
 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - ไตห้วนั - นวิยอรก์ 

 

08.30 น. คณะพร้อมกันท๋สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร Q-R ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการ

บินอีวีเอ แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก

ก่อนการเดินทาง 

11.40 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่สนามบินเถาหยวน ประเทสไต้หวัน เท่ียวบินที่ BR 062 

16.30 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

19.10 น. ออกเดินทางต่อจากไต้หวัน สู่สนามบิน JFK นิวยอร์ก ด้วยเท่ียวบินที่ BR 032 

**** บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล **** 

22.05 น. เดินทางถึง เมืองนิวยอร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นนครแห่งความมั่งคั่ง

ทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจและ

การท่องเท่ียว หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  

เข้าพักโรงแรม  Crowne Plaza Newark หรือเทียบเท่า  

 

วนัที ่2 นวิยอรก์ – ฟลิาเดลเฟยี – วอชงิตนั ด.ีซ.ี   

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู ่ เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย  (ระยะทาง 156 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้ง

ประเทศสหรัฐอเมริกา น าท่านชมระฆังแห่งเสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลักษณ์

ของการก่อตั้งประเทศ และชมหอแห่งเสรีภาพ (Independence Hall) สมัยก่อน

สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บรักษาเอกสารประกาศ

อิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา” (United States of 

America) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน  ดีซี  เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(ระยะทาง 224 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  เป็นเมืองหนึ่งที่ได้

ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ ทั้งยังเป็นที่ตั้งที่ท าการของ

หน่วยงานรัฐบาลที่ส าคัญ น าท่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ ของกรุงวอชิงตันดีซี 



 

 

น าท่านชม ท าเนียบขาว (White House) สถานที่ท างานและบ้านพักราชการ

ของประธานาธิบดี  

 ผ่านชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) หรือที่รู้จักกันในนาม

ไม่เป็นทางการคือ “แท่งดินสอ” แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ 

วอชิงตัน ประธานาธิบดี  คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้น าอิสรภาพมาสู่ส

สหรัฐอเมริกาท่ีท าจากหินอ่อนและตัง้ตระหง่านอย่างเห็นได้ชดัเจน ซึง่มีความสูง

ถึง 555 ฟุต 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

เข้าพักโรงแรม  Marriott Bethesda หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 วอชงิตนั ด.ีซ.ี – แฮรสิเบริก์   

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 น าท่านชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial) และชม

อนุสรณ์สถานประธานาธิบดีลินคอน (Lincoln Memorial) ซึ่งทั้ง 2 ท่านนั้นเป็น

รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น จากนั้นน าท่านชม 

พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยทุกท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์

ประวตัธิรรมชาต ิ(National Museum of Natural History) และท่านยังสามารถ

เพลิดเพลินกับการชมหุ่นสต๊าฟ ช้างป่าแอฟริกันที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก 

นอกจากนั้นยังมีห้องจัดแสดงซากดึกด าบรรพ์โครงกระดูกไดโนเสาร์และที่

พลาดไม่ได้ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยก็คือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) เป็นเพชรสีน้ า

เงินที่ใหญ่ท่ีสุดในโลกในบรรดาเพชรสีน้ าเงินในอดีตที่เคยพบมา มีน้ าหนัก 112 

กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะสวยงามและเป็นสิ่งล้ าค่าหายากแล้วยังมีประวัติ

ความเป็นมาที่ยาวนานอีกด้วย ชมพิพิธภัณฑ์ เครื่องบินและยานอวกาศ 

(National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศที่

มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง 

นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจ าลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินล าแรกของโลก



 

 

จากตระกูล Wright (รายการนีข้ึน้อยูก่บัเวลาทีเ่อือ้อ านวยตอ่การเขา้ชมในแตล่ะ

สถานที่) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ าซัวคว-ิฮา

นน่าของรัฐเพนซลิเวเนีย (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง) พาทุกท่านเขา้ชม โรงงานจ าลองผลิตช็อกโกแลต ชื่อดังของประเทศ

อเมริกา นั่นก็คือ Hershey’s Chocolate World ซึ่งท่านจะได้ชมขั้นตอนในการ

ผลติช็อกโกแลตแบบภาพยนตรก์ารต์ูนเคลือ่นไหวโดยใช้สตัว์จ าลองในการ

แสดงประกอบกับเทคโนโลยทีี่ทันสมัย พร้อมกับการแสดงที่น่ารกัและตื่นตาตื่น

ใจ อิสระให้ท่านได้เลอืกซื้อช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s เพ่ือเป็นของ

ฝาก ของที่ระลึกตามอธัยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

 เข้าพักโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg  หรอืเทยีบเทา่ ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4 แฮรสิเบริก์ – คอรน์นิง่ – น้ าตกไนแอการา่   

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมอืงคอรน์นิง่ (Corning) พร้อมชมทัศนียภาพกบับรรยากาศ

ของเมืองและชวีิตแบบชาวอเมริกัน ซึ่งตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขาที่สงูใหญ่ทาง

ตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อป ีค.ศ. 1890 และตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าเช

มุง น าท่านชมโรงงานเครือ่งแกว้ (Corning Glass) ของเมืองคอรน์น่ิงที่มี

ชื่อเสียงและอิสระให้ทกุท่านได ้

 ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นจาน ชามของ Correll ที่แตกยาก นอกจากนี้

ยังมีของประดับ ตกแต่งบ้านต่างๆ ที่สวยงามซึ่งท ามาจากแก้วให้ท่านได้ชมและ

เลือกซื้อตามอัธยาศัย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่น้ าตกไนแองการา่ (ระยะทาง 236 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3  ชั่วโมง) น้ าตกที่นับไดว้่าเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ

สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของธรรมชาติที่สวยทีสุ่ดและมี

บริเวณที่คาบเกีย่วของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ

แคนาดาน่ันเอง ท่านจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของน้ าตก และเสียงอันดัง

กึกก้องของสายน้ าที่ไหลลงมากระทบกบัพ้ืนน้ าด้านล่างตลอดเวลา น าท่าน 

ล่องเรือ “เมด ออฟ เดอะ มสิต”์ ท่านจะไดช้มความงามและความยิง่ใหญ่ของ

น้ าตกไนแองการา่อยา่งใกลช้ิดและในวันทีอ่ากาศแจ่มใสทา่นจะได้เห็นรุ้งกินน้ า

ทอแสงเป็นประกายงดงาม (หมายเหต:ุ หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยให้

ลอ่งเรอื “เมด ออฟ เดอะ มสิต”์ ได ้บรษิทัฯ ขอเปลีย่นรายการเปน็อยา่งอืน่

ทดแทนใหโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละรายการเดนิทางของทา่นเปน็ส าคญั) 

ทัวร์เสริม นั่งเฮลิคอปเตอร ์ชมวิวมมุสูงของน้ าตกไนแองการา่ ท่านสามารถแจ้ง

ความประสงค์กับหัวหน้าทัวร ์   

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

เข้าพักโรงแรม   Holiday Inn Niagara Falls หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

วนัที ่5 น้ าตกไนแอการา่ – วตัคนิเกลน็ – บงิแฮมตนั  [5] 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองวตัคนิเกลน็ (Watkins Glen) (ระยะทาง 250 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างการเดินทาง รถจะขับเลียบทะเลสาบ

เซเนก้า Seneca Lake ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐนิวยอร์ก 

(Five Fingers Lake) โดยน้ าในทะเลสาบทั้ง 5 แห่งนี้ จะน ามาใช้ในการหมัก

บ่มวายน์ คนอเมริกันถือว่าไวน์ที่มาจากแถบ Finger Lakes มีคุณภาพเทียบเท่า

ไวน์จาก Napa Valley จากรัฐแคลิฟอร์เนียเลยทีเดียว  ซึ่งตลอดทางที่ขับรถ

ผ่าน ท่านจะได้ชมไร่องุ่นมากมายที่ปลูกอยู่ริมทะเลสาบ ให้ท่านได้ลงไปถ่ายรูป

ที่ริมทะเลสาบเซเนก้า เป็นที่ระลึก 



 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าท่านสู่ Watkins Glen State Park สถานที่ท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง

ของเมืองนี้ ท่านจะได้พบกับเส้นทางท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ เราจะพาท่านเดิน

เท้าสู่น้ าตก Cavern Cascade and Spiral Tunnel ให้ท่านได้เก็บภาพอันน่า

ประทับใจกับความสวยงามของธรรมชาติ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองบิงแฮม

ตัน (ระยะทาง 126 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

เข้าพักโรงแรม  Holiday Inn Binghamton Downtown หรอืเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

วันที่ 6 บิงแฮมตัน – Woodbury Outlets – นิวยอร์ก   

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets (ระยะทาง 219 

กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)วันนี้ทั้งวัน ท่านจะได้ช้อปปิ้งแบบ 

NON-STOP อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ที่นี่เป็นเอ๊าท์เลทมอลล์ขนาด

ใหญ่ (ใหญ่ที่สุดในอเมริกา) เป็นศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมทั้งจากฝั่ง

อเมริกา และฝั่งยุโรป มากมาย อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, A/X 

AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, COACH, DKNY, CK, FENDI, 

GAP, KATE SPADE, LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY เครื่อง

หนัง เครื่องส าอาง และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยกว่า

ครึ่ง  

 (อาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่) 

บ่าย เพลิดเพลินกันต่อกับการช้อปปิ้งตลอดทั้งชว่งบ่าย  เมื่อได้เวลาสมควรน าทุกท่าน

เดินทางสู ่มหานครนวิยอรก์ (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) เพ่ือรับประทานอาหารเย็น 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 



 

 

เข้าพักโรงแรม  Crowne Plaza Newark หรือเทียบเท่า ( B / - / D ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 7 นิวยอรก์   

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 น าทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์รี่” สู่เกาะลิเบอร์ตี้ จากท่าเรือแบตเตอร์รี่ปาร์ค เข้าสู่ปาก

แม่น้ าฮัดสันมุ่งสู่เกาะเทพีเสรีภาพซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทาง

จิตใจเป็นประติมากรรมโลหะส าริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือ

ซ้ายถือแผ่นจารึกค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ 

บาร์โทลดี โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ 

ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส ส่วนฐานอนุสาวรีย์สร้างโดย

สหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกัน  เอมมา ลาซารัส ซึ่งมี

เน้ือหาต้อนรับผู้อพยพที่เข้ามาอยู่มาในประเทศอเมริกา จากนั้นน าทุกท่านเดิน

ผ่านสวน Battery Park ไปสู่รูปปั้นรูปวัวกระทิง (Charging Bull) Landmark 

อีกแห่งส าหรับผู้ที่มาเยือนนิวยอร์กแล้วจะพลาดไม่ได้  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอรก์บนตึก ONE World Trade ตึกใหม่

ที่ถูกสร้างขึ้น แทนตึกเวิลด ์เทรด เซ็นเตอร์ เดิมที่เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็น

ตึกที่สูงท่ีสดุในสหรัฐฯ คณะกรรมการที่ปรกึษาด้านตึกสูงและที่พักย่านชุมชน

เมืองสหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟา้ "วนั เวลิด ์เทรด เซน็เตอร"์ ในนครนิวยอร์กเป็น

ตึกสูงที่สุดของอเมรกิา ด้วยระดับความสูง 1,776 ฟุต จากรายงานระบุว่าตึก "วัน 

เวลิด ์เทรด เซ็นเตอร"์ ผงาดกลายเป็นตกึระฟ้าสูงที่สุดของสหรัฐฯ จากเสา

อากาศบนตวัอาคารทีม่ีความสูงถึง 408 ฟุต  จากนั้นน าทา่นสู่ ยา่นไทม ์สแควร ์

(Times Square) หนึ่งในสถานท่ีเป็นหัวใจของนิวยอร์กซึ่งจะมกีารเฉลิมฉลอง

ต้อนรับปีใหม่ กันอย่างคับคั่งและอลังการมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านเดิน

ชมบรรยากาศของป้ายไฟโฆษณาที่มีอยูโ่ดยรอบ (ป้ายโฆษณาทีอ่ยู่ในบริเวณนี้ 



 

 

ขึ้นชื่อว่ามีราคาค่าเชา่แพงที่สุดในโลก) และอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและ

ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

 เมื่อได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

 

 

วันที่ 8 นิวยอรก์ – ไต้หวัน  

01.25 น. เหินฟ้าจากนิวยอร์กสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอ แอร ์เท่ียวบนิที่ BR 031 

**** บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล**** 

 

วันที่ 9 ไต้หวัน – กรุงเทพฯ [9] 

05.15 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.25 น. ออกเดินทางต่อดว้ยเท่ียวบินที ่BR 211 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พกัห้องละ 2 ท่าน) 89,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี  (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน) 84,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไมม่ีเตียงเสริม) 74,999 

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพ่ิม) 20,000 



 

 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน) 35,000 

 

กรุ๊ปขั้นต่ าเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

 

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมรกิาจะไม่มีเตียงเสรมิหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็น

ผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ทา่นต่อหนึ่งห้องหรอืเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่ง

ห้อง จะต้องพักด้วยกนัโดยไม่มีเตยีงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลีย่งความเส่ียงในกรณี

เกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักและมกีารอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐ

ในประเทศ*** 

 

 

อตัรานีร้วม: 

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินอีวีเอ แอร ์(EVA Airways) 

☑ ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ 

☑ ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 

☑ ค่าอาหารตามรายการที่ระบ ุ

☑ ค่าเข้าสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ

☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

☑ 
ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23

กิโลกรัม หากน้ าหนักหรือจ านวนของ 

  
กระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่

เคาน์เตอร์เช็คอิน 

☑ 
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชวีิต (ส าหรับ

ผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

☑ 
ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหต ุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกนิ 

70 ปี) 

☑ ค่าประกัน และ ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกนิ 

การส ารองทีน่ัง่ 

บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจาก

ทางบริษัทภายใน 3 วนั ส่วนที่เหลือของราคาทัวร ์กรุณาช าระให้ครบถว้นก่อนการเดินทาง

อย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการเดินทางน้ัน ถูกยกเลิก และบรษิัทฯ สงวน

สิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 



 

 

80 ปี 

 

อัตรานี้ไมร่วม 

☒ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

☒ ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

☒ Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จา่ยตรงกับทางคนยกกระเป๋า) 

☒ ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

☒ ค่าธรรมเนียมวซี่าประเทศสหรัฐอเมริกา 

☒ ค่าน้ าหนักกระเป๋าที่เกนิจากที่สายการบินก าหนดไว้ 

☒ 

ค่าใช้จ่ายสว่นตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีดและอื่นๆที่ไม่ได้

ระบุในรายการ 

☒ ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

☒ ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณทีี่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ 

☒ 

ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (หากมกีารปรับขึ้น) ราคา ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 

2561 

 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

⁜ ยกเลกิการทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คนืเงนิเตม็จ านวน 

⁜ ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 - 30 วัน คนืเงนิครึง่หนึง่ของคา่ทวัร ์

⁜ ยกเลกิการเดินทางกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

⁜ 
ยกเว้นกรณีที่ทางบริษทัฯ น าเงินช าระค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าแลนด์ เพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว 

ก่อนผู้เดินทางจะมีการแจ้งยกเลกิ 

  

การเดินทางกับทางบรษิัทฯนั้น ทางบริษทัฯสามารถหักช าระค่าใชจ้่ายตามจริงก่อนที่จะ

คืนให้ผู้โดยสารได้ เชน่ เท่ียวบินพิเศษ  

  

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เน่ืองจากค่าตัว๋

เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

เงือ่นไข และ หมายเหต ุ

⚠  -บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เง่ือนไขทั้งหมด โดยมิต้องแจ้ง

ให้ทราบลว่งหน้า 

-คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษทัต้องขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลกิ หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวน

ดังกลา่ว 

-บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบรกิารในกรณีทีม่ีการขึ้นราคาค่าตัว๋

เครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน หรือมีการประกาศขึ้นหรือลดคา่เงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่น

⚠  

  

⚠  

  

⚠  



 

 

  ได้ปรับขึ้นในช่วงใกลว้ันที่จะเดินทาง 

-บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆที่ปิดท าการ โดย

จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเพ่ือทดแทน หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทาง 

-บริษัทฯ ขอลงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่นรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาต ิ ฯลฯ ท่ี

อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้

เดินทางเป็นหลัก 

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เชน่ 

อุบัติเหตุ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรอืออกนอกประเทศ เป็นต้น 

-บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเขา้

ประเทศน้ันๆ การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมายการไม่

รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเท่ียวการออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อน

หรือหลังตารางรายการที่ก าหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนคา่ใช่จ่ายในส่วนที่

ไม่ได้รับบรกิารนั้นๆ 

-กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู 

(เล่มสีแดง) ในการเดนิทางกับคณะ  

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็

ตาม เพราะโดยปกติการท่องเท่ียวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือด

หมู) 

-การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลับพร้อมกบัคณะ หากท่าน

ต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลบัท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพ่ือท าการ

ตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่านตอ้งการเปลี่ยน และผูโ้ดยสารจะเป็น

ผู้รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้ก าหนดถ้าทางบริษัท

ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน 

(refund) ระยะเวลาตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถท า

การคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่าน้ัน) 

หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครือ่งบินขากลับซึ่งยังไมไ่ด้ใช้นั้น ไม่สามารถขอ

คืนเงินได้ 

ในกรณทีี่ลกูค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้อง

เดินทางมาพบคณะเอง และรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษทัฯก่อน เพ่ือยืนยันการเดินทาง 

หากไม่ได้รับการยืนยนัจากทางบริษัทฯและทางท าการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอ

รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสินหลังจากการจอง และ ช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ 

ถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ตกลง และ เง่ือนไขทีร่ะบุไวข้้างต้น 
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 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชว่งเทศกาล ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ คา่ธรรมเนยีมตัว๋และ

ภาษนี้ ามนัและปจัจยัอืน่ๆ ฉะนัน้โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัฯ อกีครัง้ 



 

 

 

 

 


