลลข์นาดใหญ่ (ใหญ่ท่ีสุดในอเมริกา) เป็นศูนยร์วมของสินคา้แบ

รนด์เนมทั้งจากฝ่ังอเมริกา และฝ่ังยโุรป มากมาย อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, A/X 

AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, COACH, DKNY, CK, FENDI, GAP, KATE SPADE, 

LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY เคร่ืองหนงั เคร่ืองส าอาง และสินคา้อ่ืนๆ อีก

มากมายในราคาท่ีถูกกวา่เมืองไทยกวา่คร่ึง  

(อาหารกลางวนัตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปป้ิงอย่างเตม็ท่ี) 

บ่าย เพลิดเพลินกนัต่อกบัการชอ้ปป้ิงตลอดทั้งช่วงบ่าย  เม่ือไดเ้วลาสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่ 
มหานครนิวยอร์ก (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เพื่อรับประทานอาหารเยน็ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม Crowne Plaza Newark หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บงิแฮมตัน – Woodbury Outlets – นิวยอร์ก วนัที ่6 ของ 
การเดินทาง 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์ร่ี” สู่เกาะลิเบอร์ตี้ จากท่าเรือแบตเตอร์ร่ีปาร์ค เขา้สู่ปากแม่น ้ าฮดัสันมุ่ง
สู่เกาะเทพีเสรีภาพซ่ึงเป็นอนุสาวรียท่ี์ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะ
ส าริด รูปเทพีห่มเส้ือคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกค าประกาศอิสรภาพของ
สหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทลดี  โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วี
ยอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล  ซ่ึงเป็นผู ้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส  ส่วนฐาน
อนุสาวรียส์ร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนตข์องกวชีาวอเมริกนั เอมมา ลาซารัส ซ่ึงมี
เน้ือหาตอ้นรับผูอ้พยพท่ีเขา้มาอยูม่าในประเทศอเมริกา จากนั้นน าทุกท่านเดินผา่นสวน Battery 
Park ไปสู่รูปป้ันรูปววักระทงิ (Charging Bull)  Landmark อีกแห่งส าหรับผูท่ี้มาเยือนนิวยอร์ก
แลว้จะพลาดไม่ได ้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านข้ึนชมทิวทศัน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก ONE World Trade ตึกใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึน 

แทนตึกเวลิด ์เทรด เซ็นเตอร์ เดิมท่ีเกิดเหตุวนิาศกรรม กลายเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในสหรัฐฯ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นตึกสูงและท่ีพกัยา่นชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศใหตึ้กระฟ้า "วนั 
เวลิด์ เทรด เซ็นเตอร์" ในนครนิวยอร์กเป็นตึกสูงท่ีสุดของอเมริกา ดว้ยระดบัความสูง 1,776 
ฟุต จากรายงานระบุวา่ตึก "วนั เวลิด ์เทรด เซ็นเตอร์" ผงาดกลายเป็นตึกระฟ้าสูงท่ีสุดของ
สหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตวัอาคารท่ีมีความสูงถึง 408 ฟุต  จากนั้นน าท่านสู่ ย่านไทม์ สแควร์ 
(Times Square) หน่ึงในสถานท่ีเป็นหวัใจของนิวยอร์กซ่ึงจะมีการเฉลิมฉลองตอ้นรับปีใหม่ 
กนัอยา่งคบัคัง่และอลงัการมากท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ใหท้่านเดินชมบรรยากาศของป้ายไฟ
โฆษณาท่ีมีอยูโ่ดยรอบ (ป้ายโฆษณาท่ีอยูใ่นบริเวณน้ี ข้ึนช่ือวา่มีราคาค่าเช่าแพงท่ีสุดในโลก) 
และอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 
เม่ือไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
 
 

นิวยอร์ก วนัที ่7 ของ 
การเดินทาง 
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01.25 น. เหินฟ้าจากนิวยอร์กสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวเีอ แอร์ เท่ียวบินท่ี BR 031 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล**** 
 
 
 
 
05.15 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนั เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.25 น. ออกเดินทางต่อดว้ยเท่ียวบินท่ี BR 211 
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

15 – 23 มิ.ย. 61 
20 – 28 ก.ค. 61 
11 – 19 ส.ค. 61 
07 – 15 ก.ย. 61 
09 – 17 พ.ย. 61 
01 – 09 ธ.ค. 61 

89,999 83,999 15,500 

กรุ๊ปข้ันต ่าเดินทาง 15 คน ในกรณมีีกรุ๊ปต ่ากว่า 15 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา 
 
อตัรานีร้วม: 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินอีวเีอ แอร์เวย ์(EVA Airways) 

นิวยอร์ก – ไต้หวนั วนัที ่8 ของ 
การเดินทาง 

ไต้หวนั – กรุงเทพฯ วนัที ่9 ของ 
การเดินทาง 



 

  10/11 

JHECS_E 

 

 ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าเขา้สถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 23กิโลกรัม หากน ้ าหนกัหรือจ านวน
ของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวติ (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
 ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
 ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อตัรานีไ้ม่รวม : 
 ค่าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าท่ีเกินจากท่ีสายการบินก าหนดไว ้
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ,ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดและอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 Hotel Porter (คนยกกระเป๋าท่ีโรงแรม) 
 ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ (4 USD ต่อวนัต่อคน) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีท่ีตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ 

               
 เง่ือนไข: 

 ท่านสามารถส ารองท่ีนัง่โดยจ่ายมดัจ าล่วงหนา้ท่านละ 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบหากเกิดเหตุสุดวสิยั อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้ของสายการบิน ,เหตุจาก

อุบติัเหตุ,  ภยัธรรมชาติ , การจลาจล , การนดัหยดุงาน 
 หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได ้ซ่ึงเป็นเหตุจากเอกสารไม่

ถูกตอ้งหรือท าส่ิงผิดกฎหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีไม่รับผิดชอบ 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยดึประโยชน์ของท่านเป็นหลกั 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั คืนเงินมดัจ าเตม็จ านวน  (90 วนัส าหรับช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต)์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 45 - 59 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 30 - 44 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 30,000 บาท (ไม่คืนเงินมดัจ า) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 15 - 29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น  EXTRA 
FLIGHT และ  CHARTER FLIGHT    จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้นๆ 
***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงท่ีสาม กรณีท่ีเป็นผูใ้หญ่และตอ้งการพกั 3 ท่านต่อ
หน่ึงหอ้งหรือเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงในกรณีเกิด
เหตุเพลิงไหมใ้นหอ้งพกัและมีการอพยพ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน ้ามัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอีกคร้ัง 


