อเมริกาตะวั นออก 10 วั น 7 คืน
โดยสายการบินอีวเี อแอร์ (BR)
นิวยอร์ค-ฟิลาเดลเฟี ย-วอชิงตัน ดีซี-แฮริสเบิรก์ -คอร์นนิ่ง
น้าตกไนแองการ่า (ฝัง่ อเมริกา)-บิงแฮมตัน

ล่ องเรือ Maid of the Mist ชมน้าตกไนแองการ่า
ช้อปปิ้ ง Woodbury Premium Outlets ชมอนุสาวรี
สาวรีย์เทพีเสรีภาพ
นิ วยอร์ค
อดีตเมืองหลวงเก่าทีเ่ ป็ นนครแห่งความมังคั
่ ง่ และทันสมัยทางด้านสถาปั ตยกรรม และเทคโนโลยี
ฟิ ลาเดลเฟี ย เมืองทีป่ ระชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพมากทีส่ ดุ ในอเมริกา ตัง้ อยูใ่ นรัฐเพนซิลวาเนีย ซึง่ ถือเป็ นสถานทีก่ อ่ ตัง้
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีจ่ ะมาเสีย่ งโชค ณ เมืองนี้
วอชิ งตัน ดี ซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นเมืองหนึง่ ทีไ่ ด้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็ น
ระเบียบ เป็ นทีต่ งั ้ ทีท่ าการของหน่วยงานรัฐบาลทีส่ าคัญ ๆ
แฮร์ริสเบิ รก์
เมืองหลวงริมฝั ง่ แม่น้ าซัวควิฮานน่า เป็ นทีต่ งั ้ ของโรงงานช็อคโกแล็ตแสนอร่อยทีม่ ชี อื ่ เสียงไปทัวโลก
่
คอร์นนิ ่ง
เมืองทีต่ งั ้ อยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ค เป็ นเมืองทีม่ ชี อื ่ เสียงอย่างยิง่ ในด้านการทาเครือ่ งแก้ว
ไนแองการ่า นาท่านล่องเรือ Maid of the Mist ฝั ง่ อเมริกาของน้ าตกไนแองการ่า ชมม่านน้ าตกทีใ่ หญ่โตสวยงามและยัง
เป็ นสิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกอีกด้วย

กาหนดการเดิ นทาง

26 เม.ย.-05 พ.ค. / 01-10 พ.ค.2562

ปรับราคาทัวร์
26ธ.ค.61

วันแรก
กรุงเทพฯ-ไทเป-นิ วยอร์ค
09.30 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวเี อแอร์ แถว R ประตูทางเข้าหมายเลข 8
เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ทา่ นก่อนขึน้ เครือ่ ง (กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจาก
กฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
12.20 น.
ออกจากกรุงเทพฯ สูก่ รุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR 212
*** (เดิ นทาง 01-10 พ.ค.62 เปลีย่ นเป็ นไฟลท์ BR062 เวลา 11.40-16.30 น.) ***
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17.10 น.
19.10 น.
22.05 น.

วันที ส่ อง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า
วันที ส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เดินทางถึงกรุงไทเป ให้ทา่ นแวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสูม่ หานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR 032
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล *******
เดินทางถึง สนามบิ นจอห์นเอฟเคนเนดี้ มหานครนิ วยอร์ค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
นิ วยอร์ค- ฟิ ลาเดลเฟี ย-วอชิ งตัน ดีซี
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัวโมง)
่
ชมเมืองฟิ ลาเดลเฟี ย เมืองทีป่ ระชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพมากทีส่ ุดในอเมริกา ตัง้ อยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย
ซึง่ ถือเป็ นสถานทีก่ ่อตัง้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการ
ตัง้ ประเทศ ชมหอแห่งเสรีภาพ Independence Hall สร้างขึน้ เพือ่ ใช้เป็ นศาลาว่าการรัฐ ปั จจุบนั ใช้เก็บรักษา
เอกสารอิสรภาพและตัง้ ดินแดนใหม่โดยใช้ชอ่ื ว่า“สหรัฐอเมริกา” (United State of America)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิ งตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นเมืองหนึ่งทีไ่ ด้ออกแบบผัง
เมืองได้อย่างสวยงามและเป็ นระเบียบ เป็ นทีต่ งั ้ ทีท่ าการของหน่วยงานรัฐบาลทีส่ าคัญ
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วอชิ งตัน ดีซี-แฮริ สเบิรก์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม นาท่านชม กรุงวอชิ งตันดีซี โดยเริม่ ต้นจากทาเนียบขาว ทีพ่ านักของ
ประธานาธิบดี จุดเด่นทีพ่ ลาดไม่ได้อกี ทีค่ อื เสาสูงทีท่ าจากหินอ่อนและตัง้ ตระหง่านอย่างเห็นได้ชดั คือ
อนุสาวรียว์ อชิงตัน ซึง่ มีความสูง 555 ฟุต ชมสถาปั ตยกรรมอันสวยงามของโดมสีขาวซึง่ สร้างเป็ นทีร่ าลึก
ถึงประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สนั และชมอนุสาวรียป์ ระธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ
ประธานาธิบดีลนิ คอร์น จากนัน้ ชมตึกรัฐสภา ซึง่ เป็ นทีป่ ระชุมสมาชิกวุฒสิ ภา และสภาผูแ้ ทนราษฎร นา
ท่านชมสถาบันสมิ ธโซเนี ยน (The Smithsonian Institute) ก่อตัง้ ในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วน
หนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินยั กรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษสถาบัน
สมิธโซเนียนยังเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลกและ ได้รวบรวมพิพธิ ภัณฑ์ 13 แห่งไว้ดว้ ยกัน เช่น
National Museum of Natural History ซึง่ แสดงนิทรรศการเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดง
กระดูกไดโนเสาร์ หุน่ ช้างแอฟริกนั โบราณทีต่ วั ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ทีเ่ คยเป็ น
สมบัตขิ องพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ของฝรังเศส
่
ชมพิพธิ ภัณฑ์เครือ่ งบินและยานอวกาศ (National Air and
Space Museum) ทีม่ ผี เู้ ข้าชมสูงทีส่ ดุ ในโลก แสดงประวัตศิ าสตร์การบินมาตัง้ แต่ตน้ จนถึงปั จจุบนั
ประกอบด้วย เครือ่ งร่อน เครือ่ งบิน จรวด ยานอวกาศ ซึง่ เป็ นของจริงตัง้ แต่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax)
ทีฉ่ ายภาพยนตร์เกีย่ วกับการบินอวกาศ นอกจากนี้ยงั มีทอ้ งฟ้ าจาลองหินจากดวงจันทร์ และเครือ่ งบินลา
แรกของโลกจากตระกูล Wright
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแฮริ สเบิรก์ (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั ง่ แม่น้าซัวควิฮานน่า(ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัวโมง)
่
นาท่านชมโรงงานผลิ ตช็อคโกแลต ชมเครือ่ งจักรเก่าแก่ทใ่ี ช้ในการผลิตช็อคโกแล็ตที่
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ค่า
วันที ส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันที ห่ ้า
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า
วันที ห่ ก
เช้า

มีชอ่ื เสียงระดับโลก และให้ทา่ นได้เลือกซือ้ ช็อคโกแล็ตนานาชนิดเพือ่ เป็ นของฝากทีร่ ะลึก ณ Hershey’s
Chocolate World
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
แฮริ สเบิรก์ -คอร์นนิ ่ง-ไนแองการ่า
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ ่ง พร้อมชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและ
ชีวติ แบบอเมริกนั ซึง่ ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ 1890 . ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นฝั ง่ แม่น้าเช
มุง เป็ นเมืองที่ม ีช่อื เสีย งทางด้า นการท าเครื่อ งแก้ว (ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) น าท่ า นชม
โรงงานเครื่องแก้ ว Glass Museum มีช่อื สียงในด้านเครื่องแก้วของอเมริกา ให้ท่านชมขัน้ ตอนการทา
เครือ่ งแก้วต่าง ๆ พร้อมให้ทา่ นเลือกซือ้ เป็ นของทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ไนแองการ่าฝัง่ อเมริ กา ทีถ่ อื ว่าเป็ นสิง่ มหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติสงิ่ หนึ่งของโลกและเป็ นสถานทีด่ ่มื น้าผึง้ พระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคูบ่ ่าวสาวชาว
อเมริกนั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
นาท่านแวะเปลีย่ นอิรยิ าบถที่ แฟคตอรี่เอาท์เล็ท ให้ทา่ น
ได้มเี วลาซือ้ ของอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมชือ่ ดังในราคาโรงงาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
น้ าตกไนแองการ่า (ฝัง่ อเมริ กา) - บิงแฮมตัน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู่ น้าตกไนแองการ่า อันยิง่ ใหญ่และชืน่ ชม
ความงดงามของน้าตกทีส่ รรค์สร้างขึน้ โดยธรรมชาติ และถือว่าเป็ นน้าตกทีส่ วยงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของโลกที่
คุณท่านต้องมาสัมผัส นาท่าน ล่องเรือเมด ออฟ เดอะ มิ สต์ (Maid of the Mist) ทวนกระแสน้าเข้าสู่
สายน้าอันเชีย่ วกราดทีห่ ลังไหลโถมเทมาจากเบื
่
อ้ งสูงสุดทีจ่ ะตื่นเต้นและตืน่ ตาตื่นใจ สัมผัสประสบการณ์
ครัง้ ยิง่ ใหญ่ ในการชม น้าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชดิ จริงๆ ท่านจะได้พบกับความยิง่ ใหญ่ของน้าตกทีม่ ี
บริเวณน้ามากมาย
มหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนันหวั
่ นไหว
่
สัมผัสถึงละอองไอน้าทีส่ ร้างความสดชืน่ ไป
ทัวบริ
่ เวณอย่างใกล้ชดิ ทีส่ ดุ (กรณี ทีส่ ภาพอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการล่องเรือจะนาท่านชม Cave of
The Winds ท่านจะได้ชมความความงดงามของน้ าตกยักษ์ไนแองการ่าแห่งนี้ ได้อย่างใกล้ชิด
จริ งๆ โดยลงลิ ฟท์ส่เู บื้องล่างสุดตรงบริ เวณหน้ าผาติ ดกับน้ าตกสัมผัสกับกระแสน้ าที ส่ ่งเสียงดัง
กึกก้องไปทัวทั
่ ง้ บริ เวณ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเ่ มืองบิงแฮมตัน (Binghamton) ตัง้ อยูท่ างใต้ของรัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยมีอาณาเขตอยู่
ใกล้กบั ชายแดนเพนซิลวาเนียในหุบเขารูปชามอันเป็ นทีบ่ รรจบกันของ Susquehanna และแม่น้า
Chenango ซึง่ บิงแฮมตันถือว่าเป็ นเมืองหลักและเป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมของมหานครบิงแฮมตันอีกด้วย (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
บิงแฮมตัน-วูด๊ บิวรีพ่ รีเมีย่ มเอ๊าท์เล็ท-นิ วยอร์ค
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วูด๊ บิวรี่พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ท (Woodbury Outlets) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30
ชัวโมง)
่
อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ ง แหล่งช้อปปิ้ งทีด่ ที ส่ี ดุ ในอเมริกา โดยมีรา้ นค้า มากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาที่
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บ่าย

ค่า

วันที เ่ จ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า
วันที แ่ ปด
เช้า

ถูกอย่างไม่น่าเชือ่ และสินค้าก็มคี ณ
ุ ภาพดี ตัง้ แต่ทวไปจนถึ
ั่
งแบรนเนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci,
Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และ
อืน่ ๆ อีกมากมาย ***เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ ง อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
นาท่านเดินทางสู่ มหานครนิ วยอร์ค ผ่านสถานทีส่ าคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ, หอสมุดประชาชน,
เซนทรัลพาร์ค สวนสาธารณะทีด่ งั ทีส่ ดุ ในนิวยอร์ก หรืออาจจะเรียกว่าดังทีส่ ดุ ในสหรัฐคงหนีไม่พน้ สวนเซ
นทรัลพ์รค สวนใจกลางแมนฮัตตัน ทีเ่ ปิ ดสูส่ าธารณะตัง้ แต่ ปี ค.ศ.1859 กว้างเท่ากับถนน 3 บล๊อกจากถนน
5th avenue ถึง 8 avenue และยาวถึง 47 บล๊อกจากถนน 59th street ถึง 106 street เป็ นแหล่งกิจกรรม
จุดพักผ่อนหย่อนใจ จุดถ่ายหนังนับจานวนไม่ถว้ น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
นิ วยอร์ค – ชมเมือง- ล่องเรือชมอนุสาวรียเ์ ทพีเสรีภาพ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม จากนัน้ นาท่านชม มหานครนิ วยอร์ค อดีตเมืองหลวงเก่าทีเ่ ป็ นนครแห่ง
ความมังคั
่ ง่ และทันสมัยทางด้านสถาปั ตยกรรม และเทคโนโลยี เริม่ ตัง้ แต่ ถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับ
สะพานบรู๊คลิน ซึง่ เป็ นสะพานแขวนทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในโลกและสวยงามมากเป็ นทีโ่ ด่งดังในการถ่ายละครต่างๆ
นังรถผ่
่ านชม Ground Zero เป็ นบริเวณทีค่ รัง้ หนึ่งเคยเป็ นตึก World Trade Central ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในอเมริกา
แต่ตอนนี้เหลือทิง้ ไว้เพียงแต่ความทรงจา หลังจากการสูญเสียครัง้ ใหญ่ ในปี 2001 ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์
จากนัน้ นาท่านขึน้ ชมวิ วบนตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) ตัง้ อยูบ่ นเกาะแมนฮัตตัน นคร
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นหนึ่งในอาคารทีม่ ชี อ่ื เสียงมากทีส่ ดุ ในโลก ตัวอาคารสร้างจากคอนกรีต
เสริมเหล็กอย่างดี มีความสูงทัง้ สิน้ 102 ชัน้ ตกแต่งด้วยศิลปะอาร์ตเดคโค มีเนื้อทีใ่ ช้สอยทัง้ หมดประมาณ
2,158,000 ตารางฟุต เริม่ สร้างเมือ่ ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเมือ่ ค.ศ. 1931 ชื่อตึกหลังนี้ได้มาจากชือ่ เล่นของ
นครนิวยอร์ก และหลังจากสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1931 ตึกเอ็มไพร์สเตทเป็ นอาคารทีส่ งู ทีส่ ุดในโลกนานกว่า
40 ปี โดยปั จจุบนั มีความสูงเป็ นอันดับที่ 14 ของโลก และยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ของฮอลลีวดู้
หลายเรือ่ งนามาใช้เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาฉากสาคัญๆ อาทิ Sleepless in Seattle, King Kong เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ล่องเรือสู่เกาะลิ เบอร์ตี้ เพื่อชมทิวทัศน์ ของฝั ง่ เมืองแมนฮัตตัน ชมเทพี แห่ งสันติ ภาพหรือเทพี
เสรีภาพ ทีป่ ระชาชนของประเทศฝรังเศสมอบให้
่
กบั ประชาชนนครนิวยอร์ก ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมน
ฮัตตันของมหานครนิวยอร์ค และนิวเจอร์ซไ่ี ด้จากจุดนี้ และนาทุกท่านไปย่าน ไทม์สแควร์ Times Square
หนึ่งในสถานทีเ่ ป็ นหัวใจของ นิวยอร์ก ให้อสิ ระทุกท่านในการถ่ายรูป เดินซื้อของกั บบรรยากาศทีม่ แี สง สี
เสียงงามเลิศ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
นิ วยอร์ค-สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านสู่ Brooklyn Bridge หรือสะพานบรู๊คลิน แลนด์มาร์คอีกแห่งของนิวยอร์ก สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.
1869 ใช้เวลาสร้างนานถึง 14ปี ผูอ้ อกแบบมีชอ่ื ว่า John Augustus Roebling เพือ่ เชือ่ มเขตแดนระหว่าง
เกาะแมนฮัตตันและฝั ง่ บรู๊คลิน ความยาวประมาณ 1.8 กม.กว้างประมาณ 26 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นและ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านชม The High Line สวนสาธารณะระยะทางยาวกว่า 1.45 ไมล์ หรือ
ประมาณ 2.33 กิโลเมตร ตัง้ อยูท่ างด้านทิศตะวันตก ของเมืองแมนฮัตตันความพิเศษของสวนแห่งนี้คอื การ
สร้างสวนสาธารณะอยูบ่ นทางรถไฟลอยฟ้ าสายเก่าทีไ่ ม่ได้ถูกใช้งานแล้วใจกลางเมืองนิวยอร์คทีน่ บั ว่าเป็ น
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เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

เส้นทางประวัตศิ าสตร์เพราะเป็ นทางรถไฟลอยฟ้ าทีย่ กสูงขึน้ จากถนนแห่งแรกๆของโลกเลยทีเดียว และ
กลายเป็ นพืน้ ทีส่ วนสาธารณะลอยฟ้ าให้ชาวเมืองนิวยอร์คได้เข้ามาพักผ่อน และชมร็อคกี้เฟลเลอร์เซน
เตอร์ Rocket feller Center, ถนนสายทีห่ า้ (Fifth Avenue) ซึง่ เป็ นแหล่งช้อบปปิ้ งทีห่ รูหราทีส่ ดุ ในนิวยอร์ค
และบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางลานไอซ์สเก็ตทีส่ วยหรู ทีเ่ ปิ ดให้คนเข้าไปเล่นและถ่ายรูปกันอย่าง
สนุกสนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมเซ็นทรัลปาร์ค Central Park สวนสาธารณะทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในเมืองนิวยอร์กและเป็ นทีโ่ ด่งดังมากใน
การถ่ายทาหนังเรือ่ งดังต่างๆ พร้อมกับบรรยากาศทีร่ ม่ รืน่ สวยงามอย่างเป็ นธรรมชาติ ให้ทา่ นได้เดินเล่นชม
สวนสาธารณะทีเ่ รียกได้ว่ามีชอ่ื เสียงและใหญ่ทส่ี ดุ ของอเมริกา
จากนัน้ นาท่านสู่ Coney Island ชายหาดทีต่ งั ้ อยูท่ างฝั ง่ บรู๊คลิน ทีม่ ที งั ้ สวนสนุก Luna Park สวนสนุกทีม่ ี
รถไฟเหาะอายุเกือบร้อยปี และยังเปิ ดให้เล่นจนถึงปั จจุบนั รวมทัง้ เครือ่ งเล่นเอ็กซ์ตรีมอืน่ ๆอีกมากมาย และ
บริเวณใกล้ๆกันยังมีอควาเรีย่ มหรือพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้าให้ทา่ นได้เลือกชมรวมทัง้ เป็ นแหล่งรวมร้านค้า
ร้านอาหาร คาเฟ่ ต่างๆ อีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสูส่ นามบินจอห์น เอฟ เคเนดี้

วันที เ่ ก้า

นิ วยอร์ค-ไทเป

01.25 น.

เดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR031
****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******

วันที ส่ ิ บ

ไทเป-กรุงเทพฯ

05.15 น.
09.00 น.
11.35 น.

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR067
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ....

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่คาดคิ ดหรือ
มีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ ปิดโดย
มิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์
ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

26 เม.ย.-05 พ.ค. / 01-10 พ.ค.2562

อเมริ กาตะวันออก 10 วัน / BR
(นิ วยอร์ค-ฟิ ลาเดลเฟี ย-วอชิ งตัน-ไนแองการ่า)

ปรับราคาทัวร์
26ธ.ค.61

26 เม.ย.-05 พ.ค. / 01-10 พ.ค.2562
ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

99,900

60,300

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

99,500
95,500
19,500

59,900
56,300
19,500

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบิน**

เพิม่ เงื่อนไขท้ายรายการทัวร์
2 ม.ค. 2562

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 7,800 บาท //
และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท เรียกเก็บและชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง**
**บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง**
หมายเหตุ***การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน หาก
ผู้โดยสารมีจานวนตา่ กว่าจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางและ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดิ นทาง ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ***
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ ว
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
สาคัญมาก
****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ไม่มีเตียงเสริ มหรือเตียงที ส่ าม กรณี ทีเ่ ป็ น
ผู้ใหญ่ และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ ง่ ห้อง หรือเด็กที พ่ กั กับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ ง่ ห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มี
เตียงเสริ ม ทัง้ นี้ เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิ ดเพลิ งไหม้ในห้องพัก ซึง่ เป็ นเงือ่ นไขสาคัญมากสาหรับโรงแรมในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา *****
****** ตั ๋วโดยสารไม่สามารถเลื่อนกลับได้และกรณี ที่ออกตั ๋วแล้วไม่สามารถทารีฟันด์ได้ กรณี ที่บางท่านต้องการอยู่
ต่อในนิ วยอร์คหรือต้องการเดิ นทางในชัน้ ธุรกิ จ ต้องทาเป็ นตั ๋วเดี่ยวเท่านัน้ เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชันตั
่ ๋ว
แบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดิ นทางได้ ต้องไปและกลับพร้อมคณะเท่านัน้
อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินอีวเี อแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ-นิวยอร์ค- กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room)
กรณีทเ่ี ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชาระค่าพักเดีย่ วเพิม่ หรือพักห้องละ 3 ท่านโดยไม่ม ี
เตียงเสริม
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ และ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการทีร่ ะบุ
EC USA (NYC-WAS-BOS) 10D7N/ BR Mar-May 2019-**Revised 2 “เพิ่มเงื่อนไขท้ายรายการทัวร์ ”--แก้ไข 2 Jan2019**

6

 ค่ารถรับส่งและระหว่างการนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทปิ เพิม่ ได้)
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่
อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 26
ธ.ค.2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงือ่ นไข
ของสายการบิน
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่ จ่าย 3%
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 23 กิโลกรัมต่อ1ใบ (จากัด 2 ใบ / ท่าน)
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริ กา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้ าที่ ทวั ร์ยื่นให้คิดค่าบริ การ 7,800 บาท / ท่าน โดยเรียก
เก็บเพิ่ มจากมัดจาค่าทัวร์ปกติ
 ค่าทิ ปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้ าทัวร์ที่เดิ นทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 1,000 บาทต่อท่าน โดยเรียกเก็บ
พร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
 ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากโดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง
่
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรือ
อืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั ประกันภัย
ต่าง ๆ
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทาง 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกมากกว่า 45 วันทาการ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน (เงือ่ นไขตามที่
ทางสายการบินเรียกเก็บ) และหากมีการดาเนินการในการยืน่ วีซ่าแล้ว ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมในการยืน่ วี
ซ่าท่านละ 7,800 บาท
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจาค่าทัวร์
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 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดยืน่ วีซ่าแล้วและไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท และค่า
ธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าท่านละ 7,800 บาท
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื
เงินมัดจา กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ

o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และ
มีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การ
ยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ ๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนัก
ส่วนทีเ่ กิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่
ชัดเจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืน
เงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุ
ใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่
ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
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ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่ พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตี ยงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม โดยในกรณี ที่พกั 3 ท่าน
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบที่ เสริ มเตียงได้ ดังนัน้ อาจต้องเสียค่าห้องพัก
เดี่ยวเพิ่ มหรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มีเตียงเสริ ม
2. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี า่ งอาบน้า
ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

** หมายเหตุสาคัญ สาหรับท่านที่ประสงค์จะเดิ นทางต่อ หลังจากจบโปรแกรมทัวร์ **
(กรุณาแจ้งเจ้าหน้ าที่ฯก่อนว่าไม่กลับพร้อมคณะ ตัง้ แต่ครัง้ แรกที่ติดต่อ)
ตั ๋วภายในประเทศอเมริกา ทีท่ ่านจะใช้เดินทางต่อไปยังเมืองอื่นหลังจากจบโปรแกรมแล้วนัน้ ท่านสามารถทีจ่ ะเลือกซือ้ เอง
หรือ ให้บริษทั ฯ จัดการให้ได้ แต่กรุณาสอบถามบริษทั ฯ ก่อนว่าควรซือ้ ได้หรือยัง คือ ต้องรอให้บริ ษทั ฯ คอนเฟิ ร์มว่าทุกอย่างเรียบร้อยก่อน
และบอกคุณว่าออกตั ๋วภายในอเมริกาของคุณได้!!! เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่นเปลีย่ นเป็ นกลับสูก่ รุงเทพ จากเมือง
อื่นๆทีไ่ ม่ตรงตามโปรแกรม ดังนัน้ ถ้าท่านไปซื้อตั ๋วภายในประเทศของอเมริกา โดยที่บริษทั ฯ ยังไม่ได้คอนเฟิ ร์ม ว่าทุกอย่างเรียบร้อย
ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
2.
สาหรับตั ๋วภายในประเทศของอเมริกา ที่ท่านซื้อนัน้ เที่ยวบิ นของท่าน ควรเป็ นเที่ยวบินที่ออก เวลาที่คณะบินกลับ
กรุงเทพ เพราะจะเป็ นเวลาเดียวกับทีค่ ณะฯ จะเดินทางมาถึงสนามบินของปลายทางเพื่อจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เทีย่ วบินในประเทศของ
อเมริกา ต้องมาให้ถงึ สนามบินก่อนเวลา 2 ชั ่วโมง , ต่างประเทศ 3 ชั ่วโมง) ดังนัน้ ถ้าเทีย่ วบินของท่านออกเดินทางก่อนเวลา ท่านจะต้องเสียเงิน
ค่านั ่งแท็กซีม่ าทีส่ นามบินเอง ประมาณ 60 เหรียญ และท่านจะต้องสละสิทธิ ์โปรแกรมต่างๆ ของทัวร์ท่ที ่านได้จา่ ยเงินมาแล้ว
3.
เมื่อท่านตัดสิ นใจแยกกลับหลังคณะแล้วตั ๋วกลับของท่ านจากอเมริกาสู่กรุงเทพฯ ท่านสามารถแจ้งว่ากลับเมื่อไรก่อน
ออกจากเมืองไทยเท่านัน้ เพราะถ้าหลังจากเดิ นทางแล้ว ตั ๋วของท่านไม่สามารถเลื่อนวันเดิ นทางได้อีก เนื่ องจากเป็ นตั ๋วราคากรุป๊ ต้อง
เดินทางตามวันที่กาหนดเท่านัน้ ถ้าท่านไม่เดินทางท่านก็ตอ้ งไปซือ้ ตั ๋วใหม่กลับเอง โดยที่ต ั ๋วเก่าก็ไม่สามารถรีฟันเงินคืนได้
4.
เมื่อท่านแยกกลับหลังคณะแล้ว ท่านยังมีต ั ๋วกลับกรุงเทพฯ อยู่ กรุณาระวังเสมอว่าตั ๋วกลับของท่านออกเดินทางกลับ
จากเมืองไหนสู่กรุงเทพ และเวลาเท่าไร เพื่อทีถ่ า้ ท่านต้องเดินทางจากเมืองอื่นเพื่อมาใช้ต ั ๋วกลับกรุงเทพ ท่ านต้องมาถึงสนามบินทีเ่ ป็ นเมืองท่า
ก่อนกลับกรุงเทพ 4 ชั ่วโมงก่อนการเดินทาง
*** หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้ าที่ของบริษทั ได้ตลอดเวลา ***
1.
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ข้อมูลเบือ้ งต้นและหลักฐานการทาวีซ่าสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ
สาหรับท่านที่ ไม่มีวีซ่าประเทศอเมริ กา
สาหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริ กา ทางูู้เดิ นทางจะต้องดาเนิ นการยื่นขอด้วยตัวเอง ซ่่งเป็ นกขของทางสถานููต
ท่านสามารถเข้าไปทาการสมัครเพื่อขอยื่นวีซ่าได้ที่
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
** ผูย้ ่นื คาร้องทีม่ อี ายุมากกว่า 20 ปี ขน้ึ ไป จะต้องมีคุณสมบัตขิ องตัวเองในการทีจ่ ะได้รบั วีซ่าชัวคราวประเภทธุ
่
รกิจหรือท่องเทีย่ ว **
ข้อมูลทัวไป
่
1. วีซ่าไม่ใช่เครื่องหมายรับประกันการเข้าสหรัฐฯ เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) ณ
ด่านตรวจจะเป็ นผูต้ ดั สินว่า ท่านสามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้หรือไม่ รวมถึงระยะเวลาทีท่ ่านมีสทิ ธิพานักในสหรัฐฯ
2. อายุของวีซ่า คือ ระยะเวลาทีท่ ่านสามารถใช้เพื่อเดินทางไปสหรัฐ แต่ไม่ได้หมายความว่าผูข้ อวีซ่า จะสามารถพานักในสหรัฐฯ
ได้ตามกาหนดระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ในวีซ่า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การตัดสินของเจ้าหน้าทีส่ านักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ
สหรัฐฯขในการกาหนดระยะเวลาทีท่ ่านสามารถพานักได้ในสหรัฐ
3. ในระหว่างการเดินทาง บริษทั สายการบินหรือบริษทั เรือท่องเทีย่ วจะให้ท่านกรอกแบบฟอร์ม I-94 สีขาวขนาดสัน้ ซึง่ จะ
เกีย่ วข้องกับการเดินทางของท่าน ท่านจะต้องกรอกและลงชื่อกากับในแบบฟอร์มนี้ เมื่อท่านเดินทางเข้าสหรัฐฯ แบบฟอร์มนี้
จะถูกติดด้วยลวดเย็บกระดาษลงในหนังสือเดินทางของท่าน โดยขะมีหมายเหตุจาก สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ
สหรัฐฯ ทีแ่ จ้งเกีย่ วกับระยะเวลาทีท่ ่านมีสทิ ธิพานักอยูใ่ นสหรัฐฯ
*** หากท่านประสงค์จะอยู่นานกว่านัน้ ท่านจะต้องยื่นคาร้องขอ ยืดเวลาการพานักกับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ
สหรัฐฯ โดยการยื่นคาร้องของท่านไม่ได้เป็ นเครื่องหมายรับประกันว่า ระยะเวลาทีท่ ่านมีสทิ ธิพานักอยู่ในสหรัฐฯ จะถูกยืดออกไป
** ลูกจ้างทีต่ อ้ งการขอวีซ่าเพื่อร่วมเดินทางไปสหรัฐฯ พร้อมกับนายจ้าง จะต้องส่งสาเนาการจ้างงานพร้อมกับเอกสารคาร้องขอวี
ซ่า **

ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบคาร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้ หากยื่นคาร้องไม่ครบถ้วน คาร้องของท่าน
จะไม่ถกู พิ จารณา..
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
(กรุณานาหนังสือเดินทางฉบับเก่าทีม่ ี
วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี)
2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จานวน 2 ใบ
ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ายจะต้องเป็ นพืน้ หลังสีขาวเท่านัน้ เปิ ดหู, ห้าม
สวมแว่นตาดาหรือหมวก สัดส่วนใบหน้ าต้องเกิ น 90 เปอร์เซ็นต์ของ
พืน้ ที่รปู ถ่าย
3. สาเนาทะเบียนบ้าน - บัตรประจาตัวประชาชน (เด็กใช้สาเนาสูตบิ ตั ร) – ทะเบียน
สมรสหรือใบหย่า
4.

หลักฐานการทางาน
4.1 1 กรณีเป็ นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากทีท่ างานเป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวนั ทีเ่ ริม่ ทางานเมื่อใด
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ตาแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไร ได้ลาหยุดพักจากวันทีเ่ ท่าไรถึงวันทีเ่ ท่าไร เอกสารออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ย่นื หลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียน
พาณิชย์ ,หนังสือรับรองบริษทั ทีม่ ชี ่อื ผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการอยู่ คัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
4.3 กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด เอกสารออกไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวันยื่นวีซ่า
4.4 กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี ถ้าผูป้ กครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่านผูป้ กครองทีไ่ ม่ได้เดินทางทา
หนังสือยินยอมจากอาเภอหรือเขตท้องทีอ่ าศัย
4.5 กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บดิ าและมารดาทาหนังสือยินยอมจาก อาเภอ
หรือเขตท้องทีอ่ าศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
5. หลักฐานการเงิ น ถ่ายสาเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือนอัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า
จดหมายรับรองจาก ธนาคาร 1 ชุด หรือหากมีทรัพย์สนิ อย่างอื่นให้เตรียมมาด้วย
*************************************************************************************************
ขัน้ ตอนการให้ข้อมูลและการนัดยื่นและนัดสัมภาษณ์
ท่านจะต้องกรอกกข้อมูลและรายละเอียดในใบคาร้องนี้ ดว้ ยตัวท่านเองก่อนทาการยื่นวีซ่า
หากท่านที่ไม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริษทั ทัวร์ยินดีให้คาปรึกษาและบริการ โดยจะมีค่าบริการซึ่งไม่รวมใน
ราคาทัวร์ กรุณาแจ้งความจานงต่อเจ้าหน้ าที่บริษทั ฯ และกรอกข้อมูลให้พร้อมก่อน เนื่ องจาก ข้อมูล
ส่วนใหญ่นัน้ เป็ นข้อมูลของผูเ้ ดิ นทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาง
บริษทั ฯ จึงจะดาเนิ นการต่อให้ท่านได้ จากนัน้ จึงจะทาการนัดวันและเวลาในการยื่น และท่านสามารถ
เตรียมเอกสารตามข้อมูลเบือ้ งต้นพร้อมกับค่าวีซ่านามาในวันยื่นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้ าที่เพือ่
ขอคาแนะนาเพิ่ มเติ ม
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง
บริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
***
กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
์
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณี
ท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนัน้ จะต้องยืน่ เดีย่ วและ
แสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุ
เท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา่ ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการ
์
เดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก ***
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา
ตอบเป็ นภาษาอังกฤษทุกข้ อตัวพิมพ์ใหญ่ ABC
ส่ วนตัว
ท่ านเคยเปลี่ยนชื่อหรือสกุล
สถานภาพ

ช่ื อ
นามสกุล
เคย…ชื่อเดิม ……………….……….…สกุลเดิม...................……..............
ไม่ เคย
โสด
แต่ งงานจดทะเบียน
แต่ งงานไม่ จดทะเบียน
หย่ า
หม้ าย

ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน
เบอร์ มือถือ(ต้ องมี)
E-mail
อาชีพ / ตาแหน่ ง
สถานที่ทางานปั จจุปัน

สถานที่ทางานสุดท้ าย
(ก่ อนทางานปั จจุบัน)

การศึกษาชัน้ สูงสุด

คู่สมรส

บุตร 1

ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่
โทร
เงินเดือน
วันที่เริ่มงาน
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่
โทร
เงินเดือน
วันที่เริ่มงาน
**กรณีเป็ นแม่ บ้าน หรื อเกษียณอายุ กรุ ณากรอกข้ อมูลที่ทางานสุดท้ าย***
ชื่อสถานศึกษา
ระดับที่จบ
ปี การศึกษาที่จบ
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
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บุตร 2

บุตร 3

บิดา

มารดา

พี่น้อง 1

พี่น้อง 2

พี่น้อง 3

วัตถุประสงค์ ของการเดินทาง
วันที่เดินทาง
จานวนวันที่เดินทาง
สถานที่พักหรือโรงแรม
บุคคลที่ร่วมเดินทางด้ วย
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศ
AMERICA หรื อไม่

ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
ชื่ออ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยุ่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (จาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยู่

ชื่อ
โทร
ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธ์
ไม่ เคย
เคย วันที่………..……..…........
หมายเลขวีซ่าเดิม............................
เหตุผลการเดนทาง
ธุรกิจ
ท่ องเที่ยว
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ท่ านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศ
CANADA หรื อไม่
ท่ านมีเพื่อน / ญาติ พานักใน
อเมริกา / แคนนาดา หรือไม่

ผู้ออกค่ าใช้ จ่ายการเดินทาง

ไม่ เคย
เคย วีซ่าประเทศ..........................................................
ไม่ เคย
เคย วันท่ี ………..……..…........
หมายเลขวีซ่าเดิม............................
เหตุผลการเดนทาง
ธุรกิจ
ท่ องเที่ยว
ไม่ มี
มี ชื่อ-สกุล.................................................................................................
ที่อยู่.........................................................................................................
โทร มือถือ / บ้ าน ....................................................................................
ชื่อ-สกุล หรือบริษัท
ที่อยู่

ประเทศที่เคยเดินทางในระยะ
เวล 5 ปี

East Coast USA(NYC-WAS-NIA) 10D/BR

Apr-May2019
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