อเมริกาตะวันออก 10 วัน 7 คืน
นิวยอร์ค-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตัน ดีซี-แฮริสเบิรก์ -Hershey’s Chocolate
World-เที่ยวเมืองสุดโรแมนติกทีบ่ อสตัน
ช้อปปิง้ Gilroy Premium Outlet-ชมเมืองน่ารักที่รอ็ คพอร์ต
โดยสายการบินอีวเี อแอร์ (BR)
นิวยอร์ค

อดีตเมืองหลวงเก่าทีเ่ ป็นนครแห่งความมัง่ คั่ง และทันสมัยทางด้าน
สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี
ฟิลาเดลเฟีย
เมืองที่ประชาชนมีสท
ิ ธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐ
เพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่
จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้
วอชิงตัน ดี ซี
เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบ
ผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็น
ร ะ เบี ย บ เป็ น ที่ ตั้ ง ที่ ท า ก า ร ข อ ง
หน่วยงานรัฐบาลที่สาคัญ ๆ
แฮร์รส
ิ เบิรก
์
เมืองหลวงริมฝั่งแม่นาซั
้ วควิฮานน่า เป็นที่ตั้งของโรงงานช็อคโกแล็
ตแสนอร่อยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

บอสตัน

จุดกาเนิดอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และบ้านเกิดของครอบครัวจอห์น เอฟ
เคนเนดี้ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของการศึกษามีสถาบันมากกว่า 60 แห่ง และ
ที่โด่งดังไปทั่วโลก ได้แก่ Harvard University และ Massachusetts

Institute of Technology (MIT)
ร็อคพอร์ต เมืองเล็กๆน่ารัก เงียบสงบริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตอนเหนือ
ของรัฐแมสซาชูเซตส์

กาหนดการเดินทาง
วันแรก
09.30 น.

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

กรุงเทพฯ-ไทเป-นิวยอร์ค
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอแอร์ แถว R
ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้
ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
(กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน

ท่านต้องมาแสดงตัว

ของท่านเอง)
12.20 น.

ออกจากกรุงเทพฯ สูก
่ รุงไทเป โดยสายการบินอีวีแอร์ เทีย
่ วบินที่ BR212

17.10 น.

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง

19.10 น.

เดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอีวแ
ี อร์ เทีย
่ วบินที่ BR032

+++++++++ เครือ
่ งบินทาการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++

22.05 น.

เดิ นทางถึ ง สนามบิ นจอห์ นเอฟเคนเนดี้ มหานครนิ วยอร์ ค หลังผ่ านพิ ธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Crowne Plaza Newark Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ อง

นิวยอร์ค- ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตัน ดีซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
ชมเมืองฟิลาเดลเฟีย เมืองที่ประชาชนมีสท
ิ ธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา
ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา
ชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการตั้งประเทศ ชมหอ
แห่งเสรีภาพ Independence Hall สร้างขึ้นเพือ
่ ใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบัน
ใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า

เที่ยง

“สหรัฐอเมริกา” (United State of America)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ค่า

วันทีส
่ าม

นาท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี มลรัฐแมรี่แลนด์และเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง เป็ น เมื อ งหนึ่ ง ที่ ไ ด้ อ อกแบบผั ง เมื อ งได้ อ ย่ า ง
สวยงามและเป็ นระเบี ยบ เป็นที่ตั้ งที่ทาการของหน่ วยงานรัฐบาลที่สาคั ญ
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นน าท่ า น เข้ าสู่ ที่ พั ก โรงแรม Holiday Inn Chantilly Hotel ห รื อ ระดั บ
เทียบเท่า

วอชิงตัน ดีซ-ี แฮริสเบิรก
์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชม กรุงวอชิงตันดีซี โดยเริ่มต้นจากทาเนียบขาว ที่พานักของ
ประธานาธิบดี จุดเด่นที่พลาด
ไม่ได้อีกที่คือเสาสูงที่ทาจากหินอ่อนและตั้ง
ตระหง่านอย่างเห็นได้ชัด คือ อนุสาวรีย์วอชิงตัน ซึ่งมี
ความสูง
555 ฟุต ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของโดมสีขาวซึ่งสร้างเป็นที่ราลึกถึง
ประธานาธิบดี
เจฟเฟอร์สัน และชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีคนที่ 16
ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดี
ลินคอร์น จากนั้นชมและถ่ายรูปภายนอกกับทาเนียบขาวหรือ White

กลางวัน
บ่าย

House บ้านอย่างเป็นทางการและสถานที่ทางานของประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ด้วยหินทราย
และสีขาวในสไตล์จอร์เจียนยุคหลังและกลายเป็นที่อยู่อาศัยประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาทุกคน รวมทั้งชมตึกรัฐสภา ซึ่งเป็นที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา
และสภาผู้แทนราษฎร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.
1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ
James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษสถาบันสมิธโซเนียนยังเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สด
ุ ในโลกและ ได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้
ด้วยกัน เช่น National Museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกัน
โบราณที่ตัวใหญ่ที่สด
ุ ในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติ
ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรัง่ เศส ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยาน
อวกาศ (National Air and Space Museum) ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดง
ประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน
เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแต่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์
(Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบินอวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้า
จาลองหินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลาแรกของโลกจากตระกูล Wright

จากนั้นนาท่านเดินทางสูเ่ มืองแฮริสเบิรก
์ (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้า
ค่า
เทียบเท่า

ซัวควิฮานน่า(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ า น เข้ า สู่ ที่ พั ก โรงแรม Radisson Harrisburg Hotel หรื อ ระดั บ

วันทีส
่ ี่

แฮริสเบิรก
์ -โรงงานผลิตช็อคโกแลต-วูด
๊ บิวรีพ
่ รีเมีย
่ มเอ๊าท์เลท-นิวลอนดอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชมโรงงานผลิตช็อคโกแลต ชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการ
ผลิตช็อคโกแล็ตที่มช
ี ื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแล็ต
นานาชนิดเพื่อเป็นของฝากที่ระลึก ณ Hershey’s Chocolate World จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่นาท่านเดินทางสู่ วูด
๊ บิวรีพ
่ รีเมีย
่ มเอ๊าท์เล็ท (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
***เพือ
่ ไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิง้ อิสระอาหารกลางวันตาม
อัธยาศัย***
บ่าย
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่
เมืองนิวลอนดอน New London เมืองเล็กๆในมลรัฐคอนเนคติคัต เขตนิ
วอิงแลนด์ และอยู่ห่างจากบอสตันประมาณ 130 กม. (ใช้เวลาเดินทาง
ค่า

วันทีห
่ า้
เช้า

ประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม Hampton Inn หรือระดับเทียบเท่า

นิวลอนดอน- ร็อคพอร์ต-ซาเล็ม - บอสตัน
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองร็อคพอร์ท
Rockport เมืองเล็กๆริมทะเล ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของคาบสมุทร Cape
Ann ทางตอนเหนือของรัฐแมสซาชูเซตส์ เมืองเล็กๆที่มีประชากรไม่ถึง
หมื่นคน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นาท่านเดินเล่นบริเวณ
Front Beach ชายหาดเล็กๆ ติดมหาสมุทรแอตแลนติก ชมหาดทรายที่มี
หินเรียงรายตัดกับน้าทะเลสีฟ้าใส ให้ท่านชมทัศนียภาพอันงดงามและ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย แล้วนาท่านสู่ถนน Bearskin Neck Street ถนนสาย
เล็กๆ ที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ,ร้านแกลอรี่ และร้านขายของที่ระลึก ซึ่งทุุ
กร้านจะตกแต่งและทาสีสันอย่างสวยงาม ทาให้บ้านและร้านค้าเต็มไปด้วย

สีสันน่ารักๆ มากมาย รวมถึง Motif Number 1 ที่เป็นอาคารเล็กๆหลังสี
แดงทีต
่ ั้งอยู่ริมทะเล หรือรูจ
้ ักกันในนาม Fishing Shack สร้างขึ้นตั้งแต่

เที่ยง

ช่วงปี 1840 และยังปรากฎอยู่ในการ์ตูนเรื่อง Finding Nemo เป็นสถานที่
ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันมาก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองพร้อม
เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกหรือจะนั่งจิบชากาแฟตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่เมืองซาเล็ม Salem เป็นเมืองเก่าแก่หลายร้อยปี ติด Top
15 เมืองเก่าของอเมริกา เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแม่มดเซเล็ม ซึ่งใคร
ที่ชอบดูหนังหรือเรื่องราวตานานแม่มดก็จะรู้ว่าอยู่ที่นี่นั้นเอง โดยโด่งดัง
ขึ้นมาจากคดีล่าแม่มดในซาเล็ม The Salem Witch Trials ในปี ค.ศ.
1692 ที่จด
ุ เริม
่ ต้นมาจากกลุ่มเด็กสาวในเมืองเกิดอาการผิดปกติที่ไม่
สามารถหาคาอธิบายได้ จนผู้คนเชื่อว่าเป็นฝีมือของแม่มด จนนาไปสู่
โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของอเมริกา ปัจจุบันซาเล็มกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการล่าแม่มดไปแล้ว (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) นาท่านชมเมืองซาเล็ม ทีต
่ กแต่งบ้านเรือนและแต่งกาย
ตามแม่มดในตานาน แวะถ่ายรูปภายนอกกับพิพธ
ิ ภัณฑ์แม่มดซาเล็ม
Salem Witch Museum พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัด
นิทรรศการแบบทั่วไป แต่เป็นการแสดงหุ่นเล่าเรื่องการล่าแม่มดแห่งซาเล็ม
ในปี 1692 แบบแสงสีเสียงประกอบในห้องแบบโรงละคร พร้อมทั้งสิ่งของที่
เกี่ยวข้อง และประวัติของลัทธิเพแกน เวทมนตร์ และการไล่ล่าผู้คิดต่างใน
กรณีต่าง ๆ ของอเมริกานับตั้งแต่แม่มด ลัทธิคอมมิวนิสต์จนถึงชุมชนเกย์
ซึ่งในส่วนของร้านค้าส่วนใหญ่มีจาหน่ายสินค้าที่ระลึก อาทิ พวงกุญแจ
เครื่องประดับที่ทาเป็นรูปหรือสัญลักษณ์ของแม่มดด้วย จากนั้นเดินทางสู่
Salem Maritime Historic Site สถานที่ประวัติศาสตร์อีกแห่งที่บอกเล่า
เรื่องราวของเมืองซาเล็มในอดีตที่เป็นเมืองท่าที่สาคัญในช่วงสหรัฐอเมริกา
ยุคแรก เป็นเมืองท่าสาหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวต่างชาติ อาทิ
สาลี เหล้า น้าตาล หรือแม้แต่การค้าทาส ซึ่งซาเลมแห่งนี้ได้ถูกตั้งถิ่นฐาน
โดยชาวยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2169 โดยจะเห็นได้จากตึกและอาคาร 9 หลัง ที่
อยู่รอบๆบริเวณนี้ ทีม
่ ีการก่อสร้างสไตล์โคโลเนียล นอกจากนี้ยังมีเรือ

Friendship of Salem ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณท่าเรือและเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองซาเล็ม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสถานที่ประวัติศาตร์ จนได้เวลาอัน
สมควรนาท่านเดินทางสูเ่ มืองบอสตัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น นาท่ านเข้ าสู่ โ รงแรมที่พั ก โรงแรม Holiday Inn Boston Peabody หรื อ
ระดับเทียบเท่า

วันทีห
่ ก
เช้า

บอสตัน-เคมบริดจ์-บอสตัน
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เขตเคมบริดจ์ นาท่านชมและถ่ายรูปกับ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Harvard University มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของ
อเมริกาและเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับต้นๆของโลก จากนั้นนาท่านชม
จัตรุ ส
ั ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช King Bhumibol Adulyadej Square ที่สมเด็จ
พระเทพรัตนาราชสุดาฯทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลองอย่างเป็นทางการ เมื่อ
14 ส.ค. 2535 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่ง
ทรงพระราชสมภพทีน
่ ี่ ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าอานันทมหิดลบรมราช
ชนกทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด Harvard University ที่อยู่บริเวณที่
ใกล้เคียงกับจัตุรัสแห่งนี้ จากนั้นนาท่านชมมหาวิทยาลัย Massachusetts

เที่ยง
บ่าย

Institute of Technology หรือ MIT เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีชื่อเสียง
โด่งดังในด้านเทคโนโลยีมากที่สุดของอเมริกา ซึ่งอาคารส่วนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยล้วนเป็นตึกรูปร่างแปลกตาและภายในมหาวิทยาลัยยังมี
กิจกรรมไว้ให้ทดสอบความท้าทายทางวิทยาศาสตร์หลากหลายกิจกรรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมเมืองบอสตัน จุดกาเนิดอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และ
บ้านเกิดของครอบครัวจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของ
การศึกษามีสถาบันมากกว่า 60 แห่ง โดยเริ่มจาก Freedom Trail ทางเดิน
ที่ปูด้วยอิฐสีน้าตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล์ เป็นที่ตั้งของสถานที่สาคัญ
ๆ ทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น บอสตัน คอมมอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
สวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตัน มีเนือ
้ ที่ 125 ไร่ โดยบริเวณใกล้ ๆ กัน
นั้นเป็นที่ตั้งของ Old State House อาคารที่สร้างด้วยอิฐสีแดง สร้างมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเคยเป็น
อาคารที่ประชุมของข้าหลวงที่อังกฤษส่งมาปกครองอาณานิคม ด้านหน้า
ของอาคารเป็นสถานที่เกิดการสังหารหมู่ที่บอสตัน ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่ทหารอังกฤษยิงใส่กลุ่มชาวอาณานิคมที่ทาการประท้วงอังกฤษ
หลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลังนี้ถูกใช้เป็นอาคารที่ทาการ
ของรัฐบาลประจารัฐ ก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ที่บีคอนฮิลล์ใน
ปัจจุบัน และไม่ห่างจาก Old State house เป็นที่ตั้งของ Faneuil Hall
และ Quincy Market อันเป็นอาคารตลาดกลางอันเก่าแก่ของบอสตันโดย
บริเวณชั้นล่างเป็นตลาดขายของ ส่วนชั้นที่สองเป็น ห้องประชุมขนาด
ใหญ่มีชื่อว่า “CRADLE OF LIBERTY” ที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่มีสีสันของ
เมือง นาท่านแวะถ่ายรูปย่าน Beacon Hill ย่านเล็กๆ แต่มีประวัติศาสตร์ที่
ยาวนาน ด้วยการผสมผสานอาคารอิฐสีสม
้ น้าตาลที่ดูงามสง่า รวมถึงถนน
หินกรวดของยุคเก่าเข้ากับสิ่งอานวยความสะดวกร่วมสมัย และเป็นย่านที่มี
คนสาคัญๆพักอาศัย อาทิ สมาชิกรัฐสภาและบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย

ก่อนนาท่านสู่ Copley Square จตุรัสกลางเมืองขนาดใหญ่ทต
ี่ ั้งอยู่ไม่ไกล
จากอ่าวแบ็ค เป็นที่ตั้งของสถานที่สาคัญๆทางประวัติศาสตร์มากมายไม่ว่า
จะเป็นโบสถ์ทรินิตี้ โบสถ์ที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของ
เมืองบอสตัน โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1872-1877 และเป็น
สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และใกล้กันนั้นเป็นที่ตั้งของโบสถ์โอลด์
เซ้าท์ หรือ โบสถ์นิวโอลด์เซ้าท์ โบสถ์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1874 ถูก
สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค ซึ่งได้รับการออกแบบโดย Charles Amos

ค่า

Cummings และ Willard T. Sears เป็นหนึ่งในชุมชนทางศาสนาที่เก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสถานที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาอีกแห่งหนึ่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น นาท่ านเข้ าสู่ โ รงแรมที่พั ก โรงแรม Holiday Inn Boston Peabody หรื อ
ระดับเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

บอสตัน-นิวยอร์ก – ล่องเรือชมอนุสาวรียเ์ ทพีเสรีภาพ-ตึกเอ็มไพร์สเตท

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสูม
่ หานครนิวยอร์ก อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนคร
แห่งความมั่งคั่งและทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ล่องเรือสูเ่ กาะลิเบอร์ตี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของฝั่งเมืองแมนฮัตตัน ชม
เทพีแห่งสันติภาพทีป
่ ระชาชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับประชาชน
นครนิวยอร์ก ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมนฮัตตันของมหานครนิวยอร์ค
และนิวเจอร์ซี่ได้จากจุดนี้ จากนั้นนาท่านขึ้นชมวิวบนตึกเอ็มไพร์สเตท
(Empire State Building) ตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในอาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ตัวอาคาร
สร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี มีความสูงทั้งสิ้น 102 ชั้น ตกแต่งด้วย
ศิลปะอาร์ตเดคโค มีเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 2,158,000 ตารางฟุต
เริ่มสร้างเมือ
่ ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเมือ
่ ค.ศ. 1931 ชื่อตึกหลังนี้ได้มาจาก
ชื่อเล่นของนครนิวยอร์ก และหลังจากสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1931 ตึกเอ็ม
ไพร์สเตทเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกนานกว่า 40 ปี โดยปัจจุบน
ั มีความสูง
เป็นอันดับที่ 14 ของโลก และยังเป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ด
หลายเรื่องนามาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาฉากสาคัญๆ อาทิ Sleepless in Seattle,
King Kong เป็นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ า นเข้ า สู่ ที่ พั ก โรงแรม Crowne Plaza Newark Hotel หรื อ ระดั บ

เที่ยง
บ่าย

ค่า
เทียบเท่า

วันทีแ
่ ปด

นิวยอร์ก-ไทม์สแควร์- Central Park - ช้อปปิง้ - สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชม มหานครนิวยอร์ค เริ่มตั้งแต่นาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ
สะพานบรู๊คลิน ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและสวยงามมาก
เป็นที่โด่งดังในการถ่ายละครต่างๆ นาท่านแวะถ่ายรูปกับ Ground Zero เป็น
บริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึก World Trade Central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่
ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจา หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ ในปี

บ่าย

ค่า

2001 จากนั้นนาทุกท่านไปย่านไทม์สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่
เป็นหัวใจของนิวยอร์ก ให้อิสระทุกท่านในการถ่ายรูปเดินซื้อของกับ
บรรยากาศที่มีแสง สี เสียงงามเลิศ
***เพือ
่ ไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิง้ อิสระอาหารกลางวันตาม
อัธยาศัย***
นาท่านชมเซ็นทรัลปาร์ค Central Park สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สด
ุ ในเมือง
นิวยอร์กและเป็นที่โด่งดังมากในการถ่ายทาหนังเรื่องดังต่างๆ พร้อมกับ
บรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ จากนั้นนาท่านชมร็อคกี้
เฟลเลอร์เซนเตอร์ Rocket feller Center, ถนนสายทีห
่ า้ (Fifth Avenue) ซึ่งเป็น
แหล่งช้อบปปิ้งที่หรูหราที่สุดในนิวยอร์ค และบรรยากาศแสนโรแมนติก
ท่ามกลางลานไอซ์สเก็ตที่สวยหรู ที่เปิดให้คนเข้าไปเล่นและถ่ายรูปกัน
อย่างสนุกสนาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบินจอห์น เอฟ เคเนดี้

วันทีเ่ ก้า

นิวยอร์ค-ไทเป

01.25 น.

เดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอีวเี อแอร์ เทีย
่ วบินที่

BR031

วันที่สิบ
05.05 น.
08.25 น.

****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******
ไทเป-กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวเี อแอร์ เทีย
่ วบินที่ BR211
(เดินทางเดือน 12-21 ต.ค.61 ไฟล์ทบินจะเป็น BR067 เวลา 09.00-11.5)
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ....
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลีย
่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมี
เหตุการณ์อน
ื่ ๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ใดที่
ไม่สามารถเข้าชมได้ดว
้ ยสาเหตุตา่ งๆ หรือสถานทีป
่ ด
ิ โดยมิได้รบ
ั แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ขออนุญาตทาการเปลีย
่ นแปลงสถานทีอ
่ ื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้ นีเ้ พือ
่ ประโยชน์ของ
คณะเป็นสาคัญ

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

อัตราค่าบริการ

อเมริกาตะวันออก 10 วัน 7 คืน/

14-23
ก.ย.

12-21 ต.ค.

90,900
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 89,500
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 87,900

88,900
87,900
85,900

89,500
88,500
86,500

15,000
50,300

15,000
50,300

15,000
50,300

BR
นิวยอร์ค-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตัน-บอสตัน

10-19
ส.ค.

ผู้ใหญ่ ท่านละ

(ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคาทัวร์ไม่รวมตัว
๋ เครือ
่ งบิน

***ไม่รวมค่าวีซ่าและบริการด้านเอกสารวีซา่ ท่านละ 7,800 บาท***
หมายเหตุ***การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผูใ
้ หญ่จานวน
ไม่ตากว่
่
า 25 ท่าน หากผูโ้ ดยสารมีจานวนต่ากว่าจานวนดังกล่าว บริษท
ั ฯ ขอสงวน
สิทธิใ
์ นเปลีย
่ นแปลงรายการการเดินทางและเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าเดินทางหรือ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้ นีเ้ พือ
่ ประโยชน์ของคณะเป็นสาคัญ***

****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา มักจะไม่มเี ตียงเสริมหรือ
เตียงทีส
่ าม กรณีทเี่ ป็นผู้ใหญ่ และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึง่ ห้อง หรือเด็กทีพ
่ ก
ั กับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่านต่อหนึง่ ห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มเี ตียงเสริม ทัง้ นีเ้ พือ
่ หลีกเลี่ยงการ
เกิดเพลิงไหม้ในห้องพัก ซึง่ เป็นเงือ
่ นไขสาคัญมากสาหรับโรงแรมในประเทศ
สหรัฐอเมริกา *****
****** ตัว
๋ โดยสารไม่สามารถเลือ
่ นกลับได้และกรณีทอ
ี่ อกตัว
๋ แล้วไม่สามารถทารีฟน
ั ด์
ได้ กรณีทบ
ี่ างท่านต้องการอยูต
่ อ
่ ในลอสแองเจลิสหรือต้องการเดินทางในชั้นธุรกิจ
ต้องทาเป็นตัว
๋ เดีย
่ วเท่านัน
้ เนือ
่ งจากราคานีเ้ ป็นราคาโปรโมชัน
่ ตัว
๋ แบบหมูค
่ ณะไม่
สามารถเปลีย
่ นแปลงวันและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลับพร้อมคณะเท่านัน
้
อัตรานีร้ วม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินอีวีเอแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ-นิวยอร์คกรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
ที่ระบุ

 ค่ารถรับส่งและระหว่างการนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ
 ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทิปเพิ่มได้)
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน
1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุม
้ ครอง
500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการ
บินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ
ณ วันที่ 26 มี.ค.2561 และท่านต้องชาระเงินเพิ่มหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บ
เงินเพิ่ม
อัตรานีไ
้ ม่รวม
 ค่าวีซา่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้าทีท
่ ว
ั ร์ยื่นให้คด
ิ ค่าบริการ
7,800 บาท / ท่าน)
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 23 กิโลกรัมต่อ
1ใบ (จากัด 2 ใบ / ท่าน)
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 ค่าทิปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ทเี่ ดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 1,000
บาทต่อท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม
่ และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์
(ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่
ระลึก
 ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครือ
่ งดื่มและค่าอาหารที่สั่ง
เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่า
น้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กี่ยวกับวีซ่า หรืออืน
่ ๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ
สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ
การชาระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็นจานวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บ
ทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ น
การคืนเงินมัดจาค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินของท่านนั้นๆ (เงือ
่ นไขค่ามัดจาตามทีท
่ าง
สายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
ทั้งหมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่า
ทัวร์ทั้งหมด
 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา
20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษท
ั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ
บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกาลังจะ
ไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกาหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณี
เที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้าหนักส่วนที่
เกิน

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม
และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่
โดยเฉพาะสาหรับผูส
้ ูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่
ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่
สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว
่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกาหนดตลอดทั้งปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทาการ หรือ ปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง
บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาว
ยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++

** หมายเหตุสาคัญ สาหรับท่านทีป
่ ระสงค์จะเดินทางต่อ หลังจากจบ
โปรแกรมทัวร์ **
(กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีฯ
่ ก่อนว่าไม่กลับพร้อมคณะ ตัง้ แต่ครัง้
แรกทีต
่ ด
ิ ต่อ)
ตัว
๋ ภายในประเทศอเมริกา ที่ท่านจะใช้เดินทางต่อไปยังเมืองอื่นหลังจากจบ
โปรแกรมแล้วนั้นท่านสามารถที่จะเลือกซื้อเอง หรือ ให้บริษัทฯ จัดการให้ได้ แต่กรุณา
สอบถามบริษัทฯ ก่อนว่าควรซื้อได้หรือยัง คือ ต้องรอให้บริษท
ั ฯ คอนเฟิรม
์ ว่าทุกอย่าง
เรียบร้อยก่อนและบอกคุณว่าออกตัว
๋ ภายในอเมริกาของคุณได้!!! เพราะในบางกรณีโปรแกรม
อาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่นเปลี่ยนเป็นกลับสูก
่ รุงเทพ จากเมืองอื่นๆที่ไม่ตรงตามโปรแกรม
ดังนัน
้ ถ้าท่านไปซือ
้ ตัว
๋ ภายในประเทศของอเมริกา โดยทีบ
่ ริษท
ั ฯ ยังไม่ได้คอนเฟิรม
์ ว่าทุก
อย่างเรียบร้อย ความเสียหายต่างๆ ทางบริษท
ั จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้
2.
สาหรับตัว
๋ ภายในประเทศของอเมริกา ทีท
่ า่ นซือ
้ นัน
้ เทีย
่ วบินของท่าน ควรเป็น
เทีย
่ วบินทีอ
่ อก เวลาทีค
่ ณะบินกลับกรุงเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดียวกับที่คณะฯ จะเดินทาง
มาถึงสนามบินของปลายทางเพื่อจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เที่ยวบินในประเทศของอเมริกา
ต้องมาให้ถึงสนามบินก่อนเวลา 2 ชั่วโมง , ต่างประเทศ 3 ชั่วโมง) ดังนั้น ถ้าเทีย
่ วบินของท่าน
ออกเดินทางก่อนเวลา ท่านจะต้องเสียเงินค่านั่งแท็กซี่มาที่สนามบินเอง ประมาณ 60 เหรียญ
และท่านจะต้องสละสิทธิ์โปรแกรมต่างๆ ของทัวร์ทท
ี่ ่านได้จ่ายเงินมาแล้ว
1.

3.
เมือ
่ ท่านตัดสินใจแยกกลับหลังคณะแล้วตัว
๋ กลับของท่านจากอเมริกาสูก
่ รุงเทพฯ
ท่านสามารถแจ้งว่ากลับเมื่อไรก่อนออกจากเมืองไทยเท่านั้น เพราะถ้าหลังจากเดินทางแล้ว
ตัว
๋ ของท่านไม่สามารถเลือ
่ นวันเดินทางได้อก
ี เนือ
่ งจากเป็นตัว
๋ ราคากรุป
๊ ต้องเดินทางตาม
วันที่กาหนดเท่านั้น ถ้าท่านไม่เดินทางท่านก็ต้องไปซื้อตั๋วใหม่กลับเอง โดยทีต
่ ว
ั๋ เก่าก็ไม่
สามารถรีฟน
ั เงินคืนได้
4.
เมือ
่ ท่านแยกกลับหลังคณะแล้ว ท่านยังมีตว
ั๋ กลับกรุงเทพฯ อยู่ กรุณาระวังเสมอ
ว่าตั๋วกลับของท่านออกเดินทางกลับจากเมืองไหนสู่กรุงเทพ และเวลาเท่าไร เพื่อทีถ
่ ้าท่าน
ต้องเดินทางจากเมืองอื่นเพื่อมาใช้ตั๋วกลับกรุงเทพ ท่านต้องมาถึงสนามบินที่เป็นเมืองท่าก่อน
กลับกรุงเทพ 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
*** หากท่านมีขอ
้ สงสัยประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าทีข
่ องบริษท
ั ได้ตลอดเวลา ***
ข้อมูลเบือ
้ งต้นและหลักฐานการทาวีซา่ สหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ
สาหรับท่านทีไ
่ ม่มว
ี ซ
ี า่ ประเทศอเมริกา
สาหรับการยืน
่ วีซา่ ประเทศอเมริกา ทางผูเ้ ดินทางจะต้องดาเนินการยืน
่ ขอด้วยตัวเอง ซึง่ เป็น
กฎของทางสถานฑูต ท่านสามารถเข้าไปทาการสมัครเพือ
่ ขอยืน
่ วีซา่ ได้ที่
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
** ผู้ยื่นคาร้องที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จะต้องมีคณ
ุ สมบัตข
ิ องตัวเองในการที่จะได้รับวีซ่า
ชั่วคราวประเภทธุรกิจหรือท่องเที่ยว **
ข้อมูลทัว
่ ไป
1. วีซ่าไม่ใช่เครื่องหมายรับประกันการเข้าสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ของสานักงานตรวจคนเข้า
เมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) ณ ด่านตรวจจะเป็นผูต
้ ัดสินว่า ท่านสามารถเดิน
ทางเข้าสหรัฐฯ ได้หรือไม่ รวมถึงระยะเวลาที่ท่านมีสิทธิพานักในสหรัฐฯ
2. อายุของวีซ่า คือ ระยะเวลาที่ท่านสามารถใช้เพื่อเดินทางไปสหรัฐ แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าผู้ขอวีซา่ จะสามารถพานักในสหรัฐฯ ได้ตามกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่า ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการตัดสินของเจ้าหน้าที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯขใน
การกาหนดระยะเวลาที่ท่านสามารถพานักได้ในสหรัฐ
3. ในระหว่างการเดินทาง บริษัทสายการบินหรือบริษัทเรือท่องเที่ยวจะให้ท่านกรอก
แบบฟอร์ม I-94 สีขาวขนาดสั้น ซึ่งจะเกีย
่ วข้องกับการเดินทางของท่าน ท่านจะต้อง
กรอกและลงชื่อกากับในแบบฟอร์มนี้ เมื่อท่านเดินทางเข้าสหรัฐฯ แบบฟอร์มนี้จะถูกติด
ด้วยลวดเย็บกระดาษลงในหนังสือเดินทางของท่าน โดยขะมีหมายเหตุจาก สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ ที่แจ้งเกี่ยวกับระยะเวลาทีท
่ า่ นมีสิทธิพานักอยู่ใน
สหรัฐฯ
*** หากท่านประสงค์จะอยู่นานกว่านั้น ท่านจะต้องยื่นคาร้องขอ ยืดเวลาการพานักกับ
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ โดยการยื่นคาร้องของท่านไม่ได้เป็น
เครื่องหมายรับประกันว่า ระยะเวลาที่ท่านมีสิทธิพานักอยู่ในสหรัฐฯ จะถูกยืดออกไป
** ลูกจ้างทีต
่ ้องการขอวีซ่าเพื่อร่วมเดินทางไปสหรัฐฯ พร้อมกับนายจ้าง จะต้องส่งสาเนา
การจ้างงานพร้อมกับเอกสารคาร้องขอวีซ่า **

ผูย
้ น
ื่ คาร้องขอวีซา่ ทุกท่านต้องยืน
่ เอกสารประกอบคาร้องขอวี
ซ่าดังต่อไปนี้ หากยืน
่ คาร้องไม่ครบถ้วน คาร้องของท่านจะไม่
ถูกพิจารณา..
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับ
จากวันเดินทาง
(กรุณานาหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่มี
วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี)
2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จานวน 2 ใบ
ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ายจะต้องเป็นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น เปิดหู, ห้าม
สวมแว่นตาดาหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 90 เปอร์เซ็นต์ของ
พืน
้ ทีร่ ป
ู ถ่าย
3. สาเนาทะเบียนบ้าน - บัตรประจาตัวประชาชน (เด็กใช้สาเนาสูตบ
ิ ัตร) – ทะเบียนสมรส
หรือใบหย่า
4. หลักฐานการทางาน
4.1 กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทางานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุ
วันที่เริ่มทางานเมื่อใด
ตาแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไร ได้ลาหยุดพักจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยื่นหลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบ
ทะเบียนการค้า ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ถ่ายสาเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการอยู่
4.3 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด
4.4 กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่าน
ผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางทา
หนังสือยินยอมจากอาเภอหรือเขตท้องที่อาศัย
4.5 กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บิดาและมารดาทา
หนังสือยินยอมจาก อาเภอ
หรือเขตท้องที่อาศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
5. หลักฐานการเงิน ถ่ายสาเนาสมุดเงินฝากประเภทใดก็ได้ ตั้งแต่หน้าชื่อบัญชีจนถึง
รายการสุดท้ายยอด
ปัจจุบัน ก่อนการยื่นวีซ่า ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น หรือจดหมาย
รับรองจาก
ธนาคาร 1 ชุด หรือหากมีทรัพย์สินอย่างอื่นให้เตรียมมาด้วย

*********************************************************************************************
****
ขัน
้ ตอนการให้ขอ
้ มูลและการนัดยืน
่ และนัดสัมภาษณ์
ท่านจะต้องกรอกกข้อมูลและรายละเอียดในใบคาร้องนีด
้ ว
้ ยตัวท่านเองก่อนทาการยืน
่ วี
ซ่า
หากท่านทีไ
่ ม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริษท
ั ทัวร์ยน
ิ ดีให้คาปรึกษาและบริการ โดยจะมี
ค่าบริการซึง่ ไม่รวมใน
ราคาทัวร์ กรุณาแจ้งความจานงต่อเจ้าหน้าทีบ
่ ริษท
ั ฯ และกรอกข้อมูลให้พร้อมก่อน เนือ
่ งจาก
ข้อมูล
ส่วนใหญ่นน
ั้ เป็นข้อมูลของผูเ้ ดินทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ทาง
บริษท
ั ฯ จึงจะดาเนินการต่อให้ทา่ นได้ จากนัน
้ จึงจะทาการนัดวันและเวลาในการยืน
่ และท่าน
สามารถ
เตรียมเอกสารตามข้อมูลเบือ
้ งต้นพร้อมกับค่าวีซา่ นามาในวันยืน
่ เอกสารขอวีซา่ และพบ
เจ้าหน้าทีเ่ พือ
่
ขอคาแนะนาเพิม
่ เติม
***
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศ
ออสเตรเลียเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้
ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน
ไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวย
ความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษท
ั ฯใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซ
ี ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้
เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ
หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของ
บริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมก
ี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องแจ้งความจานงแก่
บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีทา่ นที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่า
และท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน
ท่านนั้นจะต้องยื่นเดีย
่ วและแสดงสมุด
บัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย **
***
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ
ี่ ะ
เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานใน
การขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย
่ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงิน
โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออก
เดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะ
คานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็นหลัก ***
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยืน
่ ขอวีซา่ เข้าประเทศ
อเมริกา
ตอบเป็นภาษาอังกฤษทุกข้อตัวพิมพ์ใหญ่ ABC
ส่วนตัว

ช่ือ
นามส
ท่านเคยเปลีย
่ นชือ
่ หรือ กุลเคย…ชือ
่ เดิม ……………….……….…สกุลเดิม
สกุล
...................……..............
สถานภาพ
โสด
แต่งงานจดทะเบียน แต่งงานไม่จดทะเบียน
ไม่
หย่เคย
า
หม้าย
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์บา้ น
เบอร์มือถือ(ต้องมี)
E-mail
อาชีพ / ตาแหน่ง
สถานที่ทางานปัจจุปน
ั
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่
โทร
เงินเดือน
วันทีเ่ ริ่มงาน
สถานทีท
่ างานสุดท้าย ชื่อสถานประกอบการ
(ก่อนทางานปัจจุบน
ั ) ที่อยู่
โทร
เงินเดือน
วันทีเ่ ริ่มงาน
**กรณีเป็นแม่บา้ น หรือเกษียณอายุ กรุณากรอกข้อมูล ที่
ชื
่อสถานศึ
การศึกษาชัน
้ สูงสุด
ทางานสุ
ดท้กาษา
ย***
ระดับทีจ
่ บ
ปีการศึกษาทีจ
่ บ
ชื่อ-สกุล
คู่สมรส

บุตร 1

วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด

บุตร 2

บุตร 3

บิดา

มารดา

พี่นอ
้ ง1

พี่นอ
้ ง2

พี่นอ
้ ง3

ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ชื่ออ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ได้ให้บอกอายุ)
สถานทีเ่ กิด
ที่อยุ่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ได้ให้บอกอายุ)
สถานทีเ่ กิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (จาไม่ได้ให้บอกอายุ)
สถานทีเ่ กิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ได้ให้บอกอายุ)
สถานทีเ่ กิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ได้ให้บอกอายุ)
สถานทีเ่ กิด
ที่อยู่

วัตถุประสงค์ของการ
วั
เ่ ดินทาง
เดินนทีทาง
จานวนวันทีเ่ ดินทาง
สถานที่พก
ั หรือโรงแรม ชื่อ
โทร
บุคคลทีร่ ว่ มเดินทาง
ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธ์
ด้วย
ท่านเคยเดินทางเข้า
ไม่เคย เคย
ประเทศ AMERICA

วันที…
่ ……..……..…........

หรือไม่

หมายเลขวีซ่าเดิม
............................

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่
หรือไม่
ท่านเคยเดินทางเข้า

ไม่เคย
เคย วีซา่ ประเทศ
ไม่
เคย เคย
..........................................................

ประเทศ CANADA

วันท่…
ื ……..……..…........

หรือไม่
ท่านมีเพื่อน / ญาติ
พานักใน อเมริกา /
แคนนาดา หรือไม่

หมายเลขวีซ่าเดิม
ไม่มี
............................
มี ชื่อ-สกุล
เหตุผ
ลการเดนทาง ธุรกิจ
ท่องเที่ยว
.............................................................................

ผู้ออกค่าใช้จ่ายการ
เดินทาง
ประเทศทีเ่ คยเดินทาง
ในระยะ เวล 5 ปี

East Coast USA NYC-WAS-BOS 1D/BR

....................
ที่อลยูหรื
่ อบริษท
ชื่อ-สกุ
ั
ที่อยู............................................................................
่
.............................
โทร มือถือ / บ้าน
..........................................................................
..........

Aug-Oct 2018

20

