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อเมริกาตะวันออก 10 วัน 7 คืน 
นิวยอร์ค-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตัน ดีซี-แฮริสเบร์ิก-Hershey’s 

Chocolate World-เทีย่วเมอืงสุดโรแมนติกทีบ่อสตัน 

ช้อปป้ิง Woodbury Premium Outlets-ชมเมอืงน่ารักทีร่็อคพอร์ต 
โดยสายการบนิอีวีเอแอร์ (BR) 

 
 

นิวยอรค์ อดตีเมอืงหลวงเก่าทีเ่ป็นนครแหง่ความมัง่คัง่ และทนัสมยัทางดา้นสถาปตัยกรรม และเทคโนโลย ี

ฟิลาเดลเฟีย เมอืงทีป่ระชาชนมสีทิธเิสรภีาพมากทีสุ่ดในอเมรกิา ตัง้อยูใ่นรฐัเพนซลิวาเนีย ซึง่ถอืเป็นสถานทีก่่อตัง้

   ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีจ่ะมาเสีย่งโชค ณ เมอืงนี้ 

วอชิงตนั ดี ซี เมอืงหลวงของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นเมอืงหนึง่ทีไ่ดอ้อกแบบผงัเมอืงไดอ้ยา่งสวยงามและเป็น

  ระเบยีบ เป็นทีต่ัง้ทีท่ าการของหน่วยงานรฐับาลทีส่ าคญั ๆ   

แฮรริ์สเบิรก์  เมอืงหลวงรมิฝ ัง่แมน่ ้ าซวัควฮิานน่า เป็นทีต่ัง้ของโรงงานชอ็คโกแลต็แสนอรอ่ยทีม่ชีือ่เสยีงไปทัว่โลก 
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บอสตนั จุดก ำเนิดอสิรภำพของสหรฐัอเมรกิำ และบำ้นเกดิของครอบครวัจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ อกีทัง้เป็น

ศนูยก์ลำงของกำรศกึษำมสีถำบนัมำกกวำ่ 60 แหง่ และทีโ่ดง่ดงัไปทัว่โลก ไดแ้ก่ Harvard University 

และ Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

รอ็คพอรต์ เมอืงเลก็ๆน่ำรกั เงยีบสงบรมิชำยฝ ัง่มหำสมทุรแอตแลนตกิ ทำงตอนเหนือของรฐัแมสซำชเูซตส ์
 

ก าหนดการเดินทาง  21-30 มี.ค. / 29 เม.ย.- 08 พ.ค.2563 
วนัแรก  กรงุเทพฯ-ไทเป-นิวยอรค์ 
08.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA 

Air เคาน์เตอร ์R เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครื่อง (กรณุา
มาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทาง
แต่ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจาก
รายการทวัรเ์ป็นรายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล 
เวลาการเดินทางอาจมี การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

11.40 น. ออกจากกรุงเทพฯ สูก่รุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ เท่ียวบินท่ี BR-062 
16.30 น. เดนิทางถงึกรุงไทเป ใหท้า่นแวะเปลีย่นเครือ่ง 
19.10 น. เดนิทางสูม่หานครนิวยอรค์ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ เท่ียวบินท่ี BR-032 

********* บินข้ามเส้นแบง่เขตวนัสากล ******* 
22.05 น. เดนิทางถงึ สนามบินจอห์นเอฟเคนเนด้ี มหานครนิวยอรค์   หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้    
  น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง นิวยอรค์- ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตนั ดีซี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  เมืองฟิลาเดลเฟีย  (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง)  ชมเมอืงฟิลาเดลเฟีย เมอืงทีป่ระชาชนมสีทิธเิสรภีาพมากทีสุ่ดในอเมรกิา ตัง้อยู่
ในรฐัเพนซลิวาเนีย ซึง่ถอืเป็นสถานทีก่่อตัง้ประเทศสหรฐัอเมรกิา  น าท่านชมระฆงัแห่งเสรภีาพ หรอื 
Liberty Bell สญัลกัษณ์ของการตัง้ประเทศ และชมหอแห่งเสรภีาพ Independence Hall สรา้งขึน้
เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรฐั ปจัจุบนัใชเ้กบ็รกัษาเอกสารอสิรภาพและตัง้ดนิแดนใหม่โดยใชช้ื่อว่า
“สหรฐัอเมรกิา” (United State of America)   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูก่รงุวอชิงตนั ดีซี เมอืงหลวงของสหรฐัอเมรกิาทีส่วยงาม ตัง้อยูบ่นฝ ัง่แมน่ ้าโปโต

แมค Potomac โดยน ามาจากชือ่ของ จอรจ์ วอชงิตนั ประธานาธบิดคีนแรกของอเมรกิา บวกกบัชือ่ 
ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั ผูค้น้พบทวปีอเมรกิาในปีค.ศ. 1790 จอรจ์ วอชงิตนั ไดเ้ลอืกดนิแดนทีเ่ป็น
วอชงิตนัทุกวนัน้ีเป็นเมอืงหลวงถาวร มกีารวางผงัเมอืงและก่อสรา้งอาคารต่าง ๆ มากมาย โดยเป็น
สถาปตัยกรรมแบบกรกีโบราณเป็นสว่นใหญ่  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)    

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4  ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม วอชิงตนั ดีซี-สถาบนัสมิธโซเนียน-พิพิธภณัฑเ์ครือ่งบินและยานอวกาศ-แฮริสเบิรก์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   จากนัน้น าท่านชมกรงุวอชิงตนัดีซี โดยเริม่ตน้จากท าเนียบขาว  

น าท่านแวะถ่ายรปูด้านหน้าท าเนียบขาว หรือ White House ท าเนียบและทีพ่ านกัของ
ประธานาธบิดขีองอเมรกิา ทีว่า่กนัวา่มรีะบบรกัษาความปลอดภยัทีด่ทีีสุ่ดในโลก  จุดเด่นทีพ่ลาด
ไมไ่ดอ้กีทีค่อืเสาสงูทีท่ าจากหนิอ่อนและตัง้ตระหงา่นอยา่งเหน็ไดช้ดั คอื อนุสาวรยีว์อชงิตนั ซึง่มี
ความสงู 555 ฟุต ชมสถาปตัยกรรมอนัสวยงามของโดมสขีาวซึง่สรา้งเป็นทีร่ าลกึถงึประธานาธบิดี
เจฟเฟอรส์นั และชมอนุสาวรยีป์ระธานาธบิดคีนที ่ 61   ของประเทศสหรฐัอเมรกิาคอืประธานาธบิดลีิ
นคอรน์   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชมสถาบนัสมิธโซเนียน The Smithsonian Institute ก่อตัง้ในปี ค.ศ.6481 โดยทุนรฐับาล

สว่นหนึ่งรว่มกบัเงนิกองทุนจากพนิยักรรมของ James Smithson นกัวทิยาศาสตรข์ององักฤษ 
สถาบนัสมธิโซเนียนยงัเป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกและ ไดร้วบรวมพพิธิภณัฑ ์ 61  แหง่ไว้
ดว้ยกนั เชน่ National Museum of Natural History ซึง่แสดงนิทรรศการเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มของ
มนุษย ์ชมหอ้งแสดงกระดกูไดโนเสาร ์หุน่ชา้งแอฟรกินัโบราณทีต่วัใหญ่ทีสุ่ดในโลก และเพชรขนาด 
85.5  กะรตั ทีเ่คยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลยุสท์ี ่ 61  ของฝรัง่เศส  น าท่านชมพิพิธภณัฑเ์ครื่องบิน
และยานอวกาศ National Air and Space Museum ทีม่ผีูเ้ขา้ชมสงูทีสุ่ดในโลก แสดง
ประวตัศิาสตรก์ารบนิมาตัง้แต่ตน้จนถงึปจัจบุนั ประกอบดว้ย เครือ่งรอ่น เครือ่งบนิ จรวด ยาน
อวกาศ ซึง่เป็นของจรงิตัง้แต่ มโีรงภาพยนตรจ์อยกัษ์ (Imax) ทีฉ่ายภาพยนตรเ์กีย่วกบัการบนิ
อวกาศ  นอกจากน้ียงัมทีอ้งฟ้าจ าลองหนิจากดวงจนัทร ์และเครือ่งบนิล าแรกของโลกจากตระกูล 
Wright  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองแฮริสเบิรก์ (Harrisburg) เมอืงหลวงรมิฝ ัง่แมน่ ้าซวัควาิาน
น่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
  จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีสี่ ่  แฮริสเบิรก์-โรงงานผลิตชอ็คโกแลต-วูด๊บิวรีพ่รีเมีย่มเอา๊ทเ์ลท-นิวลอนดอน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านชมโรงงานผลิตชอ็คโกแลต ชมเครือ่งจกัรเก่าแก่ทีใ่ชใ้นการผลติชอ็คโกแลต็ทีม่ชีือ่เสยีง
ระดบัโลก และใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแลต็นานาชนิดเพือ่เป็นของฝากทีร่ะลกึ ณ Hershey’s 
Chocolate World  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูน่ าทา่นเดนิทางสู ่ วูด๊บิวรีพ่รีเมี่ยมเอา๊ทเ์ลท็ 
(Woodbury Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  แหลง่ชอ้ปป้ิงทีด่ทีีสุ่ดในอเมรกิา โดย
มรีา้นคา้ มากกวา่ 220 รา้นคา้ ในราคาทีถู่กอยา่งไมน่่าเชือ่ และสนิคา้กม็คีุณภาพด ีตัง้แต่ทัว่ไปจนถงึ
แบรนเนมอาท ิเชน่ Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, 
Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และอื่นๆ อกีมากมาย  
***เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปป้ิง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 

บา่ย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมืองนิวลอนดอน New 
London เมอืงเลก็ๆในมลรฐัคอนเนคตคิตั เขตนิวองิแลนด ์และอยูห่า่งจากบอสตนัประมาณ 130 กม. 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)   

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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 น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่า  นิวลอนดอน- รอ็คพอรต์-ซาเลม็ - บอสตนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงรอ็คพอรต์ Rockport เมอืงเลก็ๆรมิ

ทะเล ตัง้อยูบ่รเิวณปลายสดุของคาบสมทุร Cape Ann ทางตอนเหนือของรฐัแมสซาชเูซตส ์เมอืง
เลก็ๆทีม่ปีระชากรไมถ่งึหมืน่คน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านเดนิเลน่บรเิวณ 
Front Beach ชายหาดเลก็ๆ ตดิมหาสมุทรแอตแลนตกิ ชมหาดทรายทีม่หีนิเรยีงรายตดักบัน ้าทะเลสี
ฟ้าใส ใหท้า่นชมทศันียภาพอนังดงามและถ่ายรปูตามอธัยาศยั  แลว้น าท่านสูถ่นน Bearskin Neck 
Street ถนนสายเลก็ๆ ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นกาแฟ,รา้นแกลอรี ่และรา้นขายของทีร่ะลกึ ซึง่ทุกุรา้นจะ
ตกแต่งและทาสสีนัอยา่งสวยงาม ท าใหบ้า้นและรา้นคา้เตม็ไปดว้ยสสีนัน่ารกัๆ รวมถงึ Motif Number 
1 ทีเ่ป็นอาคารเลก็ๆหลงัสแีดงทีต่ัง้อยูร่มิทะเล หรอืรูจ้กักนัในนาม Fishing Shack สรา้งขึน้ตัง้แต่
ชว่งปี 1840 และยงัปรากฎอยูใ่นการต์ูนเรือ่ง Finding Nemo เป็นสถานทีท่ีน่กัทอ่งเทีย่วนิยมมา
ถ่ายภาพกนัมาก อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงพรอ้มเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึหรอืจะนัง่จบิชา
กาแฟตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาเลม็ Salem เป็นเมอืงเก่าแก่หลายรอ้ยปี ตดิ Top 15 เมอืงเก่าของอเมรกิา 

เมอืงนี้ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่แมม่ดซาเลม็ ซึง่ใครทีช่อบดหูนงัหรอืเรือ่งราวต านานแมม่ดกจ็ะรูว้า่อยู่
ทีน่ี่นัน้เอง โดยโด่งดงัขึน้มาจากคดลีา่แมม่ดในซาเลม็ The Salem Witch Trials ในปี ค.ศ. 1692 ที่
จุดเริม่ตน้มาจากกลุ่มเดก็สาวในเมอืงเกดิอาการผดิปกตทิีไ่มส่ามารถหาค าอธบิายได ้จนผูค้นเชือ่วา่
เป็นฝีมอืของแมม่ด จนน าไปสูโ่ศกนาฏกรรมครัง้ใหญ่ของอเมรกิา ปจัจุบนัซาเลม็กลายเป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลา่แมม่ดไปแลว้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  น าท่านชม
เมอืงซาเลม็ทีต่กแต่งบา้นเรอืนและแต่งกายตามแมม่ดในต านาน แวะถ่ายรปูภายนอกกบัพิพิธภณัฑ์
แม่มดซาเลม็ Salem Witch Museum พพิธิภณัฑแ์หง่นี้ไมไ่ดเ้ป็นพพิธิภณัฑจ์ดันิทรรศการแบบ
ทัว่ไป แต่เป็นการแสดงหุน่เล่าเรือ่งการลา่แมม่ดแหง่ซาเลม็ในปี 1692 แบบแสงสเีสยีงประกอบใน
หอ้งแบบโรงละคร พรอ้มทัง้สิง่ของทีเ่กีย่วขอ้ง และประวตัขิองลทัธเิพแกน เวทมนตร ์และการไลล่า่ผู้
คดิต่างในกรณีต่าง ๆ ของอเมรกิานบัตัง้แต่แมม่ด  ลทัธคิอมมวินิสตจ์นถงึชุมชนเกย ์ ซึง่ในสว่นของ
รา้นคา้สว่นใหญ่มจี าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ อาท ิพวงกุญแจเครือ่งประดบัทีท่ าเป็นรปูหรอืสญัลกัษณ์ของ
แมม่ดดว้ย จากนัน้เดนิทางสู ่Salem Maritime Historic Site สถานทีป่ระวตัศิาสตรอ์กีแหง่ทีบ่อก
เลา่เรือ่งราวของเมอืงซาเลม็ในอดตีทีเ่ป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัในชว่งสหรฐัอเมรกิายุคแรก  เป็นเมอืงทา่
ส าหรบัซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้กบัชาวต่างชาต ิอาท ิส าล ีเหลา้ น ้าตาล หรอืแมแ้ต่การคา้ทาส ซึง่
ซาเลมแหง่นี้ไดถู้กตัง้ถิน่ฐานโดยชาวยโุรปเมือ่ พ.ศ. 2169 โดยจะเหน็ไดจ้ากตกึและอาคาร 9 หลงั ที่
อยูร่อบๆบรเิวณน้ี ทีม่กีารก่อสรา้งสไตลโ์คโลเนียล นอกจากนี้ยงัมเีรอื Friendship of Salem ตัง้
ตระหงา่นอยูบ่รเิวณท่าเรอืและเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซาเลม็  ใหท้า่นไดถ้่ายรปูกบัสถานทีป่ระวตัิ
ศาตร ์จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมืองบอสตนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  บอสตนั- มหาวิทยาลยัฮาวารด์- จตัรุสัภมิูพลอดลุยเดช -มหาวิทยาลยั MIT - บอสตนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
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 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่ขตเคมบริดจ ์น าทา่นชมและถ่ายรปูกบัมหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ 
Harvard University มหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของอเมรกิาและเป็นมหาวทิยาลยัชือ่ดงัอนัดบัตน้ๆ
ของโลก จากนัน้น าท่านชมจตัรุสัภมิูพลอดลุยเดช King Bhumibol Adulyadej Square ทีส่มเดจ็
พระเทพรตันาราชสดุาฯทรงเสดจ็รว่มงานพธิฉีลองอยา่งเป็นทางการ เมือ่ 14 ส.ค. 2535 เพือ่ระลกึถงึ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ รชักาลที ่9 ซึง่ทรงพระราชสมภพทีน่ี่ ซึง่ในขณะนัน้สมเดจ็เจา้ฟ้า
อานนัทมหดิลบรมราชชนกทรงศกึษาทีม่หาวทิยาลยัาารเ์วริด์ Harvard University ทีอ่ยูบ่รเิวณที่
ใกลเ้คยีงกบัจตุัรสัแหง่นี้ จากนัน้น าท่านชมมหาวิทยาลยั Massachusetts Institute of 
Technology หรือ MIT เป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าทีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดงัในดา้นเทคโนโลยมีากทีสุ่ดของ
อเมรกิา ซึง่อาคารสว่นใหญ่ของมหาวทิยาลยัลว้นเป็นตกึรปูรา่งแปลกตาและภายในมหาวทิยาลยัยงัมี
กจิกรรมไวใ้หท้ดสอบความทา้ทายทางวทิยาศาสตรห์ลากหลายกจิกรรม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่านชมเมืองบอสตนั จุดก าเนิดอสิรภาพของสหรฐัอเมรกิา และบา้นเกดิของครอบครวัจอหน์ เอฟ 

เคนเนดี ้อกีทัง้เป็นศนูยก์ลางของการศกึษามสีถาบนัมากกวา่ 60 แหง่ โดยเริม่จาก Freedom Trail 
ทางเดนิทีป่ดูว้ยอฐิสนี ้าตาลแดง มคีวามยาวถงึ 2.5 ไมล ์เป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคญั ๆ ทาง
ประวตัศิาสตร ์อาทเิชน่ บอสตนั คอมมอน ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสวนสาธารณะใจกลางเมอืงบอสตนั มเีนื้อ
ที ่125 ไร ่โดยบรเิวณใกล ้ๆ กนันัน้เป็นทีต่ัง้ของ Old State House   อาคารทีส่รา้งดว้ยอฐิสแีดง 
สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรเ์พราะเคยเป็นอาคารทีป่ระชุมของ
ขา้หลวงทีอ่งักฤษสง่มาปกครองอาณานิคม ดา้นหน้าของอาคารเป็นสถานทีเ่กดิการสงัหารหมูท่ี่
บอสตนั ในปี ค.ศ. 1770 ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีท่หารองักฤษยงิใสก่ลุม่ชาวอาณานิคมทีท่ าการประทว้ง
องักฤษหลงัจากสงครามประกาศอสิรภาพ อาคารหลงันี้ถูกใชเ้ป็นอาคารทีท่ าการของรฐับาลประจ ารฐั 
ก่อนทีจ่ะยา้ยไปยงัอาคารหลงัใหมท่ีบ่คีอนาลิลใ์นปจัจุบนั  และไมห่า่งจาก Old State house  เป็น
ทีต่ัง้ของ Faneuil Hall และ Quincy Market อนัเป็นอาคารตลาดกลางอนัเก่าแก่ของบอสตนัโดย
บรเิวณชัน้ลา่งเป็นตลาดขายของ สว่นชัน้ทีส่องเป็น หอ้งประชุมขนาดใหญ่มชีือ่วา่ “Cradle of Liberty 
“ทีน่ี่ถอืเป็นสถานทีท่ีม่สีสีนัของเมอืง น าท่านแวะถ่ายรปูย่าน Beacon Hill ยา่นเลก็ๆ แต่มี
ประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน ดว้ยการผสมผสานอาคารอฐิสสีม้น ้าตาลทีด่งูามสงา่ รวมถงึถนนหนิกรวด
ของยคุเก่าเขา้กบัสิง่อ านวยความสะดวกรว่มสมยั และเป็นยา่นทีม่คีนส าคญัๆพกัอาศยั อาท ิสมาชกิ
รฐัสภาและบุคคลทีม่ชีือ่เสยีงอกีมากมาย ก่อนน าท่านสู ่Copley Square จตุัรสักลางเมอืงขนาดใหญ่
ทีต่ัง้อยูไ่มไ่กลจากอ่าวแบค็ เป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคญัๆทางประวตัศิาสตรม์ากมายไมว่า่จะเป็น
โบสถท์รนิิตี ้โบสถท์ีม่คีวามเก่าแก่และมชีือ่เสยีงมากแหง่หน่ึงของเมอืงบอสตนั โดยโบสถถ์ูกสรา้งขึน้
ในชว่งระหวา่งปี 1872-1877 และเป็นสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์และใกลก้นันัน้เป็นทีต่ัง้ของ
โบสถโ์อลดเ์ซา้ท ์หรอื โบสถน์ิวโอลดเ์ซา้ท ์โบสถเ์ก่าแก่ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี 1874 ถูกสรา้งขึน้ในสไตล์
กอธคิ ซึง่ไดร้บัการออกแบบโดย Charles Amos Cummings และ Willard T. Sears เป็นหนึ่งใน
ชุมชนทางศาสนาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแหง่หน่ึงในประเทศสหรฐัอเมรกิา และเป็นสถานทีส่ าคญัทาง
ประวตัศิาสตรแ์หง่ชาตขิองสหรฐัอเมรกิาอกีแหง่หน่ึง  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จด็ นิวยอรค์ - ขึ้นตึกเอม็ไพรส์เตท- เซน็ทรลัปารค์-นิวยอรค์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าทา่นชมมหานครนิวยอรค์   อดตีเมอืงหลวงเก่าทีเ่ป็น

นครแหง่ความมัง่คัง่ และทนัสมยัทางดา้นสถาปตัยกรรม และเทคโนโลย ีนัง่รถผา่นชม Ground Zero 
เป็นบรเิวณทีค่รัง้หน่ึงเคยเป็นตกึ World Trade Central ทีส่งูทีสุ่ดในอเมรกิา แต่ตอนนี้เหลอืทิง้ไว้
เพยีงแต่ความทรงจ า หลงัจากการสญูเสยีครัง้ใหญ่ ในปี 2001 จากนัน้น าท่านขึน้ชมวิวบนตึกเอม็
ไพรส์เตท Empire State Building ตัง้อยูบ่นเกาะแมนาตัตนั ใจกลางมหานครนิวยอรก์ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา  เป็นหนึ่งในอาคารทีม่ชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดในโลก  ตวัอาคารสรา้งจากคอนกรตีเสรมิเหลก็
อยา่งด ีมคีวามสงูทัง้สิน้ 102 ชัน้ ตกแต่งดว้ยศลิปะอารต์เดคโค  มเีนื้อทีใ่ชส้อยทัง้หมดประมาณ 
2,158,000 ตารางฟุต เริม่สรา้งเมือ่ ค.ศ. 1929 แลว้เสรจ็เมือ่ ค.ศ. 1931 ชือ่ตกึหลงันี้ไดม้าจากชื่อเลน่
ของนครนิวยอรก์ และหลงัจากสรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.1931  ตกึเอม็ไพรส์เตทเป็นอาคารทีส่งูทีสุ่ดในโลก
นานกวา่ 40 ปี โดยปจัจุบนัมคีวามสงูเป็นอนัดบัที ่14 ของโลก และยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์
ของาอลลวีูด้หลายเรือ่งน ามาใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าฉากส าคญัๆ อาท ิSleepless in Seattle, King 
Kong เป็นตน้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชมเซน็ทรลัปารค์ Central Park สวนสาธารณะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในมหานครนิวยอรก์และเป็นที่

โดง่ดงัมากในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่งดงัตา่งๆ พรอ้มกบับรรยากาศทีร่ม่รืน่สวยงามอยา่งเป็น
ธรรมชาต ิใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมสวนสาธารณะทีเ่รยีกไดว้า่มชีือ่เสยีงและใหญ่ทีสุ่ดของอเมรกิา   

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีแ่ปด นิวยอรค์-ไทมส์แควร-์ล่องเรือชมอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ-สะพานบรูค๊ลิน-สนามบิน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าท่านชมรอ็คก้ีเฟลเลอรเ์ซนเตอร ์Rocket feller Center, ถนนสายทีห่า้ (Fifth Avenue) 
ซึง่เป็นแหลง่ชอ้บปป้ิงทีห่รหูราทีสุ่ดในนิวยอรค์ และบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ทา่มกลางลานไอซส์
เกต็ทีส่วยหร ูทีเ่ปิดใหค้นเขา้ไปเล่นและถ่ายรปูกนัอยา่งสนุกสนาน และน าทุกท่านไปยา่นไทมส์
แควร ์Times Square หนึ่งในสถานทีเ่ป็นหวัใจของ นิวยอรก์ ใหอ้สิระทุกทา่นในการถ่ายรปู เดนิซือ้
ของกบับรรยากาศทีม่แีสง ส ีเสยีงงามเลศิ  
***เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปป้ิง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูท่า่เรอื น าทา่นล่องเรือสู่เกาะลิเบอรต้ี์ เพือ่ชมทวิทศัน์ของฝ ัง่เมอืงแมนาตัตนั 
พรอ้มชมเทพีแห่งสนัติภาพหรอืเทพีเสรีภาพ Statue of Libertyทีป่ระชาชนของประเทศฝรัง่เศส
มอบใหก้บัประชาชนนครนิวยอรก์ ทา่นจะไดเ้หน็ทวิทศัน์ของแมนาตัตนัของมหานครนิวยอรค์และนิว
เจอรซ์ีไ่ดจ้ากจดุนี้  จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูกบั Brooklyn Bridge หรอืสะพานบรู๊คลนิ แลนด์
มารค์อกีแหง่ของนิวยอรก์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1869 ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 14ปี ผูอ้อกแบบมชีือ่วา่ John 
Augustus Roebling  เพือ่เชือ่มเขตแดนระหวา่งเกาะแมนาตัตนัและฝ ัง่บรู๊คลนิ ความยาวประมาณ 
1.8 กม.กวา้งประมาณ 26 เมตร  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินจอหน์เอฟ เคเนด้ี  
 

 



East Coast USA NYC-WAS-BOS 1D7N/BR on 21-30 Mar, 29Apr-08May2020  7 

วนัทีเ่ก้า นิวยอรค์-ไทเป 

01.25 น. เดนิทางออกจากมหานครนิวยอรค์ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ เท่ียวบินท่ี BR-031 
****** บินข้ามเส้นแบง่เขตวนัสากล ****** 

 
วนัทีสิ่บ ไทเป-กรงุเทพฯ 

05.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR-067 
11.35 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ.... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทาง
แต่ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจาก
รายการทวัรเ์ป็นรายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล 
เวลาการเดินทางอาจมี การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง   21-30 มี.ค. / 29 เม.ย.- 08 พ.ค.2563 
 

อเมริกาตะวนัออก 10 วนั 7คืน / BR 
(นิวยอรค์-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตนั-รอ็คพอรต์-บอสตนั) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 74,500 51,900 
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 74,500 51,900 
เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 70,500 47,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 15,900 15,900 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิ** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 7,800 บาท   

และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,000 บาท  

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั** 
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หมายเหต ุ

 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน หาก
ผูโ้ดยสารมีจ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทาง
และเปล่ียนแปลงอตัราค่าเดินทางหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของ
คณะเป็นส าคญั*** 

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ  ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่
สามารถขอรีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความ
ร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและ
ความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูต
พร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทาง
บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 

ส าคญัมาก  **** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกา ไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงทีส่าม กรณีที ่
เป็นผูใ้หญ่ และต้องการพกั 3 ท่านต่อหนึง่ห้อง หรือเดก็ทีพ่กักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านต่อหนึง่ห้อง จะต้องพกัด้วยกนั
โดยไม่มีเตียงเสริม ทัง้น้ีเพือ่หลีกเลีย่งการเกิดเพลิงไหม้ในห้องพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัมากส าหรบัโรงแรม
ในประเทศสหรฐัอเมริกา **** 
****** ตัว๋โดยสารไม่สามารถเล่ือนกลบัได้และกรณีท่ีออกตัว๋แล้วไม่สามารถท ารีฟันดไ์ด้ กรณีท่ีบางท่าน
ต้องการอยู่ต่อในนิวยอรค์หรือต้องการเดินทางในชัน้ธรุกิจ  ต้องท าเป็นตัว๋เด่ียวเท่านัน้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็น
ราคาโปรโมชัน่ตัว๋แบบหมู่คณะไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะ
เท่านัน้ 
 
อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทางกรุงเทพฯ-นิวยอรค์- กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 
Room) กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่หรอืพกัหอ้งละ 
3 ทา่นโดยไมม่เีตยีงเสรมิ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ และ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่รถรบัสง่และระหวา่งการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิม่ได)้ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 6,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี 
และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
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 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 
วนัที ่ 30 ต.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตาม
กฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมัต่อ 1 ใบ (จ ากดัท่านละ 2 ใบ) 
 คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่วซี่าประเทศสหรฐัอเมรกิา (หากตอ้งการใหท้างเจา้หน้าทีท่วัรย์ืน่ใหค้ดิคา่บรกิาร 7,800 บาท / ทา่น โดยเรยีก
เกบ็เพิม่จากมดัจ าค่าทวัรป์กต ิ
 คา่ทปิมคัคุเทศกห์รอืหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ โดยปกต ิประมาณ  1,000 บาทต่อท่าน  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่บรกิารและคา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของทา่นดว้ยตวัทา่นเอง 
หรอืหากตอ้งการการบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 คา่น ้าดืม่ระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหวา่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากโดยสว่นใหญ่จะขายอนิเตอรเ์น็ตเป็น
ชัว่โมง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 คา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่การปรบัคา่น ้ามนั, คา่บรกิารอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ไวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจาก
ประกนัอุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 

การช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทและค่าวีซ่า 7,800 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน 
ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 25 วนั
ท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าคา่ตัว๋โดยสารของทา่นนัน้ๆ 

(เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) และคา่วซี่า 7,800 บาท 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 60 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าและคา่วซี่า 7,800 บาท 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 30 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใดยืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ า 20,000.- บาท 

และคา่วซี่า 7,800 บาท 
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  หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นื
เงนิมดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่า 7,800 บาท 

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัร์
ทัง้หมด  

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

o กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนื
เงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื
และการดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบ
ลว่งหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้น
การบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปีญัหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสุขภาพของคนสว่นรวม 

o กรณทีีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน
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วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ทา่น เน่ืองจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั  

2. กรณทีีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและ
หอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิ
ความเหมาะสม 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

** หมายเหตสุ าคญั  ส าหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะเดินทางต่อ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 
                             (กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีฯก่อนว่าไม่กลบัพรอ้มคณะ ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีติดต่อ) 

1. ตัว๋ภายในประเทศอเมริกา ทีท่า่นจะใชเ้ดนิทางต่อไปยงัเมอืงอื่นหลงัจากจบโปรแกรมแลว้นัน้ทา่น
สามารถทีจ่ะเลอืกซือ้เอง หรอื ใหบ้รษิทัฯ จดัการใหไ้ด ้แต่กรุณาสอบถามบรษิทัฯ ก่อนว่าควรซือ้ไดห้รอืยงั คอื ต้องรอ
ให้บริษทัฯ คอนเฟิรม์ว่าทกุอย่างเรียบรอ้ยก่อนและบอกคณุว่าออกตัว๋ภายในอเมริกาของคณุได้!!!  เพราะใน
บางกรณโีปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได ้เชน่เปลีย่นเป็นกลบัสูก่รุงเทพ จากเมอืงอื่นๆทีไ่มต่รงตามโปรแกรม  ดงันัน้ถ้า
ท่านไปซ้ือตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา โดยท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ได้คอนเฟิรม์ ว่าทุกอย่างเรียบร้อย  ความ
เสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน   

2. ส าหรบัตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา ท่ีท่านซ้ือนัน้ เท่ียวบินของท่าน ควรเป็นเท่ียวบินท่ี
ออก เวลาท่ีคณะบินกลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดยีวกบัทีค่ณะฯ จะเดนิทางมาถงึสนามบนิของปลายทางเพือ่จะ
เดนิทางกลบักรุงเทพฯ (เทีย่วบนิในประเทศของอเมรกิา ตอ้งมาใหถ้งึสนามบนิก่อนเวลา 2 ชัว่โมง , ต่างประเทศ 3 
ชัว่โมง) ดงันัน้ ถา้เทีย่วบนิของทา่นออกเดนิทางก่อนเวลา  ทา่นจะตอ้งเสยีเงนิคา่นัง่แทก็ซีม่าทีส่นามบนิเอง ประมาณ 
60 เหรยีญ และทา่นจะตอ้งสละสทิธิโ์ปรแกรมต่างๆ ของทวัรท์ีท่า่นไดจ้า่ยเงนิมาแลว้ 

3. เมื่อท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแล้วตัว๋กลบัของท่านจากอเมริกาสู่กรงุเทพฯ ทา่นสามารถ
แจง้วา่กลบัเมือ่ไรก่อนออกจากเมอืงไทยเทา่นัน้  เพราะถ้าหลงัจากเดินทางแล้ว ตัว๋ของท่านไม่สามารถเล่ือนวนั
เดินทางได้อีก เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวนัทีก่ าหนดเทา่นัน้  ถา้ท่านไมเ่ดนิทางทา่นกต็อ้งไปซือ้
ตัว๋ใหมก่ลบัเอง โดยท่ีตัว๋เก่ากไ็ม่สามารถรีฟันเงินคืนได้ 

4. เมื่อท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู่ กรุณาระวงัเสมอวา่ตัว๋กลบัของ
ทา่นออกเดนิทางกลบัจากเมอืงไหนสูก่รุงเทพ และเวลาเทา่ไร  เพือ่ทีถ่า้ทา่นตอ้งเดนิทางจากเมอืงอื่นเพือ่มาใชต้ัว๋กลบั
กรุงเทพ ทา่นตอ้งมาถงึสนามบนิทีเ่ป็นเมอืงท่าก่อนกลบักรุงเทพ 4  ชัว่โมงก่อนการเดนิทาง 

*** หากท่านมีข้อสงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 
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หมายเหต ุ 
ส าหรบัท่านท่ีไม่มีวีซ่าประเทศอเมริกา 
ส าหรบัการย่ืนวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะต้องด าเนินการย่ืนขอด้วยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทาง
สถานฑูต ท่านสามารถเข้าไปท าการสมคัรเพ่ือขอย่ืนวีซ่าได้ท่ี  

https://th.usembassy.gov/visas/ 
** ผูย้ืน่ค ารอ้งทีม่อีายมุากกวา่ 20 ปีขึน้ไป จะตอ้งมคีุณสมบตัขิองตวัเองในการทีจ่ะไดร้บัวซี่าชัว่คราวประเภทธุรกจิ
หรอืทอ่งเทีย่ว ** 
ข้อมลูทัว่ไป 

1. วซี่าไมใ่ชเ่ครือ่งหมายรบัประกนัการเขา้สหรฐัฯ เจา้หน้าทีข่องส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิอง
สหรฐัฯ (USCIS) ณ ดา่นตรวจจะเป็นผูต้ดัสนิวา่ ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สหรฐัฯ ไดห้รอืไม ่รวมถงึระยะเวลา
ทีท่า่นมสีทิธพิ านกัในสหรฐัฯ  

2. อายขุองวซี่า คอื ระยะเวลาทีท่า่นสามารถใชเ้พื่อเดนิทางไปสหรฐั แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ผูข้อวซี่า จะสามารถ
พ านกัในสหรฐัฯ ไดต้ามก าหนดระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นวซี่า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัการตดัสนิของเจา้หน้าทีส่ านกังาน
ตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯขในการก าหนดระยะเวลาทีท่า่นสามารถพ านกัไดใ้นสหรฐั 

3. ในระหวา่งการเดนิทาง บรษิทัสายการบนิหรอืบรษิทัเรอืทอ่งเทีย่วจะใหท้า่นกรอกแบบฟอรม์ I-94 สขีาวขนาด
สัน้ ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของทา่น ทา่นจะตอ้งกรอกและลงชือ่ก ากบัในแบบฟอรม์นี้ เมือ่ทา่นเดนิ
ทางเขา้สหรฐัฯ แบบฟอรม์นี้จะถูกตดิดว้ยลวดเยบ็กระดาษลงในหนงัสอืเดนิทางของทา่น โดยขะมหีมายเหตุ
จาก ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯ ทีแ่จง้เกีย่วกบัระยะเวลาทีท่า่นมสีทิธพิ านกัอยูใ่นสหรฐัฯ 

*** หากทา่นประสงคจ์ะอยูน่านกวา่นัน้ ทา่นจะตอ้งยืน่ค ารอ้งขอ ยดืเวลาการพ านกักบัส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง
และสญัชาตสิหรฐัฯ โดยการยืน่ค ารอ้งของทา่นไมไ่ดเ้ป็นเครือ่งหมายรบัประกนัวา่ ระยะเวลาทีท่า่นมสีทิธพิ านกัอยู่
ในสหรฐัฯ จะถูกยดืออกไป 
** ลกูจา้งทีต่อ้งการขอวซี่าเพือ่รว่มเดนิทางไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะตอ้งสง่ส าเนาการจา้งงานพรอ้มกบั
เอกสารค ารอ้งขอวซี่า ** 

 
ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทกุท่านต้องย่ืนเอกสารประกอบค าร้องขอวีซ่าดงัต่อไปน้ี หากย่ืนค าร้องไม่ครบถ้วน 
ค าร้องของท่านจะไม่ถกูพิจารณา.. 

 หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ี

สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค า
รอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 
หน้า   

- หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เก่าใหด้ว้ย
เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่
ค ารอ้งขอวซี่า  

ข้อมลูเบือ้งต้นและหลกัฐานการท าวีซ่าสหรฐัอเมริกา 

https://th.usembassy.gov/visas/
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- ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะ
ไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ    

 รปูถ่ายสีขนาด 2.5 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน 90 เปอรเ์ซน็ต์
ของพืน้ท่ีรปูถ่าย   

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบั 

บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายไุมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและ

กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์ือถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหยา่ กรณทีา่นทีห่ยา่แลว้  

 
หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการวนัเริม่ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน พรอ้มระบุวนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางตาม
รายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มระบุวนัลาและ
ประเทศทีเ่ดนิทางตามรายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่าพรอ้มใบลาและ
ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอื
รบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมเ่กนิ 3  เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า  

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   

 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีน
สมรส 

 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส
พรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั 
ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรอง
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คา่ใชจ้า่ยใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   
(กรณนีี้หากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถูกปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณเีป็นเดก็เลก็  

 
หลกัฐานการเงิน   
- ใช้สมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัฉบบัจริง พร้อมถ่ายส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั

แสดงช่ือเจ้าของบญัชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนาทุกหน้าย้อนนหลงั 6 เดือนและปรบัสมดุอพัเดทไม่
เกิน 15 วนันับจากวนันัดหมายย่ืนวีซ่า พร้อมส าเนาหน้าบญัชีหน้าแรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชียอดเงินไม่
น้อยกว่าหลกัแสน 

- หากมกีารต่อเลม่จากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่เกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลข
บญัชเีงนิฝากเป็นปจัจุบนั 

- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคาร
ยอ้นหลงัไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้า่สดุไมต่ ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า แต่หากใช ้
statement แลว้ยงัคงไมม่กีารเคลือ่นไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็น
ภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลือ่นไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอื
เหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณมีเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝาก
ประจ า เป็นตน้ 

- กรณทีีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยให้
บุคคลในครอบครวัดว้ย  แต่อยา่งไรกต็าม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวั
ประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกวา่จะตอ้งท า
จดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดั
ฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 
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- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปต่างประเทศกบัผูป้กครองอืน่โดยระบุความสมัพนัธแ์ละมเีอกสารชีแ้จงความสมัพนัธแ์นบโดยมี
เนื้อหายนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหาก
ไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและ
การเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย และจดหมายชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์ป็น
ภาษาองักฤษจากบดิาและมารดา รวมถงึผูป้กครองทีเ่ดนิทางไปดว้ยท่านนัน้ๆ 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝา่ยใดเป็น
ผูด้แูลบุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
***    กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ
วซี่าของทา่น เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ทา่นตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบลว่งหน้า 
แต่หากกรณทีา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ทา่นนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั
ประเทศตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่
ขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัร์
ออกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ขัน้ตอนการให้ข้อมลูและการนัดย่ืนและนัดสมัภาษณ์ 
ท่านจะต้องกรอกข้อมลูและรายละเอียดในใบค าร้องน้ีด้วยตวัท่านเองก่อนท าการย่ืนวีซ่า 

หากท่านท่ีไมส่ามารถกรอกได้เอง ทางบริษทัทวัรยิ์นดีให้ค าปรึกษาและบริการ  โดยจะมีค่าบริการซ่ึงไม่รวม
ในราคาทวัร ์กรณุาแจ้งความจ านงต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ และกรอกข้อมลูให้พร้อมก่อน เน่ืองจาก ข้อมลู 
ส่วนใหญ่นัน้เป็นข้อมลูของผูเ้ดินทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบรูณ์ ทาง 
บริษทัฯ จึงจะด าเนินการต่อให้ท่านได้ จากนัน้จึงจะท าการนัดวนัและเวลาในการย่ืน และท่านสามารถ 
เตรียมเอกสารตามข้อมลูเบือ้งต้นพร้อมกบัค่าวีซ่าน ามาในวนัย่ืนเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ 
ขอค าแนะน าเพ่ิมเติม  
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*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
***    กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ
วซี่าของทา่น เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ทา่นจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ลว่งหน้า แต่หากกรณทีา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมา
แสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแก่สถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเที่ยวยงั
ประเทศตามทีร่ะบุเทา่นัน้การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่
ขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัร์
ออกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


