
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อเมรกิาตะวนัออก 10 วัน 7 คืน 
นวิยอรค์-ฟลิาเดลเฟยี-วอชิงตนั ดซีี-แฮรสิเบิรก์-Hershey’s Chocolate 

World-เที่ยวเมอืงสุดโรแมนตกิทีบ่อสตัน 

ช้อปปิง้ Gilroy Premium Outlet-ชมเมอืงนา่รักที่รอ็คพอรต์ 
โดยสายการบินอวีเีอแอร์ (BR) 

นวิยอรค์ อดีตเมอืงหลวงเก่าท่ีเป็นนครแห่งความมัง่คั่ง และทันสมัยทางด้าน

สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี 
ฟลิาเดลเฟยี เมืองที่ประชาชนมีสทิธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐ

เพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้ง    ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่

จะมาเสี่ยงโชค ณ เมอืงน้ี 

วอชิงตัน ดี ซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหน่ึงที่ได้ออกแบบ

ผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็น   ระ เบี ย บ  เป็ น ที่ ตั้ งที่ ท าก ารข อ ง

หน่วยงานรัฐบาลท่ีส าคัญ ๆ   

แฮรร์สิเบริก์  เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ าซัวควิฮานน่า เป็นท่ีตั้งของโรงงานช็อคโกแล็

ตแสนอร่อยท่ีมีชื่อเสยีงไปท่ัวโลก 



 

บอสตนั จุดก าเนิดอิสรภาพของสหรฐัอเมริกา และบ้านเกิดของครอบครัวจอห์น เอฟ 

เคนเนดี้ อีกท้ังเป็นศูนย์กลางของการศึกษามีสถาบันมากกว่า 60 แห่ง และ

ที่โด่งดังไปท่ัวโลก ได้แก่ Harvard University และ Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) 

รอ็คพอรต์ เมืองเล็กๆน่ารัก เงียบสงบริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตอนเหนือ

ของรัฐแมสซาชูเซตส์ 

 
ก าหนดการเดนิทาง  10-19 ส.ค. / 14-23 ก.ย. / 12-21 ต.ค.2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-ไทเป-นวิยอรค์ 

09.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอแอร์ แถว R 

ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้

ท่านก่อนขึ้นเครื่อง  

(กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัว

ของท่านเอง) 

12.20 น. ออกจากกรุงเทพฯ สูก่รุงไทเป โดยสายการบนิอวีีแอร ์ เทีย่วบินที ่BR212 

17.10 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง 

19.10 น. เดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอวีแีอร ์ เทีย่วบนิที ่BR032 

       +++++++++ เครือ่งบินท าการบินขา้มเสน้แบง่เวลาสากล +++++++++ 

22.05 น. เดินทางถึง สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดี้ มหานครนิวยอร์ค   หลังผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว    

  น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  Crowne Plaza Newark Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

  

วนัทีส่อง นวิยอรค์- ฟลิาเดลเฟยี-วอชงิตนั ดซี ี

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟลิาเดลเฟยี  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

ชมเมืองฟิลาเดลเฟีย เมืองที่ประชาชนมีสทิธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา 

ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา  

ชมระฆังแห่งเสรภีาพ หรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการตั้งประเทศ ชมหอ

แห่งเสรีภาพ Independence Hall สร้างขึ้นเพือ่ใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบัน

ใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ช่ือว่า

“สหรฐัอเมริกา” (United State of America)   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี มลรัฐแมรี่แลนด์และเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหน่ึงที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่าง

สวยงามและเป็นระเบียบ เป็นที่ตั้งที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาลที่ส าคัญ 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   

 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Chantilly Hotel หรือระดับ

เทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม วอชงิตนั ดซี-ีแฮรสิเบริก์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    

  น าท่านชม กรงุวอชงิตนัดซี ีโดยเริ่มต้นจากท าเนียบขาว ที่พ านักของ

ประธานาธิบด ีจุดเดน่ที่พลาด   ไม่ได้อีกท่ีคือเสาสูงที่ท าจากหินอ่อนและตั้ง

ตระหง่านอย่างเห็นได้ชัด คือ อนุสาวรีย์วอชิงตัน ซึ่งม ี    ความสูง 

555  ฟุต ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของโดมสีขาวซึ่งสร้างเป็นท่ีร าลึกถึง

ประธานาธิบด ี   เจฟเฟอร์สัน และชมอนุสาวรีย์ประธานาธบิดีคนท่ี 16   

ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือประธานาธบิดี 

ลินคอร์น  จากน้ันชมและถา่ยรปูภายนอกกบัท าเนยีบขาวหรอื White 

House บ้านอยา่งเป็นทางการและสถานที่ท างานของประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ดว้ยหินทราย 

และสีขาวในสไตล์จอร์เจียนยุคหลังและกลายเป็นท่ีอยู่อาศัยประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกาทุกคน รวมทั้งชมตึกรฐัสภา ซึ่งเป็นท่ีประชุมสมาชิกวุฒิสภา 

และสภาผู้แทนราษฎร   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชมสถาบันสมธิโซเนยีน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.

1846  โดยทุนรัฐบาลส่วนหน่ึงร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ 

James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษสถาบันสมิธโซเนียนยังเป็น

พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สดุในโลกและ ได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13  แห่งไว้

ด้วยกัน เช่น National Museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดกูไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกัน

โบราณที่ตัวใหญ่ท่ีสดุในโลก และเพชรขนาด 45.5  กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติ

ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16  ของฝรัง่เศส  ชมพิพิธภณัฑ์เครื่องบนิและยาน

อวกาศ (National Air and Space Museum) ที่มีผู้เขา้ชมสูงที่สุดในโลก แสดง

ประวัติศาสตร์การบนิมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องรอ่น 

เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแต่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ 

(Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบินอวกาศ  นอกจากน้ียังมีท้องฟ้า

จ าลองหินจากดวงจนัทร์ และเครื่องบินล าแรกของโลกจากตระกูล Wright   



 

จากน้ันน าท่านเดินทางสูเ่มอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ า

ซัวควิฮานน่า(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   

  จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Radisson Harrisburg Hotel หรือระดับ

เทียบเท่า 
 

วนัทีส่ี ่ แฮรสิเบริก์-โรงงานผลติชอ็คโกแลต-วูด๊บวิรีพ่รเีมีย่มเอา๊ทเ์ลท-นวิลอนดอน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

น าท่านชมโรงงานผลติชอ็คโกแลต ชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการ

ผลิตช็อคโกแล็ตที่มชีื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแล็ต

นานาชนิดเพื่อเป็นของฝากที่ระลึก ณ Hershey’s Chocolate World จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่น าท่านเดินทางสู่  วูด๊บวิรีพ่รเีมีย่มเอา๊ทเ์ลท็ (Woodbury 

Outlets) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดใน

อเมริกา โดยมีร้านค้า มากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ 

และสินค้าก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทั่วไปจนถึงแบรนเนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, 

Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และ

อื่นๆ อีกมากมาย  

  ***เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาในการชอ้ปปิง้ อสิระอาหารกลางวันตาม

อธัยาศัย*** 

บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่

เมอืงนวิลอนดอน New London เมืองเลก็ๆในมลรัฐคอนเนคติคัต เขตนิ

วอิงแลนด์ และอยู่ห่างจากบอสตันประมาณ 130 กม. (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชั่วโมง)   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม Hampton Inn หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีห่า้  นวิลอนดอน- รอ็คพอรต์-ซาเลม็ - บอสตนั 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองรอ็คพอรท์ 

Rockport เมืองเล็กๆริมทะเล ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของคาบสมุทร Cape 

Ann ทางตอนเหนือของรัฐแมสซาชูเซตส์ เมืองเล็กๆที่มีประชากรไม่ถึง

หมื่นคน (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) น าท่านเดินเล่นบริเวณ 

Front Beach ชายหาดเล็กๆ ติดมหาสมุทรแอตแลนติก ชมหาดทรายที่มี

หินเรียงรายตัดกับน้ าทะเลสีฟ้าใส ให้ท่านชมทัศนียภาพอันงดงามและ

ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  แล้วน าท่านสู่ถนน Bearskin Neck Street ถนนสาย

เล็กๆ ที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ,ร้านแกลอรี่ และร้านขายของที่ระลึก ซึ่งทุุ

กร้านจะตกแต่งและทาสีสันอย่างสวยงาม ท าให้บ้านและร้านค้าเต็มไปด้วย



 

สีสันน่ารักๆ มากมาย รวมถึง Motif Number 1 ที่เป็นอาคารเล็กๆหลังสี

แดงทีต่ั้งอยู่ริมทะเล หรือรูจ้ักกันในนาม Fishing Shack สร้างขึ้นตั้งแต่

ช่วงปี 1840 และยังปรากฎอยู่ในการ์ตูนเรื่อง Finding Nemo เป็นสถานที่

ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันมาก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองพร้อม

เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกหรือจะน่ังจบิชากาแฟตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซาเลม็ Salem เป็นเมืองเก่าแก่หลายร้อยปี ติด Top 

15 เมืองเก่าของอเมริกา เมืองน้ีได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแม่มดเซเล็ม ซึ่งใคร

ที่ชอบดูหนังหรือเรื่องราวต านานแม่มดก็จะรู้ว่าอยู่ท่ีน่ีน้ันเอง โดยโด่งดัง

ขึ้นมาจากคดีล่าแม่มดในซาเล็ม The Salem Witch Trials ในปี ค.ศ. 

1692 ที่จดุเริม่ต้นมาจากกลุ่มเด็กสาวในเมืองเกิดอาการผิดปกติที่ไม่

สามารถหาค าอธิบายได ้จนผู้คนเชื่อว่าเป็นฝีมือของแม่มด จนน าไปสู่

โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของอเมริกา ปัจจุบันซาเล็มกลายเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการล่าแม่มดไปแล้ว (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที)  น าท่านชมเมืองซาเล็ม ทีต่กแต่งบ้านเรือนและแต่งกาย

ตามแม่มดในต านาน แวะถา่ยรปูภายนอกกับพพิธิภณัฑแ์มม่ดซาเลม็ 

Salem Witch Museum พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัด

นิทรรศการแบบทั่วไป แต่เป็นการแสดงหุ่นเล่าเรื่องการล่าแม่มดแห่งซาเล็ม

ในปี 1692 แบบแสงสีเสียงประกอบในห้องแบบโรงละคร พรอ้มทั้งสิ่งของที่

เกี่ยวข้อง และประวตัิของลัทธิเพแกน เวทมนตร์ และการไล่ล่าผู้คิดต่างใน

กรณีต่าง ๆ ของอเมริกานับตั้งแต่แม่มด  ลัทธิคอมมิวนิสตจ์นถึงชุมชนเกย์  

ซึ่งในส่วนของร้านค้าส่วนใหญ่มีจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก อาทิ พวงกุญแจ

เครื่องประดับที่ท าเปน็รูปหรือสัญลักษณ์ของแม่มดด้วย จากน้ันเดินทางสู่ 

Salem Maritime Historic Site สถานที่ประวัติศาสตรอ์ีกแห่งที่บอกเล่า

เรื่องราวของเมอืงซาเล็มในอดีตที่เป็นเมืองท่าที่ส าคัญในช่วงสหรัฐอเมริกา

ยุคแรก  เป็นเมืองท่าส าหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวต่างชาติ อาทิ 

ส าลี เหล้า น้ าตาล หรือแม้แต่การค้าทาส ซึ่งซาเลมแห่งน้ีได้ถูกตั้งถ่ินฐาน

โดยชาวยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2169 โดยจะเหน็ได้จากตึกและอาคาร 9 หลัง ที่

อยู่รอบๆบริเวณนี้ ทีม่ีการก่อสร้างสไตล์โคโลเนียล นอกจากน้ียังมีเรือ 

Friendship of Salem ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณท่าเรือและเป็นสัญลักษณ์

ของเมืองซาเลม็  ใหท้่านไดถ่้ายรูปกับสถานที่ประวัติศาตร ์จนได้เวลาอัน

สมควรน าท่านเดินทางสูเ่มอืงบอสตนั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

  จากน้ันน าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  โรงแรม Holiday Inn Boston Peabody หรือ

ระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีห่ก  บอสตนั-เคมบรดิจ-์บอสตนั 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม   



 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เขตเคมบรดิจ ์น าท่านชมและถ่ายรูปกับ

มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ Harvard University มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของ

อเมริกาและเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับต้นๆของโลก จากน้ันน าท่านชม

จตัรุสัภมูพิลอดลุยเดช King Bhumibol Adulyadej Square ที่สมเด็จ

พระเทพรัตนาราชสดุาฯทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลองอย่างเป็นทางการ เมื่อ 

14 ส.ค. 2535 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 ซึ่ง

ทรงพระราชสมภพทีน่ี่ ซึ่งในขณะน้ันสมเด็จเจ้าฟ้าอานันทมหิดลบรมราช

ชนกทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด Harvard University ที่อยู่บริเวณที่

ใกล้เคียงกับจัตุรัสแห่งนี้ จากน้ันน าท่านชมมหาวทิยาลัย Massachusetts 

Institute of Technology หรอื MIT เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีชื่อเสียง

โด่งดังในด้านเทคโนโลยีมากที่สุดของอเมริกา ซึ่งอาคารส่วนใหญ่ของ

มหาวิทยาลัยล้วนเป็นตึกรูปร่างแปลกตาและภายในมหาวิทยาลัยยังมี

กิจกรรมไว้ให้ทดสอบความท้าทายทางวิทยาศาสตร์หลากหลายกิจกรรม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย  น าท่านชมเมอืงบอสตนั จดุก าเนิดอิสรภาพของสหรฐัอเมริกา และ

บ้านเกิดของครอบครัวจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อีกท้ังเป็นศูนย์กลางของ

การศึกษามีสถาบันมากกว่า 60 แห่ง โดยเริ่มจาก Freedom Trail ทางเดิน

ที่ปูด้วยอิฐสีน้ าตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล์ เป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคัญ 

ๆ ทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น บอสตัน คอมมอน ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ

สวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตัน มีเนือ้ที่ 125 ไร่ โดยบริเวณใกล้ ๆ กัน

น้ันเป็นท่ีตั้งของ Old State House   อาคารที่สร้างด้วยอิฐสแีดง สร้างมา

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตรเ์พราะเคยเป็น

อาคารที่ประชมุของข้าหลวงที่อังกฤษส่งมาปกครองอาณานิคม ด้านหน้า

ของอาคารเป็นสถานที่เกิดการสังหารหมู่ที่บอสตัน ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งเป็น

เหตุการณ์ที่ทหารอังกฤษยิงใส่กลุ่มชาวอาณานิคมที่ท าการประท้วงอังกฤษ

หลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลังนี้ถูกใช้เป็นอาคารที่ท าการ

ของรัฐบาลประจ ารัฐ ก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ที่บีคอนฮิลล์ใน

ปัจจุบัน  และไม่ห่างจาก Old State house  เป็นท่ีตั้งของ Faneuil Hall 

และ Quincy Market อันเป็นอาคารตลาดกลางอันเก่าแก่ของบอสตันโดย

บริเวณชั้นล่างเป็นตลาดขายของ ส่วนชั้นที่สองเป็น ห้องประชุมขนาด

ใหญ่มีชื่อว่า “CRADLE OF LIBERTY”  ที่น่ีถือเป็นสถานที่ที่มีสีสันของ

เมือง น าท่านแวะถา่ยรปูยา่น Beacon Hill ย่านเล็กๆ แต่มีประวัติศาสตร์ที่

ยาวนาน ด้วยการผสมผสานอาคารอฐิสีสม้น้ าตาลที่ดูงามสง่า รวมถึงถนน

หินกรวดของยุคเก่าเข้ากับสิ่งอ านวยความสะดวกร่วมสมัย และเป็นย่านที่มี

คนส าคัญๆพักอาศัย อาทิ สมาชิกรัฐสภาและบุคคลท่ีมีชื่อเสียงอีกมากมาย 



 

ก่อนน าท่านสู่ Copley Square จตุรัสกลางเมืองขนาดใหญ่ทีต่ั้งอยู่ไม่ไกล

จากอ่าวแบ็ค เป็นท่ีตั้งของสถานที่ส าคัญๆทางประวัติศาสตรม์ากมายไม่ว่า

จะเป็นโบสถ์ทรินิตี้ โบสถ์ท่ีมีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของ

เมืองบอสตัน โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างป ี1872-1877 และเป็น

สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และใกล้กันน้ันเป็นท่ีตั้งของโบสถ์โอลด์

เซ้าท์ หรือ โบสถ์นิวโอลด์เซ้าท์ โบสถ์เกา่แก่ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1874 ถูก

สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค ซึ่งได้รับการออกแบบโดย Charles Amos 

Cummings และ Willard T. Sears เป็นหน่ึงในชุมชนทางศาสนาท่ีเก่าแก่

ที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสถานที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาอีกแห่งหนึ่ง  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

  จากน้ันน าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  โรงแรม Holiday Inn Boston Peabody หรือ

ระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็ บอสตนั-นวิยอรก์ – ลอ่งเรอืชมอนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ-ตกึเอม็ไพรส์เตท 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม   

  จากน้ันน าท่านเดินทางสูม่หานครนวิยอรก์ อดตีเมอืงหลวงเก่าที่เป็นนคร

แห่งความมั่งคั่งและทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าท่าน ล่องเรอืสูเ่กาะลเิบอรต์ี ้เพื่อชมทิวทัศน์ของฝั่งเมืองแมนฮัตตัน ชม

เทพีแห่งสันติภาพทีป่ระชาชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับประชาชน

นครนิวยอร์ก ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมนฮัตตันของมหานครนิวยอร์ค 

และนิวเจอร์ซี่ได้จากจุดนี้ จากน้ันน าท่านขึ้นชมววิบนตกึเอม็ไพร์สเตท 

(Empire State Building) ตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  เป็นหน่ึงในอาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก  ตัวอาคาร

สร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี มีความสูงทั้งสิ้น 102 ชั้น ตกแต่งด้วย

ศิลปะอาร์ตเดคโค  มเีนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 2,158,000 ตารางฟุต 

เริ่มสร้างเมือ่ ค.ศ. 1929 แล้วเสรจ็เมือ่ ค.ศ. 1931 ชื่อตึกหลังน้ีได้มาจาก

ชื่อเล่นของนครนิวยอร์ก และหลังจากสรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1931  ตึกเอ็ม

ไพร์สเตทเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกนานกว่า 40 ปี โดยปัจจุบนัมีความสูง

เป็นอันดับที่ 14 ของโลก และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ด

หลายเรื่องน ามาใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าฉากส าคัญๆ อาทิ Sleepless in Seattle, 

King Kong เป็นต้น  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

  จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  Crowne Plaza Newark Hotel หรือระดับ

เทียบเท่า 

 



 

วนัทีแ่ปด นวิยอรก์-ไทมส์แควร-์ Central Park - ชอ้ปปิง้- สนามบนิ 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม   

น าท่านชม มหานครนวิยอรค์  เริ่มตั้งแตน่ าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ

สะพานบรู๊คลิน ซึ่งเปน็สะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและสวยงามมาก

เป็นท่ีโด่งดังในการถ่ายละครต่างๆ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ Ground Zero เป็น

บริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึก World Trade Central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่

ตอนน้ีเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจ า หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ ในปี 

2001 จากน้ันน าทุกท่านไปย่านไทมส์แควร ์(Times Square) หนึ่งในสถานที่

เป็นหัวใจของนิวยอร์ก ให้อิสระทุกท่านในการถ่ายรูปเดินซื้อของกับ

บรรยากาศที่มีแสง สี เสียงงามเลิศ  

***เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาในการชอ้ปปิง้ อสิระอาหารกลางวันตาม

อธัยาศัย*** 

บา่ย น าท่านชมเซน็ทรลัปารค์ Central Park สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สดุในเมือง

นิวยอร์กและเป็นที่โด่งดังมากในการถ่ายท าหนังเรื่องดังต่างๆ พร้อมกับ

บรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ จากน้ันน าท่านชมรอ็คกี้

เฟลเลอรเ์ซนเตอร ์Rocket feller Center, ถนนสายทีห่า้ (Fifth Avenue) ซึ่งเป็น

แหล่งช้อบปปิ้งที่หรหูราที่สุดในนิวยอร์ค และบรรยากาศแสนโรแมนติก 

ท่ามกลางลานไอซ์สเก็ตที่สวยหรู ที่เปิดให้คนเข้าไปเล่นและถ่ายรูปกัน

อย่างสนุกสนาน  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

  หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินจอห์น เอฟ เคเนดี้  

 

วนัทีเ่กา้ นวิยอรค์-ไทเป 

01.25 น. เดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์ เทีย่วบินที ่

BR031 

****** บนิข้ามเสน้แบง่เขตวนัสากล ****** 
 

วันที่สิบ ไทเป-กรุงเทพฯ 

05.05 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์ เทีย่วบินที ่BR211 

  (เดนิทางเดอืน 12-21 ต.ค.61 ไฟลท์บนิจะเปน็ BR067 เวลา 09.00-11.5) 

11.10 น. เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ.... 

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

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

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานที่ใดที่

ไมส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  



 

บรษิัทฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ื่นๆ ทดแทนให ้ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์ของ

คณะเปน็ส าคญั 

 

อัตราค่าเดนิทาง   10-19 ส.ค. / 14-23 ก.ย. / 12-21 ต.ค.2561 

 

อเมรกิาตะวนัออก 10  วนั 7 คนื/ 

BR 

นวิยอรค์-ฟลิาเดลเฟยี-วอชงิตนั-บอสตนั 

อตัราคา่บรกิาร 

10-19 

ส.ค. 

14-23 

ก.ย. 
12-21 ต.ค. 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 90,900 88,900 89,500 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 89,500 87,900 88,500 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 
87,900 85,900 86,500 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,000 15,000 15,000 

ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิ 50,300 50,300 50,300 

***ไมร่วมคา่วซี่าและบริการดา้นเอกสารวซีา่ ท่านละ 7,800 บาท*** 

หมายเหต*ุ**การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผูใ้หญจ่ านวน

ไม่ต่ ากวา่ 25 ทา่น หากผูโ้ดยสารมจี านวนต่ ากวา่จ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางและเปลีย่นแปลงอตัราคา่เดนิทางหรอื

เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดนิทาง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเปน็ส าคญั*** 
 

****** ในโรงแรมโดยสว่นใหญข่องประเทศสหรฐัอเมรกิา มกัจะไมม่เีตยีงเสรมิหรอื

เตยีงทีส่าม กรณทีีเ่ปน็ผู้ใหญ ่และตอ้งการพกั 3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง หรอืเดก็ทีพ่กักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกันโดยไมม่เีตยีงเสรมิ ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลี่ยงการ

เกดิเพลงิไหมใ้นหอ้งพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัมากส าหรบัโรงแรมในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ***** 

****** ตัว๋โดยสารไมส่ามารถเลือ่นกลบัไดแ้ละกรณทีีอ่อกตัว๋แลว้ไมส่ามารถท ารฟีนัด์

ได ้กรณทีีบ่างทา่นตอ้งการอยูต่อ่ในลอสแองเจลสิหรอืตอ้งการเดนิทางในชั้นธรุกจิ  

ตอ้งท าเปน็ตัว๋เดีย่วเทา่นัน้ เนือ่งจากราคานีเ้ปน็ราคาโปรโมชัน่ตัว๋แบบหมูค่ณะไม่

สามารถเปลีย่นแปลงวนัและเวลาเดนิทางได ้ตอ้งไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้ 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินอีวีเอแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ-นิวยอร์ค- 

กรุงเทพฯ ชั้นประหยดั 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

ที่ระบ ุ



 

 ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบรษิัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทิปเพิ่มได้) 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสงูสุดไม่เกิน 

1,000,000 บาท เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุม้ครอง 

500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการ

บินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ  

 ณ วันที่ 26 มี.ค.2561 และท่านต้องช าระเงินเพิ่มหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บ

เงินเพิ่ม 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (หากตอ้งการใหท้างเจา้หนา้ทีท่วัรย์ื่นใหค้ดิคา่บรกิาร 

7,800 บาท / ทา่น) 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 23 กิโลกรัมต่อ

1ใบ (จ ากัด 2 ใบ / ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 

 คา่ทปิมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทวัรท์ีเ่ดินทางไปพรอ้มคณะ โดยปกต ิ ประมาณ 1,000 

บาทตอ่ทา่น 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรดี ฯลฯ 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนตา่งด้าว 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม 

 ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ าดื่มระหว่างทัวร)์,ไม่มีแจกกระเป๋าหรอืของที่

ระลึก 

 ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศ

ออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครือ่งดื่มและค่าอาหารที่สั่ง

เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่า

น้ ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่กี่ยวกับวีซ่า หรืออืน่ๆ ที่

มิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ 

สามารถติดตอ่ได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ  

การช าระเงนิ  



 

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 

ส าหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บ

ทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

การยกเลิก 

 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันท าการแต่ไมเ่กิน 90 วันท าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การคืนเงินมัดจ าค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินของท่านน้ันๆ (เงือ่นไขค่ามัดจ าตามทีท่าง
สายการบินเรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันท าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
ทั้งหมด 

 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่า
ทัวร์ทั้งหมด 

 หากผู้โดยสารท่านใด ย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามัดจ า 

20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ า  
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

หมายเหต ุ 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นส าคัญ 

 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาต ิทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผู้เดินทางก าลังจะ
ไป หากมีเหตุการณต์่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืน
เงินได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมสีิ่ง
ผิดกฎหมายหรอืสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรอืด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางสว่น 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสบืเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณี
เที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋า
อาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ้า่ยในน้ าหนักส่วนที่
เกิน 



 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม 
และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่
โดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหรี่ ทั้งน้ีเนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่

ต้องได้รับการดูแลเปน็พิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่
สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน 
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปดิโดยมไิด้
แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
 หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร,์ ครสิมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาว

ยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 

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

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

 

** หมายเหตสุ าคญั  ส าหรบัทา่นทีป่ระสงค์จะเดนิทางตอ่ หลงัจากจบ

โปรแกรมทวัร ์** 

                             (กรณุาแจง้เจ้าหนา้ทีฯ่กอ่นวา่ไมก่ลบัพรอ้มคณะ ตัง้แตค่รัง้

แรกทีต่ดิตอ่) 
1. ตัว๋ภายในประเทศอเมรกิา ที่ท่านจะใช้เดินทางต่อไปยังเมืองอ่ืนหลงัจากจบ

โปรแกรมแล้วนั้นท่านสามารถที่จะเลือกซื้อเอง หรือ ให้บริษัทฯ จดัการให้ได ้แต่กรุณา

สอบถามบริษัทฯ ก่อนว่าควรซื้อได้หรือยัง คอื ตอ้งรอใหบ้รษิทัฯ คอนเฟริม์วา่ทกุอยา่ง

เรยีบรอ้ยกอ่นและบอกคณุวา่ออกตัว๋ภายในอเมรกิาของคณุได้!!!  เพราะในบางกรณีโปรแกรม

อาจเปลี่ยนแปลงได ้เช่นเปลี่ยนเป็นกลับสูก่รุงเทพ จากเมืองอื่นๆที่ไม่ตรงตามโปรแกรม  

ดงันัน้ถา้ทา่นไปซือ้ตัว๋ภายในประเทศของอเมรกิา โดยทีบ่รษิทัฯ ยงัไมไ่ดค้อนเฟริม์ วา่ทกุ

อยา่งเรยีบรอ้ย  ความเสยีหายตา่งๆ ทางบรษิทั จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

2. ส าหรบัตัว๋ภายในประเทศของอเมรกิา ทีท่า่นซือ้นัน้ เทีย่วบนิของทา่น ควรเปน็

เทีย่วบนิทีอ่อก เวลาทีค่ณะบนิกลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดียวกับที่คณะฯ จะเดินทาง

มาถึงสนามบินของปลายทางเพ่ือจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เท่ียวบนิในประเทศของอเมรกิา 

ต้องมาให้ถึงสนามบินก่อนเวลา 2 ชั่วโมง , ต่างประเทศ 3 ชั่วโมง) ดังน้ัน ถ้าเทีย่วบินของท่าน

ออกเดินทางก่อนเวลา  ท่านจะต้องเสียเงินค่านั่งแท็กซี่มาที่สนามบนิเอง ประมาณ 60 เหรียญ 

และทา่นจะต้องสละสทิธิ์โปรแกรมต่างๆ ของทัวร์ทีท่่านได้จ่ายเงินมาแลว้ 



 

3. เมือ่ทา่นตดัสนิใจแยกกลบัหลงัคณะแลว้ตัว๋กลบัของทา่นจากอเมรกิาสูก่รงุเทพฯ 

ท่านสามารถแจ้งว่ากลับเมื่อไรก่อนออกจากเมืองไทยเท่าน้ัน  เพราะถา้หลงัจากเดนิทางแลว้ 

ตัว๋ของทา่นไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดอ้กี เนือ่งจากเปน็ตัว๋ราคากรุป๊ ต้องเดินทางตาม
วันที่ก าหนดเท่านั้น  ถา้ท่านไม่เดินทางท่านก็ต้องไปซื้อตั๋วใหมก่ลบัเอง โดยทีต่ัว๋เกา่กไ็ม่

สามารถรฟีนัเงนิคนืได ้

4. เมือ่ทา่นแยกกลบัหลงัคณะแลว้ ทา่นยงัมตีัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู ่กรณุาระวังเสมอ

ว่าตั๋วกลับของท่านออกเดินทางกลับจากเมืองไหนสู่กรุงเทพ และเวลาเท่าไร  เพ่ือทีถ่้าท่าน

ต้องเดินทางจากเมืองอื่นเพ่ือมาใช้ตั๋วกลับกรุงเทพ ท่านต้องมาถึงสนามบินที่เป็นเมืองท่าก่อน

กลับกรุงเทพ 4  ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

*** หากทา่นมขีอ้สงสยัประการใด โปรดสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ไดต้ลอดเวลา *** 
 

หมายเหต ุ 

ส าหรบัทา่นทีไ่มม่วีซีา่ประเทศอเมรกิา 

ส าหรบัการยืน่วซีา่ประเทศอเมรกิา ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งด าเนนิการยืน่ขอดว้ยตัวเอง ซึง่เปน็

กฎของทางสถานฑตู ทา่นสามารถเขา้ไปท าการสมคัรเพือ่ขอยืน่วซีา่ไดท้ี ่ 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  

** ผู้ยื่นค าร้องท่ีมีอายมุากกว่า 20 ปขีึ้นไป จะต้องมีคณุสมบัตขิองตัวเองในการที่จะไดร้ับวซี่า

ชั่วคราวประเภทธุรกิจหรือท่องเที่ยว ** 
ขอ้มลูทัว่ไป 

1. วีซ่าไม่ใช่เครื่องหมายรับประกันการเขา้สหรฐัฯ เจ้าหน้าท่ีของส านักงานตรวจคนเข้า

เมืองและสัญชาตขิองสหรัฐฯ (USCIS) ณ ด่านตรวจจะเป็นผูต้ัดสินวา่ ท่านสามารถเดิน

ทางเข้าสหรัฐฯ ได้หรอืไม่ รวมถึงระยะเวลาที่ท่านมีสิทธิพ านักในสหรัฐฯ  
2. อายุของวซี่า คือ ระยะเวลาที่ท่านสามารถใชเ้พ่ือเดินทางไปสหรัฐ แต่ไม่ได้หมายความ

ว่าผู้ขอวีซา่ จะสามารถพ านักในสหรัฐฯ ไดต้ามก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่า ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กับการตัดสินของเจ้าหน้าท่ีส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯขใน

การก าหนดระยะเวลาที่ท่านสามารถพ านักได้ในสหรัฐ 
3. ในระหว่างการเดินทาง บริษัทสายการบินหรือบริษัทเรือท่องเที่ยวจะให้ท่านกรอก

แบบฟอร์ม I-94 สีขาวขนาดสั้น ซึ่งจะเกีย่วขอ้งกับการเดินทางของท่าน ท่านจะต้อง
กรอกและลงชื่อก ากับในแบบฟอร์มนี ้เมื่อทา่นเดินทางเข้าสหรัฐฯ แบบฟอร์มนี้จะถูกติด

ด้วยลวดเย็บกระดาษลงในหนังสือเดินทางของท่าน โดยขะมีหมายเหตุจาก ส านักงาน

ตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ ที่แจ้งเกี่ยวกับระยะเวลาทีท่า่นมีสิทธิพ านักอยู่ใน

สหรัฐฯ 
*** หากท่านประสงค์จะอยู่นานกว่านั้น ทา่นจะต้องยื่นค าร้องขอ ยดืเวลาการพ านักกับ

ส านักงานตรวจคนเขา้เมืองและสัญชาติสหรัฐฯ โดยการยื่นค าร้องของท่านไม่ได้เป็น

เครื่องหมายรับประกันว่า ระยะเวลาที่ท่านมสีิทธิพ านักอยู่ในสหรฐัฯ จะถกูยืดออกไป 
** ลกูจ้างทีต่้องการขอวีซ่าเพื่อรว่มเดินทางไปสหรัฐฯ พร้อมกับนายจ้าง จะต้องส่งส าเนา

การจ้างงานพร้อมกับเอกสารค าร้องขอวีซ่า ** 
 

ขอ้มลูเบือ้งตน้และหลกัฐานการท าวซีา่สหรฐัอเมรกิา 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html


 

ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทกุทา่นตอ้งยืน่เอกสารประกอบค ารอ้งขอวี

ซา่ดงัตอ่ไปนี ้หากยืน่ค ารอ้งไมค่รบถว้น ค ารอ้งของทา่นจะไม่

ถกูพจิารณา.. 

1. หนังสือเดินทาง  ต้องมีอายุใช้งานไมต่่ ากวา่ 6 เดือน  นับ

จากวันเดินทาง        

      (กรุณาน าหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่ม ี

 วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี) 

2.  รูปถ่ายหน้าตรงส ี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ  

  ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน  รปูถ่ายจะต้องเป็นพ้ืนหลังสีขาวเท่าน้ัน เปิดหู, ห้าม 

 สวมแว่นตาด าหรือหมวก  สดัสว่นใบหนา้ตอ้งเกนิ 90 เปอรเ์ซน็ตข์อง 

 พืน้ทีร่ปูถา่ย   

3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน - บัตรประจ าตัวประชาชน (เด็กใช้ส าเนาสูตบิัตร) – ทะเบียนสมรส

หรือใบหย่า 

 

4.  หลกัฐานการท างาน 

     4.1   กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ท างานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุ

วันที่เริ่มท างานเมื่อใด    

            ต าแหนง่อะไร เงินเดือนเท่าไร  ไดล้าหยุดพกัจากวันที่เทา่ไรถึงวันที่เท่าไร 

     4.2   กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยื่นหลักฐานประกอบธรุกจิการคา้ เช่น ใบ

ทะเบียนการค้า ใบทะเบียน 

            พาณิชย ์(ถ่ายส าเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการอยู ่

   4.3   กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด 

 4.4   กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่าน

ผู้ปกครองท่ีไม่ได้เดินทางท า   

     หนังสือยินยอมจากอ าเภอหรือเขตท้องที่อาศัย 

 4.5   กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี และถ้าบดิามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บิดาและมารดาท า

หนังสือยินยอมจาก อ าเภอ 

             หรือเขตท้องที่อาศัย และระบุให้เดก็เดินทางไปกับบคุคลใด 

5.    หลกัฐานการเงิน ถ่ายส าเนาสมุดเงินฝากประเภทใดก็ได้ ตั้งแต่หน้าชื่อบัญชีจนถึง

รายการสดุท้ายยอด        

      ปัจจุบัน ก่อนการยื่นวีซ่า ชื่อเจ้าของบญัชีต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น หรือจดหมาย

รับรองจาก   

      ธนาคาร 1 ชุด หรือหากมีทรัพย์สินอย่างอื่นให้เตรียมมาดว้ย 



 

*********************************************************************************************

**** 

ขัน้ตอนการใหข้อ้มลูและการนดัยืน่และนดัสมัภาษณ ์
ทา่นจะตอ้งกรอกกขอ้มลูและรายละเอยีดในใบค ารอ้งนีด้ว้ยตวัทา่นเองกอ่นท าการยืน่วี

ซา่ 
หากทา่นทีไ่มส่ามารถกรอกไดเ้อง ทางบรษิทัทวัรย์นิดใีหค้ าปรกึษาและบรกิาร  โดยจะมี

คา่บรกิารซึง่ไมร่วมใน 
ราคาทวัร ์กรณุาแจง้ความจ านงตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ และกรอกขอ้มลูใหพ้รอ้มกอ่น เนือ่งจาก 

ขอ้มลู 
สว่นใหญ่นัน้เปน็ขอ้มลูของผูเ้ดนิทางแตล่ะทา่น ทา่นจะตอ้งใสร่ายละเอยีดใหค้รบถว้น

สมบรูณ ์ทาง 
บรษิทัฯ จงึจะด าเนนิการตอ่ใหท้า่นได ้จากนัน้จงึจะท าการนดัวนัและเวลาในการยืน่ และทา่น

สามารถ 
เตรยีมเอกสารตามขอ้มลูเบือ้งตน้พรอ้มกับคา่วซีา่น ามาในวนัยืน่เอกสารขอวซีา่และพบ

เจา้หนา้ทีเ่พือ่ 
ขอค าแนะน าเพิม่เตมิ  

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศ

ออสเตรเลยีเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้

ช าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความรว่มมือในการเชญิท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวย

ความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯใคร่

ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกล่าวเช่นกนั 

***    กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การแจ้งสถานทูต ยกเลกิวีซา่ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไว้

เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

***   เมื่อท่านไดช้ าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบริษัทฯ 

หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

** กรณีมกีารขอใช้หนังสือเดินทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านจะต้องแจ้งความจ านงแก่

บริษัททัวร์ให้ทราบลว่งหน้า แต่หากกรณีทา่นท่ีต้องใช้หนังสือเดนิทางก่อนก าหนดวันยื่นวีซ่า

และทา่นไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องยื่นเดีย่วและแสดงสมุด

บัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเทา่นั้น การปฏิเสธวซีา่อันเน่ืองมาจากหลกัฐานใน

การขอยื่นวซี่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออก

เดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะ

ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ดินทางเป็นหลัก  ***                       

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศ

อเมรกิา 

ตอบเปน็ภาษาองักฤษทกุขอ้ตัวพมิพใ์หญ่ ABC 
 

ส่วนตวั ช่ือ 

นามส

กลุ ท่านเคยเปลีย่นชือ่หรอื

สกลุ 

เคย…ชือ่เดมิ ……………….……….…สกลุเดมิ

...................……..............  

ไมเ่คย 

สถานภาพ โสด แตง่งานจดทะเบียน แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน 

หย่า หม้าย 

ที่อยู ่  

 

เบอรโ์ทรศัพทบ์า้น 
 

เบอรม์ือถือ(ต้องม)ี  

E-mail 
 

อาชีพ / ตาแหนง่ 
 

สถานที่ท างานปจัจปุนั ชื่อสถานประกอบการ 

ที่อยู ่

โทร 

เงนิเดือน 

วนัทีเ่ริ่มงาน 

สถานทีท่างานสดุทา้ย  

(กอ่นท างานปจัจบุนั) 

ชื่อสถานประกอบการ 

ที่อยู ่

โทร 

เงนิเดือน 

วนัทีเ่ริ่มงาน 

**กรณเีปน็แมบ่า้น หรือเกษียณอาย ุกรณุากรอกข้อมลูที่

ท างานสดุทา้ย*** การศกึษาชัน้สงูสดุ ชื่อสถานศึกษา 

ระดบัทีจ่บ 

ปีการศกึษาทีจ่บ 

คู่สมรส ชื่อ-สกลุ 



 

วนัเดอืนป ีเกดิ 

สถานทีเ่กดิ 

บุตร 1 ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ 

สถานทีเ่กดิ 



 

 

 

บุตร 2 ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ 

สถานทีเ่กดิ 

บุตร 3 ชื่ออ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ 

สถานทีเ่กดิ 

บดิา ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอาย)ุ 

สถานทีเ่กดิ 

ที่อยุ ่

มารดา ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ  (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอาย)ุ 

สถานทีเ่กดิ 

ที่อยู ่

พี่นอ้ง 1 ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ (จ าไมไ่ดใ้หบ้อกอายุ) 

สถานทีเ่กดิ 

ที่อยู ่

พี่นอ้ง 2 ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอาย)ุ 

สถานทีเ่กดิ 

ที่อยู ่

พี่นอ้ง 3 ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอาย)ุ 

สถานทีเ่กดิ 

ที่อยู ่

วตัถปุระสงคข์องการ

เดนิทาง 

 

วนัทีเ่ดนิทาง 
 

จ านวนวนัทีเ่ดนิทาง 
 

สถานที่พกัหรือโรงแรม ชื่อ 

โทร 

บคุคลทีร่ว่มเดนิทาง

ดว้ย 

ชื่อ-สกลุ 

ความสมัพนัธ์ 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้

ประเทศ AMERICA 

หรือไม ่

ไมเ่คย เคย 

วนัที…่……..……..…........ 

หมายเลขวซี่าเดมิ

............................ 

เหตผุลการเดนทาง ธรุกจิ ท่องเที่ยว 
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ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่

หรือไม ่

ไม่เคย 

เคย วซีา่ประเทศ

.......................................................... ทา่นเคยเดนิทางเขา้

ประเทศ CANADA 

หรือไม ่

ไมเ่คย เคย 

วนัท่…ื……..……..…........ 

หมายเลขวซี่าเดมิ

............................ 

เหตผุลการเดนทาง ธรุกจิ ท่องเที่ยว 

ท่านมีเพื่อน / ญาต ิ

พ านกัใน อเมรกิา / 

แคนนาดา หรอืไม ่

ไม่ม ี

มี ชื่อ-สกลุ

.............................................................................

.................... 

ที่อยู่

............................................................................

............................. 

โทร มือถือ / บา้น 

..........................................................................

.......... 

ผู้ออกคา่ใชจ้่ายการ

เดนิทาง 

ชื่อ-สกลุ หรอืบรษิทั 

ที่อยู ่

ประเทศทีเ่คยเดนิทาง

ในระยะ เวล 5 ป ี

 

 

 

 

 

 


