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นิวยอร์ค – ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ – เกาะแมนฮัตตนั – เมอืงซีราควิส์   
ชมน า้ตกไนแองการ่า – GOAT ISLAND – วลิเลีย่มสปอร์ต – โรงงานช็อคโกแลต – ร็อควลิล์ 

วอชิงตนั ดซีี – สถาบันสมิธโซเนียน – แอตแลนตกิ ซิตี ้ 
ฟิลาเดลเฟีย – ระฆงัแห่งอสิรภาพ – ช้อปป้ิงเอาท์เลท 
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วนัที่1       กรุงเทพฯ – โดฮา  
16.30 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แถว Q ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที ่

บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวก 
20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 833 

วนัที2่       โดฮา – นิวยอร์ค – ล่องเรือเทพเีสรีภาพ – ชมเมือง – ย่านไทม์สแควร์ 
00.05 น. เดินทางถึงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบิน 
01.55 น. ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 703 
08.40 น. เดินทางถึง นครนิวยอร์ค (NEW YORK) น าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ มหานครนิวยอร์ค โดยผ่านเส้นทาง

ชมสะพานบรูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) ซ่ึงเป็น
สะพำนแขวนท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกำ มีควำมยำว 
1,825 เมตร ทอดขำ้มแม่น ้ ำอีสต ์เช่ือมระหวำ่งนิวยอร์ก 
ซิต้ี เกำะแมนฮตัตนั และ ยำ่นบรูคลิน  น ำท่ำนชม “ฮัด
สัน ยาร์ด” (HUDSON YARD) หรือรู้จักในนำม 
VESSEL ส่ิงก่อสร้ำงแห่งใหม่และเป็นศูนยก์ลำงกำร
ท่องเท่ียวแห่งใหม่ในมหำนครนิวยอร์ก เป็นสถำนท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ แหล่งชอ้ปป้ิงและร้ำนอำหำรมำกมำย 
อีกทั้งยงัเป็นจุดชมเมือง อีกจุดนึง ท่ีประกอบดว้ยขั้นบนัไดท่ีเช่ือมต่อกนัอยำ่งมำกมำย    อิสระให้ท่ำนไดเ้ลือก 
ชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  

เทีย่ง  บ ริ ก า ร อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ณ  ภั ต ต า ค า ร  ICHIUMI 
JAPANESE & SEAFOOD BUFFET ร้านบุฟเฟ่ต์

อาหารญี่ปุ่นตั้งอยู่ใจกลางมหานครนิวยอร์ค มีเมนูให้ท่าน
เ ลื อ ก ห ล า ก ห ล า ย  อ า ท ิ 
ซูชิ ซาซิมิ เทมปุระ ไก่เทอริยากิ ปลาแซลม่อนย่าง ปูอัด 
สลัด ยากิโซบะ อุด้ง ราเมง สุกีย้ากี ้มิโซะซุป หอยนางรม ตลอดจนผลไม้และของหวานที่มีให้ท่านเลือกทาน
อย่างเต็มอิม่ 



 

 

 
บ่ำย  จำกนั้นผ่านชมตึกเอ็มไพร์สเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ปัจจุบนัสูง

เป็นอนัดบั 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกน้ียงัเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตร์ของฮอลลีวูด้หลำยเร่ืองมำใชเ้ป็น
สถำนท่ีถ่ำยท ำฉำกส ำคญั ๆ อำทิ SLEEPLESS IN 
SEATTLE, KING KONG เป็นตน้ (**หมายเหตุ 
หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซ้ือตั๋วขึ้นชมวิวบน 
ราคาทัวร์จะไม่รวมค่าขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท  มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ ประมาณ 40 USD) / น า
ชมตัวมหานครนิวยอร์ค ชมเขตแมนแฮตตนั ซ่ึง
เป็นท่ีตั้งของสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ อำทิ ย่านวอลล์
สตรีท WALL ST. เป็นช่ือของถนนในเกำะแมน
แฮตตัน ถนนเส้นน้ีเป็นถนนเก่ำแก่เส้นหน่ึงของเมือง ซ่ึงเป็นศูนย์กลำงทำงกำรเงินแห่งหน่ึง และตลำด
หลกัทรัพยนิ์วยอร์ค เร่ิมตั้งตน้อยู ่บนถนนสำยน้ี ผำ่นชม ย่านเรดิโอ ซิตี ้มิวสิค ฮอลล์ (RADIO CITY MUSIC 
HALL) โรงภำพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุท่ีนัง่ได ้6,500 ท่ีนัง่ น ำท่ำนสู่ ย่านฟิฟธ์ อเวนิว (FIFTH AVENUE) 
ยำ่นท่ีเป็นศูนยร์วมของสินคำ้ ยี่ห้อชั้นน ำและแฟชัน่ทนัสมยั อีกทั้งยงัมีห้ำงสรรพสินคำ้ช่ือดงั MACY น ำท่ำน
เดินชม ย่านไทม์สแควร์ (TIME SQUARE) แหล่งรวมป้ำยโฆษณำขนำดมหึมำ ให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ชั้นน ำ
ของอเมริกำ  ไม่วำ่จะเป็นเส้ือผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ เคร่ืองประดบัและร้ำนขำยของท่ีระลึก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:       APA WOODBRIDGE HOTEL                                                         หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่3       นิวยอร์ค – ล่องเรือ – ซีราควิส์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (STATUE OF LIBERTY) เดิมมีช่ือว่ำ LIBERTY  
ENLIGHTENING THE WORLD ตั้งอยู่ ณ เกำะเบคโล ปำกอ่ำวฮดัสัน เป็นของขวญัท่ีชำวฝร่ังเศสมอบ เป็น
ของขวญัแก่ชำวอเมริกัน ในวนัท่ีอเมริกำเฉลิม
ฉลองวนัชำติครบ 100 ปีเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎำคม ปี 
1876   โดย ส่งมอบอย่ำ ง เ ป็นทำงกำร  โดย มี
ประธำนำธิบดีโกรเวอร์ คลิฟ  แลนด์เป็นผูรั้บมอบ
ในวัน ท่ี  28  ตุลำคม 1886  เทพี เส รีภาพ  เ ป็น
ประติมำกรรมโลหะส ำริด รูปเทพีห่มเส้ือคลุม มือ
ขวำชูคบเพลิง มือซ้ำยถือแผ่นจำรึกค ำประกำศ
อิสรภำพของสหรัฐฯ และได้รับกำรข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโก ้เม่ือปี 1984 ผำ่นชม GROUND ZERO สถำนท่ี ๆ เคยเป็นท่ีตั้งของตึกเวิร์ด
เทรดถูกเรียกวำ่ ทนัทีท่ีส้ินสุดกำรวนิำศกรรมในคร้ังนั้น หน่วยงำนภำครัฐของสหรัฐอเมริกำ และหน่วยงำนของ 



 

 

เอกชนร่วมกนัต ำเนินกำรปรับปรุงพื้นท่ีดงักล่ำวใหเ้ป็นสถำนท่ีระลึกถึงเหยือ่จำกวินำศกรรม 911 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำคณะท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซีราคิวส์” (SYRACUSE) เป็นเมืองในเขตฟิงเกอร์เลกส์ของนิวยอร์กตอนกลำงมี

กีฬำระดบัวิทยำลยั แสงอำทิตยช่์วงฤดูร้อนและฤดู
หนำวท่ีเตม็ไปดว้ยหิมะเหมำะต่อกำรท ำกิจกรรมใน
ร่มและกลำงแจง้ตลอดทั้งปีเพลิดเพลินไดท้ั้งวนักบั
กิจกรรมกลำงแจ้ง  ช้อปป้ิง  และสถำนท่ีทำง
วฒันธรรมในใจกลำงรัฐนิวยอร์ก แต่เดิมซีรำคิวส์
เป็นเมืองหลกัในกำรผลิตเกลือให้กบัสหรัฐอเมริกำ 
เม่ือมีมหาวิทยาลัยซีราคิวส์และสถำนท่ีท่องเท่ียว
ต่ำงๆ ก็ท  ำใหเ้มืองน้ีกระฉบักระเฉงจำกพลงัของหนุ่มสำว 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:       HOLIDAY INN HOTEL                                                                   หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่4      ซีราควิส์ – ชมน า้ตกไนแองการ่า –  FASHION OUTLETS OF NIAGARA FALLS  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่  อุทยำนแห่งชำติไนแองกำร่ำ ฝ่ังอเมริกำ ท่ีถือว่ำเป็นส่ิงมหัศจรรยท์ำงธรรมชำติ 
ส่ิงหน่ึงของโลก และเป็นสถำนท่ีด่ืมน ้ ำผึ้งพระจนัทร์
ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่ำวสำวชำวอเมริกัน 
น ้ ำตกไนแองกำร่ำเกิดจำกบริมำณน ้ ำ ท่ีไหลมำจำก
ทะเลสำบทั้ ง 5 และเป็นพรมแดนระหว่ำงประเทศ
สหรัฐอเมริกำกบัประเทศแคนำดำ น ้ ำตกไนแอกำรำ
ประกอบด้วยน ้ ำตกสำมแห่งท่ีแยกออกจำกกัน คือ 
น ้ ำตกเกือกมำ้ (HORSESHOE FALLS) บำงคร้ังก็
เรียก น ้ ำตกแคนำดำ) สูง 158 ฟุต, น ้ ำตกอเมริกำสูง 167 ฟุต, และน ้ ำตกขนำดเล็กกว่ำท่ีอยู่ติดกนั คือน ้ ำตก 
BRIDAL VEIL เดินทำงถึงน ้ำตกไนแองกำร่ำ  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย  อิม่อร่อยกบัอาหารไทยรสชาติต้นต ารับ  
บ่ำย น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ “GOAT ISLAND” เกำะกลำงท่ีคัน่กลำงระหว่ำงน ้ ำตกอเมริกนั (AMERICAN FALL) 

และน ้ ำตกแคนำดำ (CANADIAN FALL) เพื่อชมควำมงดงำมของ BRIDAL VEIL FALLS และ น ้ ำตกเกือกมำ้ 
(HORSESHOE FALLS) น ำท่ำนเดินเขำ้สู่จุดชมวิว ท่ีสำมำรถมองเห็นน ้ ำตกไนแองกำร่ำไดอ้ยำ่งชดัเจน มีเวลำ
ใหท้่ำนเก็บภำพควำมประทบัใจไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี  

 
 



 

 

ท่ำนสำมำรถซ้ือทวัร์นัง่เฮลิคอปเตอร์ (NIAGARA HELICOPTER) เพื่อชมควำมงำมของน ้ ำตกไนแองกำร่ำ ใน
มุมมองท่ีน่ำต่ืนเตน้ เพื่อไม่ใหท้่ำนพลำดโอกำส ในกำร
เก็บภำพสวยๆ ในแต่ละมุม ควรเตรียมกลอ้งถ่ำยรูปไว้
ให้พร้อมตั้งแต่ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ โดยทวัร์น้ีจะเร่ิมต้น
ดว้ยกำรชมโรงผลิตไฟฟ้ำ จำกพลงังำนน ้ ำ (The Sir 
Adam Beck Generating Plant), The Niagara Parks 
Commission School of Horticulture 

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

 ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ไนแองการ่า แฟช่ันเอ้าท์เลท” (FASHION OUTLETS OF NIAGARA 
FALLS) ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำแบรนด์เนมแท้ หลำกหลำยร้ำนค้ำมำกมำย เช่น ALDO, ASICS,  
CALVIN KLEIN, BURBERRY, CLARKS, COACH, DKNY, FOOT LOCKER, FOSSIL, GAP FACTORY 
STORE, GUESS ACCESSORIES, H&M, OAKLEY, SAMSONITE, SWAROVSKI และอ่ืนๆอีกมำกมำย 

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

ค ่า บริการอาหารค ่ า  ณ  ภั ตตาคารพื้น เมื อ ง  PONDEROSA  
STEAK HOUSE เสิร์ฟท่านด้วยสเต๊กเป็นจานหลัก พร้อมบุฟเฟ่ต์
อาหารหลากหลายเมนู อาทิ สปาเก็ตตี้ ไก่ทอด ไส้กรอก เฟรนซ์ฟราย 
สลดับาร์ และของหวาน ให้ท่านได้เลอืกทานอย่างจุใจ 

พกัที่:       HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL                                 หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่5      ไนแองการ่า – วลิเลีย่มสปอร์ต – แฮร์ริสเบิร์ก – โรงงานช็อกโกแลต – ร็อควลิล์  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองบลัติมอร์ ผำ่นชมวิวทิวทศัน์
ร ะ ห ว่ ำ ง ท ำ ง ข อ ง ม ล รั ฐ นิ ว ย อ ร์ ค  แ ล ะ ม ล รั ฐ
เพนซิลวำเนีย เขำ้สู่เมืองวิลเลียมสปอร์ต เมืองเก่ำแก่ท่ี
ส ำคญัของรัฐเพนซิลเวเนีย เคยเป็นศูนยก์ลำงกำรท ำไม้
รูปไม ้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐและเป็นสมรภูมิรบท่ีส ำคญั
ระหว่ำ งชำว อิน เ ดียนแดงพื้ น มือง เผ่ ำ อีโร เควส์ 
(IROQUOIS)  กับชำวฝร่ังเศสผูบุ้กรุก เดินทำงถึงตัว
เมืองน ำท่ำนผำ่นชมเมืองโดยรอบ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 



 

 

บ่ำย  จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองแฮร์ริสเบิร์ก”  (HARRISBURG) (ระยะทำง 160 กม. // ใช้เวลำในกำร
เดินทำง 1 ชัว่โมง 55 นำที) น ำท่ำนแวะชม “โรง
งานช็อคโกแล็ต” แสนอร่อยท่ีมีช่ือเสียงดังไปทั่ว
โลก ท่ีมีเคร่ืองจกัรเก่ำแก่ท่ีใช้ในกำรผลิตช็อคโก
แลต HERSHEY’S โรงงำนน้ี ไดถู้กก่อตั้งข้ึนมำโดย 
MR.MILTON S.HERSHEY ในปีค.ศ.1876 โดยมี
ลูกอมคำร ำ เมลรสนม ท่ี มี ช่ื อ เ สี ย ง โดงดัง ว่ ำ 
“HERSHEY’S CRYTAL A” ท่ีมำพร้อมกับ
ประโยคเด็ดท่ีวำ่ “MELT IN YOUR MOUTH” มีเวลำท่ำนไดซ้ื้อช็อคโกแลตนำนำชนิดเพื่อเป็นของฝำกของท่ี
ระลึก  ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองร็อควิลล์” (ROCKVILLE) (ระยะทำง 178 กม. // ใชเ้วลำใน
กำรเดินทำง 2 ชัว่โมง) เป็นเมืองศูนยก์ลำงกำรปกครองของมอนตโ์กเมอรี (MONTGOMERY COUNTRY) ใน
รัฐแมริแลนด ์ มีพื้นท่ีรวม 34.8 ตำรำงกิโลเมตร 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:       RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE             หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที6่       ร็อควลิล์ – วอชิงตนั ดซีี – ท าเนียบขาว – อนุสาวรีย์วอชิงตนั  

เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน – ร็อควลิล์  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี (WASHINGTON 

DC) ชมกรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ มีช่ือเต็มว่ำ DISTRICT OF COLUMBIA 
หรือใชต้วักนัวำ่ D.C. กรุงวอชิงตนั ดีซี สร้ำงในสมยัของ
ประธำนำธิบดีจอร์จ วอชิงตนั ประธำนำธิบดีคนแรกของ
สหรัฐอเมริกำ สร้ำงข้ึนแทนฟิลำเดลเฟียท่ีเคยเป็นเมือง
หลวงของสหรัฐฯ สมยัเป็นดินแดนโพน้ทะเลขององักฤษ 
เป็นเมืองหน่ึงท่ีได้รับกำรออกแบบผังเมืองได้อย่ำง
สวยงำมเป็นระเบียบ และเป็นท่ีตั้งของหน่วยงำนรัฐบำลท่ี
ส ำคญัๆ โดย กรุงวอชิงตนั ดีซี นั้นติดกับรัฐเวอร์ จิเนีย
และรัฐแมรีแลนด์ อยู่ในเขตฝ่ังซ้ำยของแม่น ้ ำพอตอแมก 
(POTOMAC RIVER)  แวะถ่ายรูปกับท าเนียบขาว (THE 
WHITE HOUSE) ท่ีพ  ำนักของประธำนำธิบดี
สหรัฐอเมริกำ  น ำท่ำนชมและ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์
 วอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT) ท่ีมีลกัษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 169 เมตร สร้ำงข้ึนเพื่อเป็น  
เกียรติแก่จอร์จ วอชิงตนั ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐฯเขำ้ชม อนุสรณ์สถานอบัราฮัมลนิคอล์น  

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


 

 

 
  (LINCOLN MEMORIAL) ใจกลำงกรุงวอชิงตัน ดีซี ร้ำงข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถำนท่ีระลึกถึงอดีต

ประธำนำธิบดี  ลินคอลน์ ตั้งอยูใ่นบริเวณสวนสำธำรณะอนัใหญ่โตภำยในตวัเมือง ชม อนุสรณ์สถานทหารผ่าน
ศึกเวยีดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ท่ีบนก ำแพงสีด ำ มีรำยช่ือของชำวอเมริกนัท่ีเสียชีวิตใน
สงครำมเวียดนำมกว่ำ 58,000 คน ชม อนุสรณ์สถำนทหำรผ่ำนศึกเกำหลี (KOREAN WAR VETERANS 
MEMORIAL) เป็นรูปแกะสลักท่ีเป็นรูปทหำร ชม อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน (JEFFERSON 
MEMORIAL) อนุสรณ์สถำนท่ีสวยงำมและส ำคญัแห่งหน่ึงในกรุงวอชิงตนั ดีซี มีรูปป้ันของประธำนำธิบดีเจฟ
เฟอร์สันอยูด่ำ้นใน 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ สถาบันสมิธโซเนียน  (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซ่ึงเป็นสถำบนัวิจยั  
ก่อตั้งข้ึนตำมควำมประสงคข์องนกัวิทยำศำสตร์ชำวองักฤษ เจมส์ สมิธสัน (JAMES SMITHSON)   ซ่ึงระบุใน
พินัยกรรมว่ำหำกหลำนชำยของเขำ เฮนร่ี เจมส์ ฮงัเก
อำร์ ฟอร์ด ไม่มีทำยำท ก็ให้ยกมรดกทั้ งหมดให้แก่
รัฐบำลสหรัฐอเมริกำเพื่อก่อตั้ งองค์กรท่ีสำมำรถ 
“เพิ่มพูนและเผยแพร่ควำมรู้” ให้แก่มนุษยชำติ เขำ้ชม
พพิธิภัณฑ์ยานยนตร์อากาศยาน  (NATINAL AIR 
AND SPACE MUSEUM) ชมเคร่ืองบินหลำยยุค
หลำยสมยั รวมทั้ง Kitty Hawk Flyer เคร่ืองบินล ำแรก
ของโลกของพี่นอ้งตระกูลไรน์ ยำนอวกำศ อพอลโล 11 
จรวดล ำแรกท่ีโคจรไปกลับโลก  – ดวงจันทร์  ชม 
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ร ะ วั ติ ธ ร ร มช า ติ  (NATIONAL 
MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลิน
กบักำรชมหุ่น  สตฟัฟ์ช้ำงป่ำแอฟริกนัตวัใหญ่ท่ีสุดในโลก นอกจำกนั้นท่ียงัมีห้องท่ีมีซำกดึกด ำบรรพ ์มีโครง
กระดูกไดโนเสำร์ ยนืตระหง่ำนอยู ่มีไฮไลทท่ี์ส ำคญัคือ เพชรโฮ้ป (HOPE DIAMOND) อนัเป็นเพชรสีน ้ ำเงินท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีประวติัวำ่น ำแต่  เครำะห์ร้ำยมำใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจำ้ของเสมอ จนกระทัง่เจำ้ของคนสุดทำ้ยส่งมำ
ใหแ้ก่สถำบนัสมิธโซเนียน  

ค า่         บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย เต็มอิม่กบัอาหารรสจัดตามแบบฉบับอาหารไทย  

พกัที่:       RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE             หรือระดบัเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัที่7       ร็อควลิล์ – ฟิลาเดเฟีย เอาท์เลท็ – แอตแลนตกิ  ซิตี ้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ PHILADELPHIA PREMIUM OUTLETS ซ่ึงเรียกไดว้ำ่เป็นเอำทเ์ลทท่ีดีท่ีสุดใน  อเมริกำ 
ตั้ งอยู่บนเน้ือท่ีขนำดใหญ่ ประกอบด้วยร้ำนค้ำ 
แบรนด์เนมมำกมำย น ำเสนอสินคำ้ในรำคำท่ีชวน
ให้เลือกสรรมำกมำยหลำกหลำยแบรนด์ อำทิ 
BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, 
COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, 
ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, 
EMPORIO ARMANI และอ่ืนๆอีกมำกมำย อิสระ
ใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นหรือจะเลือกนัง่จิบชำ กำแฟ ท่ีมำจ ำหน่ำยหลำกหลำยจุดในเอำทเ์ลทแห่งน้ี 

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี ้(ATLANTIC CITY)  ดินแดนแห่งคาสิโน (เวลาเดินทาง 1.20 ช.ม.) ท่ี
ข้ึนช่ืนท่ีสุดดำ้นฝ่ังตะวนัออก (ลำสเวกสัตะวนัออก) 
ด้วยทิวทศัน์อนังดงำม ท ำให้นักท่องเท่ียวทัว่โลก 
ต่ำงใฝ่ฝันท่ีจะมำเส่ียงโชค  ณ เมืองน้ี อิสระให้ท่ำน
ไดส้นุกสนำนกบักำรเส่ียงโชคท่ีคำสิโน หรืออิสระ
เท่ียวชมเลือกซ้ือสินคำ้ ณ ถนนบอร์ดวอค ซ่ึงเป็น
ถนนสำยเก่ำแก่ของเมืองแอตแลนติก ซิต้ี สร้ำงข้ึน
ในปี 1870 ในอดีตมีควำมกวำ้งเพียง 12 ฟุต แต่
ปัจจุบนัมีควำมกวำ้งถึง 40 ฟุต และมีควำมยำวถึง 4.5 ไมล์ ซ่ึงตลอดสำยเต็มไปดว้ยร้ำนคำ้ต่ำงๆมำกมำย รวมไป
ถึงร้ำนคำ้ ซ่ึงมีช่ือเสียงระดบัโลกก็ตั้งอยูบ่นถนนเส้นน้ี 

อิสระอำหำรกลำงวนั และอำหำรค ่ำ เพ่ือควำมสะดวกในกำรเท่ียวชมเมืองและกิจกรรมต่ำงๆของคำสิโน 
พกัที่:       BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL                                             หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัที่8       แอตแลนตกิ ซิตี ้– ฟิลาเดเฟีย เอาท์เลท – เมืองฟิลาเดเฟีย 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (PHILADELPHIA) มลรัฐเพนซิลวำเนีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมกำรประกำศ

อิสรภำพในสมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกำชม ระฆังแห่ง
อิสรภาพ หรือลิเบอร์ตี้ เบลล์ (LIBERTY BELL)  จดัเป็น
ระฆงัท่ีมีควำมหมำยต่อประวติัศำสตร์ชำติอเมริกนั เพรำะ
เป็นระฆงัใบท่ีส่งเสียงกอ้งกงัวำนหลงัประกำศอิสรภำพไม่
ข้ึนตรงต่อจกัรภพองักฤษ ในปี 1776  เหตุท่ีเลือกใชร้ะฆงั
ใบน้ีเพรำะรอบๆระฆงัจำรึกขอ้ควำมท่ีมีควำมหมำยจบัใจ
เก่ียวกบัเสรีภำพไวว้่ำ “ขอให้เสรีภำพจงมีแด่คนทุกคนท่ี
อำศยัอยู่บนผืนแผ่นดินน้ี” ซ่ึง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของกำรประกำศอิสรภำพพอดี ระฆงัเสรีภำพใบน้ีมีน ้ ำหนกั 
2,080 ปอนด์ เร่ิมแขวนเป็น ระฆงัประจ ำเมืองฟิลำเดลเฟีย 
ตั้งแต่ปี 1753 ใชตี้ยำมมีกำรประชุมหรือเหตุกำรณ์ส ำคญั ก่อนจะใชใ้นกำรตีเพื่อประกำศเอกรำช หลงัจำกนั้นก็
จะตีไวอ้ำลยัในอสัญกรรมของคณะผู ้  กอบกูอิ้สรภำพทุกๆคน ระฆงัเร่ิมปรำกฏรอยร้ำวในปี 1835 และแตกปริ
หลงักำรตีฉลองวนัเกิดประธำนำธิบดีจอร์จ วอชิงตนั ท ำใหท้ำงกำรสหรัฐยกเลิกกำรตีระฆงัพร ่ ำเพร่ือ เพื่อยืดอำยุ
ของระฆงัให้ยำวนำนท่ีสุดชม/ อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ สถำนท่ีประกำศอิสรภำพ ตั้งอยู่ในสวนท่ีเมืองฟิลำเดล
เฟีย ซ่ึงได้ประกำศเอกรำชไวใ้นปี ค.ศ 1776 ค ำประกำศเขียนโดยโธมสั เจฟเฟอร์สัน แถลงว่ำ อำณำนิคม
อเมริกำ 13 แห่ง ขอแยกตวัจำกองักฤษ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย  ให้ท่ำนสนุกกบักำรช้อปป้ิงในห้ำงสรรพสินคำ้ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดใน USA คือห้ำง MACY’S CENTER CITY   

PHILADEPHIA ใหท้่ำนจบัจ่ำยใชส้อยอยำ่งอิสระ / ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฟิลำเดเฟีย 
20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 728 

วนัที่9       โดฮา – กรุงเทพฯ 
16.10 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบิน 
18.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 826 

วนัที่10      กรุงเทพฯ 
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจาก

สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะน้ัน เพือ่ความปลอดภัยในการเดนิทาง บริษทั ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มอี านาจตดัสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคัญ 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

05-14 พ.ย.// 08-17 พ.ย. 2562               70,900 70,900 66,900 25,900 
29 พ.ย.-08 ธ.ค.// 02-11 ธ.ค. 2562  75,900 75,900 71,900    25,900 

28 ธ.ค.- 06 ม.ค. 2563 79,900 79,900 75,900    28,900 
01-10 ก.พ. // 14-23 มี.ค. 2563 73,900 73,900 69,900    26,900 
ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา ไม่มีห้องพกัส าหรับ 3 คน (TRIPLE  ROOM) ส่วนใหญ่จะเป็น 
เตยีง QUEEN BED 2 เตยีง (TWN) กรุณาสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่ 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-นิวยอร์ค  //  ฟิลำเดเฟีย-กรุงเทพฯ  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ
และรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ตอ้งมีกำร
ปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วีซ่ำอเมริกำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ท่ำนละ 8,500 บำท (ซ่ึงทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะ
ผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่กต็ำม)  

 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำในโรงแรมท่ี
พกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้ห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

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



 

 

 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ

ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม

เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือ
จดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุ
งำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่
วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ  
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการยืน่วซ่ีาของท่านกต่็อเมือ่ในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำ
ยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืน
ใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำหอ้งใน 2 คืนแรกของ
กำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมี
เอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

 



 

 

 
เงื่อนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับ
สายการบิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้      

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องแสดงตวัที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พือ่ให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือ

ใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธ
วซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวี
ซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


