
 

 

 

 

 

 

 

นิวยอร์ค – ชมมหานครนิวยอร์ค – สะพานบรูคลิน – ตึกเอม็ไพร์สเตท - ฟิฟธ์ อเวนิว 
มหาวิหารเซนตแ์พททริค - ร็อคก้ีเฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ - ลอ่งเรือชมเกาะลิเบอร์ต้ี  - เทพีเสรีภาพ 

กราวดซี์โร่ - กรีนวชิ วลิเลจ – ฮดัสัน ยาร์ด - ซีราคิวส์ – ชมเมือง – เมืองบฟัฟาโล 
อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า – ล่องเรือชมน ้าตกไนแองการ่า - นัง่เฮลิคอปเตอร์ชมวิวไนแองการ่า*** 
ชอ้ปป้ิง เอาทเ์ลท็ - วิลเล่ียมสปอร์ต – แฮร์ริสเบิร์ก - โรงงานช็อคโกแลต็ HERSHEY’S - วอชิงตนั ดีซี 
ท าเนียบขาว – อนุสาวรียว์อชิงตนั - อนุสรณ์สถานอบัราฮมัลินคอลน์ - เขา้ชมสถาบนัสมิธโซเนียน 

ชมเมืองฟิลาเดเฟีย – ชอ้ปป้ิง - ฟิลาเดเฟีย พรีเมียม เอาทเ์ลท็ - ชอ้ปป้ิง - Time Square 



ก ำหนดกำรเดินทำง 
 คณะที่ 1   29 พ.ค. – 09 มิ.ย. 2564                             คณะที่ 6   03 –  14 ส.ค. 2564 
 คณะที่ 2   08 – 19 มิ.ย. 2564                                     คณะที่ 7   17 –  28 ส.ค. 2564        
 คณะที่ 3   22 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2564                             คณะที่ 8   04 –  15 ก.ย. 2564           
 คณะที่ 4   06 - 17 ก.ค. 2564                                      คณะที่ 9   14 –  25 ก.ย. 2564           
 คณะที่ 5   20 – 31 ก.ค. 2564                                                                                        
 

วนัแรกของกำรเดินทำง(1)  กรุงเทพฯ – โดฮำ  
16.30 น. ทุกท่านพร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตา้ แถว Q ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั

ฯ คอยอ านวยความสะดวก 
20.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศการ์ตา้ โดยเท่ียวบินท่ี QR833 

วนัที่สองของกำรเดินทำง(2) โดฮำ – นิวยอร์ค – รับกำรฉีดวคัซีนป้องกนั Covid-19 
     Johnson & Johnson 

00.05 น. เดินทางถึงโดฮา ประเทศการ์ตา้ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
01.55 น. ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบินท่ี  QR703 
08.40 น. เดินทางถึง นครนิวยอร์ค (NEW YORK) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จุดลงทะเบียนรับวคัซีนป้องกนัเช้ือ Covid-19 ของ Johnson & Johnson (ทางบริษทั

ฯ เป็นผูป้ระสานงานนดัหมายไวใ้หทุ้กท่าน)  
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
   น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั พกัผอ่นหลงัจากเดินทางไกล 

*** อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั *** 

พกัที่: Holiday Inn Manhattan 6th Ave  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที่สำมของกำรเดินทำง(3) ชมมหำนครนิวยอร์ค – สะพำนบรูคลนิ – ตึกเอม็ไพร์สเตท 
                                             ฟิฟธ์ อเวนิว – มหำวหิำรเซนต์แพททริค - ร็อคกีเ้ฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่ าน เดินท าง สู่  “มห านคร

นิวยอร์ค”  น าท่านออกเดินทางสู่
นครนิวยอร์ค โดยผ่านเส้นทางชม 
“ส ะพ าน บ รูค ลิ น ”  (Brooklyn 
Bridge) ซ่ึ ง เป็นสะพานแขวน ท่ี
เก่าแก่ ท่ี สุดในสหรัฐอเมริกา มี
ความยาว 1,825 เมตร ทอดข้าม
แม่น ้ าอีสต์ เช่ือมระหว่างนิวยอร์ก 
ซิ ต้ี  เกาะแมนฮัตตัน  และย่านบ
รูคลิน  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  จากนั้ นผ่านชม  “ตึกเอ็มไพร์สเตท” (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกท่ีเคยเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

ปัจจุบนัสูงเป็นอนัดบั 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกน้ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ของฮอลลีวูด้หลาย
เร่ืองมาใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าฉากส าคญั ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เป็นต้น (***
หมายเหตุ หากมีเวลาท่านสามารถ
เลือกซ้ือตัว๋ขึ้นชมวิวบน ราคาทวัร์
จะไม่รวมค่าขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท  
มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เพิ่ ม เติ ม ท่ า น ล่ ะ 
ประมาณ 40 USD***)  น าชมตัว
มหานครนิวยอร์ค ชมเขตแมนแฮต
ตัน  ซ่ึ ง   เป็ น ท่ี ตั้ งของสถาน ท่ี
ส าคญัต่าง ๆ อาทิ ย่านวอลล์สตรีท 
Wall St. เป็นช่ือของถนนในเกาะ
แมนแฮตตันถนนเส้นน้ีเป็นถนน
เก่าแก่เส้นหน่ึงของเมือง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางการเงินแห่งหน่ึง และตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ค เร่ิมตั้งตน้อยู ่
บนถนนสายน้ี ผ่านชมย่าน “เรดิโอ ซิต้ี มิวสิค ฮอลล์” (RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภาพยนตร์และ
โรงคอนเสิร์ต จุท่ีนัง่ได ้6,500 ท่ีนัง่ น าท่านสู่ยา่น “ฟิฟธ์ อเวนิว” (FIFTH AVENUE) ยา่นท่ีเป็นศูนยร์วมของ
สินคา้ ยี่ห้อชั้นน าและแฟชัน่ทนัสมยั อีกทั้งยงัมีห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั MACY น าท่านออกเดินทางสู่ “มหา
วิหารเซนต์แพททริค” (Patrick' Cathedral) เป็นมหาวิหารท่ีเก่าแก่ เร่ิมสร้างขึ้นเม่ือปี 1858โดยถูกสร้างดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิค ตวัโบสถท์ าจากหินอ่อนสีขาว มียอดแหลมสูงประมาณ 100 เมตร ประตูของ
โบสถมี์รูปป้ันสัมฤทธ์ิของนักบุญทั้งหลาย ถูกออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ James Renwick  กล่าวว่าใชเ้งินใน
การสร้งมหาวิหารแห่งน้ีประมาณ 850,000 เหรียญ มหาวิหารแห่งน้ี ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นสถานท่ีส าคญั 



  ทางประวติัศาสตร์แห่งชาติ ในปี ค.ศ.1976 อีกหน่ึงแลนด์มาร์คของนิวยอร์กท่ีควรค่าแก่การมาเยอืน จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ย่าน “ร็อคก้ีเฟล
เล อ ร์  เซ็ น เต อ ร์ ”  (Rockefeller 
Center) เดิมช่ือว่า General Electric 
ตึกแห่ ง น้ีส ร้างขึ้ น โดย  John D. 
Rockefeller Jr และเปิดอย่างเป็น
ทางการในปี ค.ศ.1933 เป็นสถานท่ี
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก ท่ีมีศูนยก์ารคา้ส่วนตวั
ของตัวเองประกอบไปด้วยตึก 19 
ตึก ท่ีมีความสวยงามน่าประทบัใจ 
โดยเร่ิมตน้การทาโครงการ ทางธุรกิจแบบผสมผสาน มีทั้งสวน ร้านอาหารและแหล่งชอ้ปป้ิง ดว้ยพื้นท่ีสา
นักงาน ซ่ึงทั้งหมดถูกตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยศิลปะสไตล์ลเด็คโค่ (DECO) ปัจจุบันท่ีศูนย์ แห่งน้ีเป็น
สถานท่ีจดังานทางดา้นวฒันธรรมและบนัเทิงกลางเมืองนิวยอร์ก ซ่ึงจดังานคอนเสิร์ต และนิทรรศการต่างๆ 
ใหท้่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Holiday Inn Manhattan 6th Ave  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง  
  

วนัที่ส่ีของกำรเดินทำง(4) นิวยอร์ค – ล่องเรือชมเกำะลิเบอร์ตี้  - เทพีเสรีภำพ – กรำวด์ซีโร่                 
กรีนวชิ วลิเลจ – ฮัดสัน ยำร์ด 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านล่องเรือชมเกาะลิเบอร์ต้ี ชมรูป้ันเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) เดิมมีช่ือว่า Liberty 
Enlightening The World ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮดัสัน เป็นของขวญัท่ีชาวฝร่ังเศสมอบ เป็นของขวญั
แก่ชาวอเมริกัน ในวนัท่ีอเมริกาเ  
ฉลิมฉลองวนัชาติครบ 100 ปีเม่ือ
วนัท่ี 4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่ง
มอบอย่ าง เป็ นท างการ โดย มี
ประธานาธิบ ดีโกรเวอ ร์  ค ลิฟ  
แลนด์เป็นผู ้รับมอบในวันท่ี  28 
ตุลาคม 1886 “เทพีเสรีภาพ” เป็น
ประติมากรรมโลหะส าริด รูปเทพี
ห่มเส้ือคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือ
ซา้ยถือแผน่จารึกค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนส
โก ้เม่ือปี 1984 จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัฝ่ัง น าท่านผ่านชม “GROUND ZERO” สถานท่ี ๆ เคยเป็นท่ีตั้ง



ของ “ตึกเวิร์ดเทรด” ถูกเรียกทนัทีท่ีส้ินสุดการวินาศกรรมในคร้ังนั้น หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา 
และหน่วยงานของเอกชนร่วมกันด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีดังกล่าวให้เป็นสถานท่ีระลึกถึงเหยื่อจาก
วินาศกรรม 911 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ย่าน "กรีนวิช วิลเลจ"  (Greenwich Village) ตั้งอยู่ในย่านแมนฮตัตนัของนิวยอร์ก ในอดีตคร้ัง

หน่ึงท่ีน่ีเคยเป็นเขตอุตสาหกรรมท่ี
มีความส าคญัอย่างมากของสหรัฐฯ 
เป็นเมืองท่ีตกเป็นเมืองขึ้นของชาว
โบ ฮี เมี ยน  บี ท นิ ก ส์  ปั จ จุ บั น
น้ี  Greenwich Village ถือไดว้่าเป็น 
ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมสไตล์
โบฮีเมียนแห่งสหรัฐฯ และยังมี
มนตเ์สน่ห์อนัน่าคน้หาอยูใ่นตวัเอง 
อีกทั้ งย ังเป็นศูนย์กลางของการ
เคล่ือนไหวด้านสิทธิของกลมคน
รักร่วมเพศ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีลว้นเป็นแรงดึงดูดชั้นดีท่ีท าให้นักท่องเท่ียวจ านวนมากหลงใหล เขา้มายงัหมู่บา้น
แห่งน้ี กลายเป็นเมืองแห่งงานศิลปะ แค่มองดูตึกรามบา้นช่องบริเวณ โดยรอบก็สามารถสัมผสัไดถึ้งงานศิลปะท่ี
มีมาตั้งแต่ยุคอดีต เป็นผลงานท่ียงัไมเลือนหายไปตามกาลเวลา Greenwich Village ส่วนใหญ่จะเป็นตรอกซอก
ซอยเยอะ มีร้าน ขายสินคา้ท่ีระลึก ร้านอาหาร ตั้งอยู่เรียงราย มีสถานท่ีโดดเด่นอย่างสวนสาธารณะวอชิงตนั 
ท่านจะได้พบกับ Washington Square Arch ท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของ Greenwich Village น าท่านชม “ฮัดสัน 
ยาร์ด” (HUDSON YARDS) หรือ
รู้จักในนาม VESSEL ส่ิงก่อสร้าง
แห่งใหม่และเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวแห่งใหม่ในมหานคร
นิวยอร์ก  เป็นสถาน ท่ีพักผ่อน
ห ย่ อน ใจ  แห ล่ งช้ อ ป ป้ิ งแล ะ
ร้านอาหารมากมาย อีกทั้ งยงัเป็น
จุ ด ช ม เ มื อ ง อี ก จุ ด นึ ง  ท่ี
ประกอบด้วยขั้นบันไดท่ีเช่ือมต่อ
กันอย่างมากมาย    อิสระให้ท่าน
ไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั… 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Holiday Inn Manhattan 6th Ave  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง  
 
 



วนัที่ห้ำของกำรเดินทำง(5) นิวยอร์ค – ซีรำควิส์ – ชมเมือง – เมืองบัฟฟำโล 
                                                     อุทยำนแห่งชำติไนแองกำร่ำ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “เมืองซีราคิวส์” เป็นเมืองในเขตฟิงเกอร์เลกส์ของนิวยอร์กตอนกลางมีกีฬา
ระดบัวิทยาลยั แสงอาทิตยช่์วงฤดู
ร้อนและฤดูหนาวท่ี เต็มไปด้วย
หิมะเหมาะต่อการท ากิจกรรมใน
ร่ม แล ะกล างแ จ้ งต ล อ ดทั้ ง ปี
เพลิดเพลินได้ทั้ งวนักับกิจกรรม
กลางแจง้ ชอ้ปป้ิง และสถานท่ีทาง
วฒันธรรมในใจกลางรัฐนิวยอร์ก 
แต่เดิมซีราคิวส์เป็นเมืองหลักใน
การผลิตเกลือให้กบัสหรัฐอเมริกา 
เม่ือมีมหาวิทยาลัยซีราคิวส์และ
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ก็ท าใหเ้มืองน้ีกระฉับกระเฉงจากพลงัของหนุ่มสาวคุณสามารถเร่ิมตน้การท่องเท่ียวน่ี
ดว้ย  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย   หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ “บฟัฟาโล” Buffalo เป็นเมืองในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก อยู่ติด

กบัทะเลสาบอีรีและแม่น ้ าไนแอ
การา บัฟฟาโลเป็นเมืองขนาด
ใหญ่อันดับสองในรัฐรองลงมา
จากนครนิวยอร์ก จากนั้นน าท่าน
อ อ ก เดิ น ท าง สู่   “ อุ ท ย าน
แห่ งชาติไนแองการ่า” (ฝ่ั ง
อ เม ริ ก า )  ท่ี ถื อ ว่ า เ ป็ น ส่ิ ง
มหัศจรรยท์างธรรมชาติส่ิงหน่ึง
ของโลก และเป็นสถานท่ี ด่ืม
น ้าผ้ึงพระจนัทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 
ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกนั น ้ าตกไนแองการ่าเกิดจากบริมาณน ้ า ท่ีไหลมาจากทะเลสาบทั้ง 5 และเป็น
พรมแดนระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกากบัประเทศแคนาดา 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Holiday Inn Niagara Falls-Scenic Downtown หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง  
 
 



วนัที่หกของกำรเดินทำง(6)  ไนแองกำร่ำ – ล่องเรือชมน ้ำตกไนแองกำร่ำ  
                                                    นั่งเฮลคิอปเตอร์ชมววิไนแองกำร่ำ*** -  ช้อปป้ิง เอำท์เลท็ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม “น ้าตกไนแองการ่า”  (ฝ่ังอเมริกา) น ้ าตกไนแอการาประกอบดว้ยน ้ าตกสามแห่งท่ีแยกออกจาก
กนั คือ น ้ าตกเกือกมา้ (Horseshoe 
Falls บ า ง ค ร้ั ง ก็ เ รี ย ก  น ้ า ต ก
แคน าดา) สู ง  158  ฟุ ต , น ้ าตก
อเมริกาสูง 167 ฟุต , และน ้ าตก
ขนาดเล็กกว่าท่ีอยู่ติดกนั คือน ้ าตก 
Bridal Veil เดินทางถึงน ้ าตกไน
แองการ่า น าท่านเดินเข้าสู่จุดชม
วิว ท่ีสามารถมองเห็นน ้ าตกไน
แองการ่าไดอ้ย่างชดัเจน มีเวลาให้
ท่านเก็บภาพความประทบัใจ ไดอ้ยา่งเต็มท่ี น าท่านล่องเรือ “MAID OF THE MIST” เพื่อชมน ้ าตกไนแองกา
ร่าอย่างใกลชิ้ด สัมผสักระแสน ้ าปริมาณมหาศาลท่ีทิ้งตวัจากทะเลสาบอีร่ี เป็นจุดท่ีท าให้ท่านไดอ้ยู่ใกลก้บั
น ้าตกมากท่ีสุด สัมผสัไดก้บัความสวยงามพร้อมกบัความน่ากลวักบัปริมาณน ้า 6 แสนแกลอนต่อวินาทีท่ีตก
ลงกระทบกนั ท าให้เกิดเสียงดงักึกกอ้งไปนับพนัไมล์ และมีละอองน ้ าปกคลุมไปทัว่บริเวณทอดผ่านดว้ย
สายรุ้งโคง้รับกบัน ้ าตกขนาดมหึมา สร้างความสวยงามและความประทบัใจเป็นอย่างมาก มีเวลาพอสมควร
ใหท้่านไดอิ้สระตามอธัยาศยั… 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ท่านสามารถซ้ือทวัร์นัง่เฮลิคอปเตอร์*** (NIAGARA HELICOPTER) เพื่อชมความงามของน ้ าตกไนแองกา
ร่า  ในมุมมองท่ี น่ า ต่ืน เต้น  เพื่ อ
ไม่ให้ท่านพลาดโอกาส ในการเก็บ
ภาพสวยๆ ในแต่ละมุม ควรเตรียม
กลอ้งถ่ายรูปไวใ้ห้พร้อมตั้งแต่ขึ้น
เฮลิคอปเตอร์ โดยทัวร์น้ีจะเร่ิมต้  
นด้วยการชมโรงผลิตไฟฟ้า จาก
พลังงานน ้ า (The Sir Adam Beck 
Generating Plant) , The Niagara 
Parks Commission School of 
Horticulture,  
****หมายเหตุ...การนัง่เฮลิคอปเตอร์ ข้ึนอยูส่ภาพอากาศ ไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่าน
ละ 170 USD ช าระเป็นเงินสดเท่านั้น***  



 จากนั้นน าท่านสู่ชอ้ปป้ิง เอาทเ์ล็ท (Fashion Outlets of Niagara Falls USA) อิสระทุกท่านเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั https://www.fashionoutletsniagara.com/Directory 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Holiday Inn Niagara Falls-Scenic Downtown หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง  
 

วนัที่เจ็ดของกำรเดินทำง(7) ไนแองกำร่ำ – วลิเลีย่มสปอร์ต – แฮร์ริสเบิร์ก 
                                                     โรงงำนช็อคโกแลต็ HERSHEY’S - วอชิงตัน ดีซี 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองวิลเล่ียมสปอร์ต” พื้นท่ีน้ีเป็นท่ีอาศยัของชาวอินเดียนแดง ก่อนการมาถึงของชาว
ยุโรป นิคมน้ีไดรั้บการตั้งช่ือตามวิลเลียมรัสเซลซ่ึงมีเรือจอดอยู่ในแม่น ้ า ท่ีน่ีกลายเป็นศูนยก์ลางการตดัไม้
ใ น ช่ ว ง ท ศ ว ร ร ษ ท่ี  1860 “ส ง ค ร า ม ขี้ เ ล่ื อ ย ”  ป ะ ทุ ขึ้ น  เ ม่ื อ ค น ง า น ห า วั 

 นท างานท่ีสั้นลง แต่สุดทา้ยก็ไดส้งบลง เม่ือความตอ้งการไมล้ดลงและ เศรษฐกิจก็มีความหลากหลายรวมถึง
ผลิตภณัฑโ์ลหะและเคร่ืองหนงัเฟอร์นิเจอร์อาหารแปรรูปและส่ิงทอไดเ้ขา้มาทดแทนมากขึ้น 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย   หลังอาหารน าท่าน น าท่านออก

เดินทางสู่  “เมืองแฮร์ริส เบิ ร์ก ”  
(HARRISBURG) น าท่านแวะชม 
“โรงงานช็อคโกแล็ต” แสนอร่อย
ท่ี มี ช่ื อ เสี ยงดั งไปทั่ ว โลก  ท่ี มี
เค ร่ือ งจัก ร เก่ าแ ก่ ท่ี ใช้ ใน ก าร
ผ ลิตช็ อคโกแลต  HERSHEY’S 
โรงงานน้ี ได้ถูกก่อตั้ งขึ้ นมาโดย 
MR.MILTON S.HERSHEY ใน ปี
ค.ศ.1876 โดยมีลูกอมคาราเมลร



สนมท่ีมีช่ือเสียงโดงดงัว่า “HERSHEY’S CRYTAL A” ท่ีมาพร้อมกบัประโยคเด็ดท่ีว่า “MELT IN YOUR 
MOUTH” มีเวลาท่านได้ซ้ือช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึก ไดเ้วลาพอสมควร น าท่าน
ออกเดินทางสู่ “กรุงวอชิงตนั ดี.ซี.” (Washington D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Holiday Inn Washington D.C.-Greenbelt MD หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง  
 
 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง(8)     วอชิงตัน ดีซี – ท ำเนียบขำว – อนุสำวรีย์วอชิงตัน  
      อนุสรณ์สถำนอบัรำฮัมลนิคอล์น - เข้ำชมสถำบันสมิธโซเนียน  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ “กรุงวอชิงตนั ดี.ซี.” (Washington D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกามีช่ือ

เต็มว่า DISTRICT OF COLUMBIA หรือใช้ตวักนัว่า D.C. กรุงวอชิงตนั ดีซี ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนีย
กั บ แม ร่ีแ ล น ด์  ส ร้ าง ใน ส มั ย
ประธาน าธิบ ดีจอ ร์จวอ ชิ งตัน 
ป ร ะ ธ าน า ธิ บ ดี ค น แ ร ก ข อ ง
สห รัฐอเม ริกาถูกส ร้างขึ้ น เพื่ อ
ทดแทนฟิลาเดเฟียท่ีเคยเป็นเมือง
หลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดน
โพ้นทะเลของอังกฤษ  และเป็น
เมืองหน่ึงท่ีได้รับการออกแบบผงั
เมืองได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ 
และเป็นท่ีตั้งของหน่วยงา นรัฐบาลท่ีส าคญัๆ โดย กรุงวอชิงตนั ดีซี นั้นติดกบัรัฐเวอร์ จิเนียและรัฐแมรีแลนด ์
อยู่ในเขตฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าพอตอแมก (POTOMAC RIVER)แวะถ่ายรูปกับ “ท าเนียบขาว” (The White 
House) ท่ีพ  านักของประธานาธิบดี
สห รัฐอเม ริกา น าท่ านชมและ
ถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์วอชิงตัน” 
( WASHINGTON MONUMENT) 
ท่ีมีลักษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 
169 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็น  เกียรติ
แก่จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดี
คนแรกของสหรัฐฯ จากนั้นเขา้ชม 
“อนุสรณ์สถานอบัราฮมัลินคอลน์” 
( LINCOLN MEMORIAL)  ใ จ
กลางกรุงวอชิงตนั ดีซี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ีระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี  ลินคอล์น ตั้งอยู่ใน
บริเวณสวนสาธารณะอนัใหญ่โตภายในตวัเมือง ชม “อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม” (VIETNAM 



VETERAN MEMORIAL) ท่ีบนก าแพงสีด า มีรายช่ือของชาวอเมริกันท่ีเสียชีวิตในสงครามเวียดนามกว่า 
58,000 คน ชม “อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี” (KOREAN WAR VETERANS MEMORIAL) เป็นรูป
แกะสลกัท่ีเป็นรูปทหาร ชม “อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน” (JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์
สถานท่ีสวยงามและส าคญัแห่งหน่ึงในกรุงวอชิงตนั ดีซี มีรูปป้ันของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันอยูด่า้นใน    

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สถาบันสมิธโซเนียน” (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซ่ึงเป็นสถาบันวิจัย  

ก่อตั้ งขึ้ นตามความประสงค์ของ
นักวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ เจมส์ 
สมิธสัน (JAM  ES SMITHSON)   
ซ่ึ ง ระบุ ใน พิ นั ย ก รรม ว่ าห าก
หลานชายของเขา เฮนร่ี เจมส์ ฮงัเก
อาร์ ฟอร์ด ไม่ มีทายาท ก็ให้ยก
ม รดกทั้ งห ม ด ให้ แ ก่  รั ฐบ าล
สหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้ งองค์กรท่ี
สามารถ “เพิ่ มพูนและเผยแพร่
ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติ เข้าชม 
“พิพิธภัณฑ์ยานยนต์อากาศยาน”  
(National Air and Space Museum) 
ชมเคร่ืองบินหลายยุคหลายสมัย 
ร ว ม ทั้ ง  Kitty Hawk Flyer 
เคร่ืองบินล าแรกของโลกของพี่
น้องตระกูลไรน์ ยานอวกาศอพอล
โล 11 จรวดล าแรกท่ีโคจรไปกลบั
โลก – ดวงจนัทร์ ชม “พิพิธภณัฑ์
ป ระ วั ติ ธ ร รม ช าติ  (National 
Museum of Natural History)” เพลิดเพลินกับการชมหุ่น   สตัฟฟ์ช้างป่าแอฟริกันตัวใหญ่ท่ีสุดในโลก 
นอกจากนั้นท่ียงัมีห้องท่ีมีซากดึกด าบรรพ ์มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่  ในพิพิธภณัฐ์แห่งน้ียงั
มีไฮไลทท่ี์ส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือ “เพชรโฮป้” (Hope Diamond) อนัเป็นเพชรสีน ้าเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และ
มีประวติัอยู่ว่าเพชรอนัน้ี น าแต่ความเคราะห์ร้ายมาให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของเสมอ จนกระทัง่เจา้ของคนสุดทา้ยจึง
จ าตอ้งส่งต่อมาใหแ้ก่สถาบนัสมิธโซเนียน  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Holiday Inn Washington D.C.-Greenbelt MD หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง  
 
 



วนัที่เก้ำของกำรเดินทำง(9) วอชิงตัน ดีซี – ชมเมืองฟิลำเดเฟีย – ช้อปป้ิง 
                                                    ฟิลำเดเฟีย พรีเมียม เอำท์เลท็ – นิวยอร์ก  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟิลาเดลเฟีย” มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมการประกาศอิสรภาพใน

สมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา น า
ท่านชม “ระฆงัแห่งอิสรภาพ หรือลิ
เบอร์ต้ี  เบลล์”   จัด เป็นระฆังท่ี มี
ความหมายต่อ  ประวติัศาสตร์ชาติ
อเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบท่ีส่ง
เสี ย งก้อ งกั งว าลห ลังป ระก าศ
อิส รภาพไม่ ขึ้ น ตรงต่อจักรภพ
อังกฤษ ในปี 1776 เหตุท่ีเลือกใช้
ระฆังใบน้ีเพราะรอบๆระฆังจารึก
ข้อค วาม ท่ี มี คว ามหม ายจับ ใจ
เก่ี ยวกับ เส รีภ าพ ไว้ว่ า  “ขอ ให้
เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนท่ีอาศยัอยู่
บนผืนแผ่นดินน้ี” ซ่ึง สอดคลอ้งกบั
วัตถุป ระสงค์ของการประกาศ
อิสรภาพพอดี ระฆงัเสรีภาพใบน้ีมี
น ้าหนกั 2,080 ปอนด์ เร่ิมแขวนเป็น 
ระฆงัประจ าเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียามมีการประชุมหรือเหตุการณ์ส าคญั ก่อนจะใช้ในการตี
เพื่อประกาศเอกราช หลงัจากนั้นก็จะตีไวอ้าลยัในอสัญกรรมของคณะผู ้ กอบกูอิ้สรภาพทุกๆคน ระฆงัเร่ิม
ปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริหลงัการตีฉลองวนัเกิดประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตนั ท าให้ทางการ
สหรัฐยกเลิกการตีระฆงัพร ่ าเพร่ือ เพื่อยืดอายุของระฆงัให้ยาวนานท่ีสุด จากนั้นน าท่านชม “อินดีเพนเดน้ซ์
ฮอลล”์ สถานท่ีประกาศอิสรภาพ ตั้งอยูใ่นสวนท่ีเมืองฟิลาเดลเฟีย ซ่ึงไดป้ระกาศเอกราชไวใ้นปี ค.ศ 1776 ค า
ประกาศเขียนโดยโธมัส  เจฟเฟอร์
สั น  แ ถ ล ง ว่ า  อ า ณ า นิ ค ม
อ เม ริก า  13 แห่ ง  ขอแยกตัวจาก
องักฤษ  

เท่ียง  บ ริ ก าร อ าห าร ม้ื อ ก ล าง วัน  ณ 
ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่ าน เดินท าง สู่  “Philadelphia 
Premium Outlets” ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็น
เอาท์เลทท่ีดี ท่ี สุดอีกแห่งหน่ึงใน
อเมริกา ตั้งอยู่บนเน้ือท่ีขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยร้านคา้แบรนด์เนมกวา่ 250  ร้านคา้ น าเสนอสินคา้ในราคาท่ี



ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, 
DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และ
อ่ืนๆอีกมากมาย มีเวลาให้ท่านไดอิ้สระกบัการเดินเล่นหรือจะเลือกนัง่จิบชา กาแฟ ท่ีมาจ าหน่ายหลากหลาย
จุดในเอาทเ์ลทแห่งน้ี / ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

*** อิสระอาหารม้ือค ่าเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *** 

พกัที่: New York LaGuardia Airport Marriott หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่สิบของกำรเดินทำง(10) นิวยอร์ก – ช้อปป้ิง - Time Square – สนำมบิน JFK – โดฮำ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่ย่าน “ไทม ์สแควร์ (Time Square) อิสระทุกท่านเดินเล่นเก็บภาพมหานคนิวยอร์กหรือชอ้ป

ป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆตามอธัยาศยั...   

16.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินนิวยอร์ก(JFK) 
20.55 น. ออกเดินทางสู่โดฮา โดยเท่ียวบินท่ี QR702 
 

วนัที่สิบเอด็ของกำรเดินทำง(11) โดฮำ – กรุงเทพฯ 
16.25 น. เดินทางถึงโดฮา เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
20.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบินท่ี QR830 
 

วนัที่สิบสองของกำรเดินทำง(12)  กรุงเทพฯ 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

*************************************************************** 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
บริษทั ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคญั 



อตัรำค่ำบริกำร ออกเดนิทำง คณะที ่1-2 

จ านวนผูร่้วมเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่พกั 
หอ้งละ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

เดินทำง 2-3 ท่ำน 259,900 59,000 
เดินทำง 4-5 ท่ำน 189,900 59,000 
เดินทำง 6-7 ท่ำน 169,900 59,000 
เดินทำง 8-9 ท่ำน 159,900 59,900 

หากท่านตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 

หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา ไม่มีหอ้งพกัส าหรับ 3 ท่าน (TRIPLE  ROOM) ส่วนใหญ่จะเป็น 
เตียง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรุณาสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ี 

 
อตัรำค่ำบริกำร ออกเดนิทำง คณะที ่3-9 

จ านวนผูร่้วมเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่พกั 
หอ้งละ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

เดินทำง 2-3 ท่ำน 269,900 69,000 
เดินทำง 4-5 ท่ำน 199,900 69,000 
เดินทำง 6-7 ท่ำน 179,900 69,000 
เดินทำง 8-9 ท่ำน 169,900 69,900 

หากท่านตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 

หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา ไม่มีหอ้งพกัส าหรับ 3 ท่าน (TRIPLE  ROOM) ส่วนใหญ่จะเป็น 
เตียง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรุณาสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ี 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองชั้นประหยดับินไป-กลบั กรุงเทพฯ – นิวยอร์ค – กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง ตามกฎหมายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้พนกังานขบัรถ ขบัเกิน 12 ช.ม. ต่อวนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน
เทศกาล, งานเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมเป็นหลกั  



 ค่าเขา้ชมยงัสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ิน 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกสบายตลอดการ
เดินทาง  

 การด าเนินการกรอกขอ้มูลต่างๆ ท่ีส าคญัและจ าเป็นตอ้งใชใ้นการเดินทางตลอดทริป  
 ค่าซิมการ์ด ส าหรับใชใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความสะดวกในการติดต่อส่ือสารของท่าน 
 ค่าประกนัสุขภาพและประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง วงเงินคุม้ครองสูงสุดมากถึง 5,000,000 บาท   

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าใบรับรองผลการตรวจโควิด เพื่อยนืยนัผลว่าไม่มีเช้ือก่อนการเดินทาง มีอายไุม่เกิน 72 ชัว่โมง นบัจากเวลาไฟลทบิ์น
ออกจากประเทศไทย  โดยวิธีการตรวจแบบ ANTIGEN, NAAT, RT-LAMP, RT-PCR OR TMA เท่านั้น!!! ในเอกสาร
ตอ้งระบุ ช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ท่ีตรงตามหนา้พาสปอร์ต (ห้ามผิดแมแ้ต่ 1 ตวัอกัษรหรือตวัเลข)ในการยืนยนัผล 
โดยระบุวา่ “NEGATIVE” หรือ “NOT DETECTED” เท่านั้น ถา้เอกสารระบุวา่ “INVALID” ไม่สามารถใชไ้ด ้

 การส ารองท่ีพัก Alternative State Quarantine (ASQ) สถานท่ีกักตัวทางเลือก กระบวนการของการกักกันโรค ณ 
โรงแรมท่ีได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ระยะเวลาในการกักตัวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซ่ึงรัฐบาลจะเป็นผูก้  าหนด (ท่าน
สามารถเลือก ASQ ได้ตามความต้องการของท่าน (โดยสามารถดูรายช่ือและค่าใช้จ่ายรายละเอียดต่างๆตามท้าย
โปรแกรม) 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่ าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม (9,000 บาท)  

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ี
แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่ำทิปพนักงำนขับรถท่ำนละ 4 USD / ท่ำน / วัน ท้ังหมดท่ำนละ 36 USD ตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 150 บำท ต่อวัน ท้ังหมดท่ำนละ 1,800 บำท ตลอดกำรเดินทำง 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 100,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 3 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือ ท่านไดแ้จง้กบัทางบริษทัไม่ผ่าน
การยืน่วีซ่า หรือ ผลการตรวจโรค Covid-19 เป็นบวก ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด 



❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

❖ ทางบริษทัไม่สามารถรับผิดชอบได ้หากเกิดผลขา้งเคียงต่างๆ หลงัจากการไดรั้บวคัซีนแลว้ 
 

หมำยเหตุ 
o เอกสำรต่ำงๆท่ีใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกำ ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู ้

ก  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทัวร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และ
อ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวีซ่ำและ ผลกำรตรวจโรค Covid-19 เป็นลบ แล้วยกเลกิกำรเดินทำง ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 100% 

• ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
• หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวีซ่ำ และ ผลกำรตรวจโรค Covid-19 เป็นลบ แล้วยกเลกิกำรเดินทำง ก่อนเดินทำง 3 วัน ทำง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 100% 

 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงท่ีเหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะ
เดินทาง  

 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงั
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการ
ออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 



  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์
และเอกสำรแสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การ
อ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมใิห้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และ
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวีซ่ำของ
ท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศ
ตำมท่ีระบุเท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 



 

ALTERNATIVE STATE QUARANTINE (ASQ) PACKAGE  

PACKAGE 14-16 DAYS รำคำเร่ิมต้น 

1. AMBASSADOR HOTEL BKK  38,000 

2. SALIL HOTEL SOI THONGLOR 1  39,000 

3. GRAND CENTRE POINT SUKHUMVIT 55 60,000 

4. MOVENPICK BDMS WELLNESS RESORT BANGKOK 66,500 

*** หากท่านตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
หรือตอ้งการทราบราคาแพค็เก็จ ASQ อ่ืนๆเพิม่เติมนอกเหนือจากน้ี กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ี *** 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z9a0-
ROZXm1OJX13LHxkanKCS0h5O60sCfhx5LuMHoY/edit#gid=2132420569 


