
East Coast USA (NYC-WAS-NIA) 10D7N/BR   21-30 Mar,29Apr-08 May2020  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
อเมริกาตะวันออก 10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบนิอีวีเอแอร์ (BR) 
 

นิวยอร์นิวยอร์คค--ฟิฟิลาเดลเฟียลาเดลเฟีย--วอชิงตนั ดีซีวอชิงตนั ดีซี--แฮริสเบิรก์แฮริสเบิรก์--คอรน์น่ิงคอรน์น่ิง  
น ้าตกน ้าตกไนแองการ่าไนแองการ่า  (ฝัง่อเมริกา)(ฝัง่อเมริกา)--บิงแฮมตนับิงแฮมตนั--นิวยอรค์นิวยอรค์  

ล่องเรอื Maid of the Mist ชมน ้าตกไนแองการ่า 
ช้อปป้ิง Woodbury Premium Outlets  ชมอนสุาวรีย์เทพเีสรีภาพชมอนสุาวรีย์เทพเีสรีภาพ  

นิวยอรค์ อดตีเมอืงหลวงเก่าทีเ่ป็นนครแห่งความมัง่คัง่ และทนัสมยัทางดา้นสถาปัตยกรรม และเทคโนโลย ี
ฟิลาเดลเฟีย เมอืงทีป่ระชาชนมสีทิธเิสรภีาพมากทีส่ดุในอเมรกิา ตัง้อยู่ในรฐัเพนซลิวาเนีย ซึง่ถอืเป็นสถานทีก่่อตัง้ 
   ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีจ่ะมาเสีย่งโชค ณ เมอืงนี้ 
วอชิงตนั ดี ซี เมอืงหลวงของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นเมอืงหนึง่ทีไ่ดอ้อกแบบผงัเมอืงไดอ้ย่างสวยงามและเป็น 
  ระเบยีบ เป็นทีต่ ัง้ทีท่ าการของหน่วยงานรฐับาลทีส่ าคญั ๆ   
แฮรริ์สเบิรก์  เมอืงหลวงรมิฝัง่แมน่ ้ าซวัควฮิานน่า เป็นทีต่ ัง้ของโรงงานชอ็คโกแลต็แสนอร่อยทีม่ชีือ่เสยีงไปทัว่โลก 
คอรน์นิง่ เมอืงทีต่ ัง้อยูท่างตอนใตข้องนครนิวยอรค์ เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงอย่างยิง่ในดา้นการท าเครือ่งแกว้ 
น ้ำตกไนแองกำร่ำ    น าท่านลอ่งเรอื Maid of the Mist ฝัง่อเมรกิาของน ้าตกไนแองการ่า ชมมา่นน ้าตกทีใ่หญ่โตสวยงามและ

ยงัเป็นสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองโลกอกีดว้ย 
 

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

วนัแรก  กรงุเทพฯ-ไทเป-นิวยอรค์ 
08.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA Air 

เคาน์เตอร ์R เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
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**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

11.40 น. ออกจากกรุงเทพฯ สูก่รุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ เท่ียวบินท่ี BR-062 
16.30 น. เดนิทางถงึกรุงไทเป ใหท้่านแวะเปลีย่นเครื่อง 
19.10 น. เดนิทางสูม่หานครนวิยอรค์ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ เท่ียวบินท่ี BR-032 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล ******* 
22.05 น. เดินทางถงึ สนามบินจอห์นเอฟเคนเนด้ี มหานครนิวยอรค์   หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้    
  น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง นิวยอรค์- ฟิลำเดลเฟีย-วอชิงตนั ดีซี 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฟิลาเดลเฟีย  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง)  ชมเมอืงฟิลาเดลเฟีย เมอืงที่ประชาชนมสีทิธเิสรภีาพมากทีส่ดุในอเมรกิา ตัง้อยู่ในรฐัเพนซลิวาเนีย 
ซึง่ถอืเป็นสถานทีก่่อตัง้ประเทศสหรฐัอเมรกิา  น าท่านชมระฆงัแห่งเสรภีาพ หรอื Liberty Bell สญัลกัษณ์
ของการตัง้ประเทศ และชมหอแห่งเสรภีาพ Independence Hall สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นศาลาว่าการรฐั ปัจจบุนั
ใชเ้กบ็รกัษาเอกสารอสิรภาพและตัง้ดนิแดนใหมโ่ดยใชช้ื่อว่า“สหรฐัอเมรกิา” (United State of America)   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่กรงุวอชิงตนั ดีซี เมอืงหลวงของสหรฐัอเมรกิาทีส่วยงาม ตัง้อยู่บนฝัง่แมน่ ้าโปโตแมค 

Potomac โดยน ามาจากชื่อของ จอรจ์ วอชงิตนั ประธานาธบิดคีนแรกของอเมรกิา บวกกบัชื่อ ครสิโตเฟอร ์
โคลมับสั ผูค้น้พบทวปีอเมรกิาในปีค.ศ. 1790 จอรจ์ วอชงิตนั ไดเ้ลอืกดนิแดนทีเ่ป็นวอชงิตนัทุกวนัน้ีเป็น
เมอืงหลวงถาวร มกีารวางผงัเมอืงและก่อสรา้งอาคารต่าง ๆ มากมาย โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรกี
โบราณเป็นสว่นใหญ่  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)   จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูด้านหน้า
ท าเนียบขาว หรือ White House ท าเนียบและทีพ่ านักของประธานาธบิดขีองอเมรกิา ทีว่่ากนัวา่มรีะบบ
รกัษาความปลอดภยัทีด่ทีีส่ดุในโลก   จดุเดน่ทีพ่ลาดไมไ่ดอ้กีทีค่อืเสาสงูทีท่ าจากหนิอ่อนและตัง้ตระหงา่น
อย่างเหน็ไดช้ดั คอื อนุสาวรยีว์อชงิตนั ซึง่มคีวามสงู 555  ฟุต ชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของโดมสขีาว
ซึง่สรา้งเป็นทีร่ าลกึถงึประธานาธบิดเีจฟเฟอรส์นั และชมอนุสาวรยีป์ระธานาธบิดคีนที ่ 16   ของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาคอืประธานาธบิดลีนิคอรน์   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4  ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ำม วอชิงตนั ดีซี-สถาบนัสมิธโซเนียน-แฮริสเบิรก์- Hershey’s Chocolate World 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   จากนัน้น าท่านชมสถาบนัสมิธโซเนียน The Smithsonian Institute 

ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1846  โดยทนุรฐับาลสว่นหนึ่งร่วมกบัเงนิกองทุนจากพนิัยกรรมของ James Smithson 
นักวทิยาศาสตรข์ององักฤษ  นอกจากนี้สถาบนัสมธิโซเนยีนยงัเป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกและ ได้
รวบรวมพพิธิภณัฑ ์ 13  แห่งไวด้ว้ยกนั เช่น National Museum of Natural History ซึง่แสดงนิทรรศการ
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์ชมหอ้งแสดงกระดูกไดโนเสาร ์หุ่นชา้งแอฟรกินัโบราณทีต่วัใหญ่ทีส่ดุในโลก 
และเพชรขนาด 45.5  กะรตั ทีเ่คยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลยุสท์ี ่ 16  ของฝรัง่เศส  น าท่านชมพิพิธภณัฑ์
เคร่ืองบินและยานอวกาศ National Air and Space Museum ทีม่ผีูเ้ขา้ชมสงูทีส่ดุในโลก แสดง



East Coast USA (NYC-WAS-NIA) 10D7N/BR   21-30 Mar,29Apr-08 May2020  3 

ประวตัศิาสตรก์ารบนิมาตัง้แต่ตน้จนถงึปัจจบุนั ประกอบดว้ย เครื่องร่อน เครื่องบนิ จรวด ยานอวกาศ ซึง่
เป็นของจรงิตัง้แต่ มโีรงภาพยนตรจ์อยกัษ์ (Imax) ทีฉ่ายภาพยนตรเ์กีย่วกบัการบนิอวกาศ  นอกจากนี้ยงัมี
ทอ้งฟ้าจ าลองหนิจากดวงจนัทร ์และเครื่องบนิล าแรกของโลกจากตระกูล Wright   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองแฮริสเบิรก์ (Harrisburg) เมอืงหลวงรมิฝัง่แมน่ ้าซวัควฮิานน่า (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านชมโรงงานผลิตชอ็คโกแลต ชมเครือ่งจกัรเก่าแก่ทีใ่ชใ้นการผลติชอ็คโก
แลต็ทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก และใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแลต็นานาชนิดเพือ่เป็นของฝากทีร่ะลกึ ณ 
Hershey’s Chocolate World 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
  จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  แฮริสเบิรก์-คอรน์นิง่-ไนแองกำร่ำ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  น าท่านเดนิทางสูเ่มืองคอรน์น่ิง Corning พรอ้มชมทศันียภาพบรรยากาศ

เมอืงและชวีติแบบอเมรกินั  ซึง่ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องนครนวิยอรก์ ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1980 ซึง่ตัง้อยู่บนฝัง่
แมน่ ้าเชมงุ  เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงทางดา้นการท าเครือ่งแกว้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชมโรงงานเคร่ืองแก้ว Corning Glass Museum มชีื่อสยีงในดา้นเครื่องแกว้ของอเมรกิา ใหท้่าน

ไดช้มขัน้ตอนการท าเครือ่งแกว้ตา่ง ๆ พรอ้มใหท้่านเลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลกึ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เขต
อทุยานแห่งชาติไนแองการ่าฝัง่อเมริกา ทีถ่อืว่าเป็นสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตสิ ิง่หนึ่งของโลกและเป็น
สถานทีด่ ื่ม น ้าผึง้พระจนัทรย์อดนิยมสงูสดุ 1 ใน 3 ของคูบ่า่วสาวชาวอเมรกินั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2.30 ชัว่โมง)  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่ำ  น ้ำตกไนแองกำร่ำ (ฝัง่อเมริกำ) – ล่องเรือ Maid of the Mist - บิงแฮมตนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่น ้าตกไนแองการ่า อนัยิง่ใหญ่และชื่นชม

ความงดงามของน ้าตกทีส่รรคส์รา้งขึน้โดยธรรมชาต ิและถอืว่าเป็นน ้าตกทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลกที่
คณุท่านตอ้งมาสมัผสั  น าท่านล่องเรือเมดออฟ เดอะมิสต ์(Maid of the Mist) ทวนกระแสน ้าเขา้สู่
สายน ้าอนัเชีย่วกราดทีห่ลัง่ไหลโถมเทมาจากเบือ้งสงูสดุทีจ่ะตื่นเตน้และตื่นตาตื่นใจ  สมัผสัประสบการณ์
ครัง้ยิง่ใหญ่ ในการชม น ้าตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิจรงิๆ ท่านจะไดพ้บกบัความยิง่ใหญ่ของน ้าตกทีม่ ี
บรเิวณน ้ามากมายมหาศาลก่อใหเ้กดิเสยีงสนัน่หวัน่ไหว สมัผสัถงึละอองไอน ้าทีส่รา้งความสดชื่นไปทัว่
บรเิวณอย่างใกลช้ดิทีส่ดุ (กรณีทีส่ภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการล่องเรือจะน าท่านชม Cave of 
The Winds ชมความความงดงามด้านหลงัของน ้าตกยกัษ์ไนแองการ่าแห่งน้ีได้อย่างใกล้ชิด
จริงๆ โดยลงลิฟทส์ู่เบื้องล่างสดุตรงบริเวณหน้าผาติดกบัน ้าตกสมัผสักบักระแสน ้าทีส่่งเสียงดงั
กึกก้องไปทัว่ทัง้บริเวณ)  จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปป้ิงที ่แฟคตอร่ีเอาท์เลท็ ใหท้่านไดม้เีวลาซือ้ของอย่างจุ
ใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัในราคาโรงงาน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองบิงแฮมตนั (Binghamton)  ตัง้อยูท่างใตข้องรฐันิวยอรค์ สหรฐัอเมรกิา โดยมอีาณา

เขตอยู่ใกลก้บัชายแดนเพนซลิวาเนียในหุบเขารูปชามอนัเป็นทีบ่รรจบกนัของ Susquehanna และแมน่ ้า 
Chenango ซึง่บงิแฮมตนัถอืว่าเป็นเมอืงหลกัและเป็นศูนยว์ฒันธรรมของมหานครบงิแฮมตนัอกีดว้ย (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  บิงแฮมตนั-วูด๊บิวรีพ่รีเมีย่มเอำ๊ท์เลท็-นิวยอรค์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางสู ่ วูด๊บิวร่ีพรีเม่ียมเอา๊ท์เลท็ (Woodbury Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
ชัว่โมง)  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง แหลง่ชอ้ปป้ิงทีด่ทีีส่ดุในอเมรกิา โดยมรีา้นคา้ มากกว่า 220 รา้นคา้ ในราคาที่
ถูกอย่างไมน่่าเชื่อ และสนิคา้กม็คีณุภาพด ีตัง้แต่ทัว่ไปจนถงึแบรนเนมอาท ิเช่น Burberry, Gucci, 
Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และ
อื่นๆ อกีมากมาย ***เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปป้ิง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 

บา่ย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงจนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่มหานครนิวยอรค์ ผ่านสถานทีส่ าคญัตา่งๆ เช่น 
ตกึสหประชาชาต,ิ หอสมดุประชาชน, เซนทรลัพารค์ สวนสาธารณะทีด่งัทีส่ดุในนิวยอรก์ หรอือาจจะเรยีกวา่
ดงัทีส่ดุ ในสหรฐัคงหนีไมพ่น้สวนเซนทรลัพร์ค สวนใจกลางแมนฮตัตนั ทีเ่ปิดสูส่าธารณะตัง้แต่ ปีค.ศ.1859 
กวา้งเท่ากบัถนน 3 บลอ๊กจากถนน 5th avenue ถงึ 8 avenue และยาวถงึ 47 บลอ๊กจากถนน 59th street 
ถงึ 106 street เป็นแหลง่กจิกรรม จดุพกัผ่อนหยอ่นใจ จดุถา่ยหนังนับจ านวนไมถ่ว้น (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็ นิวยอรค์ - ขึ้นตึกเอม็ไพรส์เตท-สะพำนบรูค๊ลิน-ไทมส์แควร-์ชมเมือง-นิวยอรค์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าท่านชมมหานครนิวยอรค์   อดตีเมอืงหลวงเก่าทีเ่ป็นนครแห่ง

ความมัง่คัง่ และทนัสมยัทางดา้นสถาปัตยกรรม และเทคโนโลย ีนัง่รถผ่านชม Ground Zero เป็นบรเิวณที่
ครัง้หนึ่งเคยเป็นตกึ World Trade Central ทีส่งูทีส่ดุในอเมรกิา แต่ตอนนี้เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่ความทรงจ า 
หลงัจากการสญูเสยีครัง้ใหญ่ ในปี 2001 จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูกบั Brooklyn Bridge หรอื
สะพานบรู๊คลนิ แลนดม์ารค์อกีแห่งของนิวยอรก์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1869 ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 14ปี 
ผูอ้อกแบบมชีื่อว่า John Augustus Roebling  เพือ่เชื่อมเขตแดนระหว่างเกาะแมนฮตัตนัและฝัง่บรู๊คลนิ 
ความยาวประมาณ 1.8 กม.กวา้งประมาณ 26 เมตร จากนัน้น าท่านขึ้นชมวิวบนตึกเอม็ไพรส์เตท 
Empire State Building ตัง้อยู่บนเกาะแมนฮตัตนั ใจกลางมหานครนิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  เป็น
หนึ่งในอาคารทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุในโลก  ตวัอาคารสรา้งจากคอนกรตีเสรมิเหลก็อย่างด ีมคีวามสงูทัง้ส ิน้ 
102 ชัน้ ตกแต่งดว้ยศลิปะอารต์เดคโค  มเีน้ือทีใ่ชส้อยทัง้หมดประมาณ 2,158,000 ตารางฟุต เริม่สรา้งเมือ่ 
ค.ศ. 1929 แลว้เสรจ็เมือ่ ค.ศ. 1931 ชื่อตกึหลงันี้ไดม้าจากชื่อเลน่ของนครนวิยอรก์ และหลงัจากสรา้งเสรจ็
ในปี ค.ศ.1931  ตกึเอม็ไพรส์เตทเป็นอาคารทีส่งูทีส่ดุในโลกนานกว่า 40 ปี โดยปัจจบุนัมคีวามสงูเป็นอนัดบั
ที ่14 ของโลก และยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรข์องฮอลลวีู้ดหลายเรื่องน ามาใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าฉาก
ส าคญัๆ อาท ิSleepless in Seattle, King Kong เป็นตน้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชมรอ็คก้ีเฟลเลอรเ์ซนเตอร ์Rocket feller Center, ถนนสายทีห่า้ (Fifth Avenue) ซึง่เป็นแหลง่ช้

อบปป้ิงทีห่รหูราทีส่ดุในนิวยอรค์ และบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ท่ามกลางลานไอซส์เกต็ทีส่วยหรู ทีเ่ปิดให้
คนเขา้ไปเลน่และถ่ายรูปกนัอย่างสนุกสนาน และน าทุกท่านไปย่านไทมส์แควร ์Times Square หนึ่งใน
สถานทีเ่ป็นหวัใจของ นิวยอรก์ ใหอ้สิระทุกท่านในการถ่ายรปู เดนิซือ้ของกบับรรยากาศทีม่แีสง ส ีเสยีงงาม
เลศิ  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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  จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด นิวยอรค์-ล่องเรือชมอนุสำวรียเ์ทพีเสรีภำพ-เซน็ทรลัปำรค์-Coney Island- สนำมบิน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าท่านสูท่่าเรอื น าท่านล่องเรือสู่เกาะลิเบอรต้ี์ เพือ่ชมทวิทศัน์ของฝัง่เมอืงแมนฮตัตนั พรอ้มชม
เทพีแห่งสนัติภาพหรอืเทพีเสรีภาพ Statue of Libertyทีป่ระชาชนของประเทศฝรัง่เศสมอบใหก้บั
ประชาชนนครนิวยอรก์ ท่านจะไดเ้หน็ทวิทศัน์ของแมนฮตัตนัของมหานครนิวยอรค์และนิวเจอรซ์ีไ่ดจ้ากจดุนี้   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชมเซน็ทรลัปารค์ Central Park สวนสาธารณะทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงนวิยอรก์และเป็นทีโ่ด่งดงัมากใน

การถ่ายท าหนังเรื่องดงัต่างๆ พรอ้มกบับรรยากาศทีร่่มรื่นสวยงามอย่างเป็นธรรมชาต ิใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ชม
สวนสาธารณะทีเ่รยีกไดว้่ามชีื่อเสยีงและใหญ่ทีส่ดุของอเมรกิา  จากนัน้น าท่านสู ่Coney Island ชายหาด
ทีต่ ัง้อยูท่างฝัง่บรู๊คลนิ ทีม่ทีัง้สวนสนุก Luna Park สวนสนุกทีม่รีถไฟเหาะอายุเกอืบรอ้ยปี และยงัเปิดใหเ้ลน่
จนถงึปัจจบุนั รวมทัง้เครือ่งเลน่เอก็ซต์รมีอื่นๆอกีมากมาย และบรเิวณใกล้ๆ กนัยงัมอีควาเรีย่มหรอื
พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าใหท้่านไดเ้ลอืกชมรวมทัง้เป็นแหลง่รวมรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ต่างๆ อกีดว้ย  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินจอหน์เอฟ เคเนด้ี  

 

วนัทีเ่ก้ำ นิวยอรค์-ไทเป 

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

 
วนัทีสิ่บ ไทเป-กรงุเทพฯ 

05.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR-067 
11.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ.... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์

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

อเมริกาตะวนัออก 10 วนั 7 คืน / BR 
(นิวยอรค์-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตนั-น ้าตกไนแองการ่า) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 76,500 53,800 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 76,500 53,800 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 72,500 49,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 15,900 15,900 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
**ไมร่วมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 7,800 บาท //  

และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,000 บาท    เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง** 
**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 
หมายเหต ุ

 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมี
จ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและเปลี่ยนแปลง
อตัราค่าเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั*** 

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ  ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทกุกรณี 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิว 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะ
ได้  

 

ส ำคญัมำก  **** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกำ ไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงทีส่ำม กรณีทีเ่ป็น
ผู้ใหญ่ และต้องกำรพกั 3 ท่ำนต่อหนึง่ห้อง หรือเดก็ทีพ่กักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำนต่อหนึง่ห้อง จะต้องพกัด้วยกนัโดยไม่มี
เตียงเสริม ทัง้น้ีเพือ่หลกีเลีย่งกำรเกิดเพลิงไหม้ในห้องพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส ำคญัมำกส ำหรบัโรงแรมในประเทศ
สหรฐัอเมริกำ **** 
****** ตัว๋โดยสารไม่สามารถเลื่อนกลบัได้และกรณีท่ีออกตัว๋แล้วไม่สามารถท ารีฟันด์ได้ กรณีท่ีบางท่านต้องการอยู่
ต่อในนิวยอรค์หรือต้องการเดินทางในชัน้ธรุกิจ  ต้องท าเป็นตัว๋เด่ียวเท่านัน้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋
แบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะเท่านัน้ 
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อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทางกรงุเทพฯ-นิวยอรค์- กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่หรอืพกัหอ้งละ 3 ท่านโดยไมม่ี
เตยีงเสรมิ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุและ คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่รถรบัสง่และระหว่างการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิม่ได)้ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่
อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 30 

ต.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไข
ของสายการบนิ   

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมัต่อ 1 ใบ (จ ากดัท่านละ   ใบ) 
 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง 
 คา่วซี่าประเทศสหรฐัอเมรกิา (หากตอ้งการใหท้างเจา้หน้าทีท่วัรย์ ื่นใหค้ดิคา่บรกิาร 7,800 บาท / ท่าน โดยเรยีกเกบ็เพิม่
จากมดัจ าคา่ทวัรป์กต ิ
 คา่ทปิมคัคเุทศกห์รอืหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ โดยปกตปิระมาณ  1,000 บาทต่อท่าน  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่บรกิารและคา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอื
หากตอ้งการการบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 คา่น ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากโดยสว่นใหญ่จะขายอนิเตอรเ์น็ตเป็นชัว่โมง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 
 คา่อาหารหรอืเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัคา่น ้ามนั, คา่บรกิารอืน่ๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้น
รายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกัน
อุบตัเิหตทุีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้
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การช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทและค่าวีซ่า 7,800 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบั
การจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 25 วนัท าการ 
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าคา่ตัว๋โดยสารของท่านนัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดั

จ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) และคา่วซี่า 7,800 บาท 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 60 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าและคา่วซี่า 7,800 บาท 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ า20,000.- บาท และคา่วี

ซ่า 7,800 บาท 
  หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดั

จ า20,000.- บาท และคา่วซี่า 7,800 บาท 
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และ
มเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการ
ยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิตอ่ว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื 

คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนัก
สว่นทีเ่กนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการ
ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบลว่งหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บั
ความสะดวกส าหรบัผูท้ ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่อง
การสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
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o กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนื
เงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุ
ใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่
ท่าน เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ

หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั  
2. กรณทีีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและ

หอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิ
ความเหมาะสม 

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

 

** หมายเหตุส าคญั  ส าหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะเดินทางต่อ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 
                             (กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีฯก่อนว่าไมก่ลบัพร้อมคณะ ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีติดต่อ) 

1. ตัว๋ภายในประเทศอเมริกา ทีท่่านจะใชเ้ดนิทางต่อไปยงัเมอืงอื่นหลงัจากจบโปรแกรมแลว้นัน้ท่านสามารถ
ทีจ่ะเลอืกซือ้เอง หรอื ใหบ้รษิทัฯ จดัการใหไ้ด ้แต่กรุณาสอบถามบรษิทัฯ ก่อนว่าควรซือ้ไดห้รอืยงั คอื ต้องรอให้บริษทัฯ 
คอนเฟิรม์ว่าทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคณุว่าออกตัว๋ภายในอเมริกาของคณุได้!!!  เพราะในบางกรณโีปรแกรม
อาจเปลีย่นแปลงได ้เช่นเปลีย่นเป็นกลบัสูก่รุงเทพ จากเมอืงอื่นๆทีไ่มต่รงตามโปรแกรม  ดงันัน้ถ้าท่านไปซ้ือตัว๋
ภายในประเทศของอเมริกา โดยท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ได้คอนเฟิรม์ ว่าทุกอย่างเรียบร้อย  ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั 
จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน   

2. ส าหรบัตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา ท่ีท่านซ้ือนัน้ เท่ียวบินของท่าน ควรเป็นเท่ียวบินท่ีออก เวลา
ท่ีคณะบินกลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดยีวกบัทีค่ณะฯ จะเดนิทางมาถงึสนามบนิของปลายทางเพือ่จะเดนิทางกลบั
กรุงเทพฯ (เทีย่วบนิในประเทศของอเมรกิา ตอ้งมาใหถ้งึสนามบนิก่อนเวลา 2 ชัว่โมง , ต่างประเทศ 3 ชัว่โมง) ดงันัน้ ถา้
เทีย่วบนิของท่านออกเดนิทางก่อนเวลา  ท่านจะตอ้งเสยีเงนิคา่นัง่แทก็ซีม่าทีส่นามบนิเอง ประมาณ 60 เหรยีญ และท่าน
จะตอ้งสละสทิธิโ์ปรแกรมต่างๆ ของทวัรท์ีท่่านไดจ้า่ยเงนิมาแลว้ 

3. เม่ือท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแล้วตัว๋กลบัของท่านจากอเมริกาสู่กรงุเทพฯ ท่านสามารถแจง้ว่า
กลบัเมือ่ไรก่อนออกจากเมอืงไทยเท่านัน้  เพราะถ้าหลงัจากเดินทางแล้ว ตัว๋ของท่านไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางได้อีก 
เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวนัทีก่ าหนดเท่านัน้  ถา้ท่านไมเ่ดนิทางท่านกต็อ้งไปซือ้ตัว๋ใหมก่ลบัเอง โดยท่ี
ตัว๋เก่ากไ็ม่สามารถรีฟันเงินคืนได้ 
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4. เม่ือท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู่ กรุณาระวงัเสมอว่าตัว๋กลบัของท่าน
ออกเดนิทางกลบัจากเมอืงไหนสูก่รุงเทพ และเวลาเท่าไร  เพือ่ทีถ่า้ทา่นตอ้งเดนิทางจากเมอืงอื่นเพือ่มาใชต้ัว๋กลบักรุงเทพ 
ท่านตอ้งมาถงึสนามบนิทีเ่ป็นเมอืงท่าก่อนกลบักรุงเทพ 4  ชัว่โมงก่อนการเดนิทาง 

*** หากท่านมีข้อสงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 
 

หมายเหต ุ 
ส าหรบัท่านท่ีไม่มีวีซ่าประเทศอเมริกา 
ส าหรบัการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องด าเนินการยื่นขอด้วยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต 
ท่านสามารถเขา้ไปท าการสมคัรเพ่ือขอยื่นวีซ่าได้ท่ี  

https://th.usembassy.gov/visas/ 
** ผูย้ ื่นค ารอ้งทีม่อีายุมากกว่า 20 ปีขึน้ไป จะตอ้งมคีณุสมบตัขิองตวัเองในการทีจ่ะไดร้บัวซี่าชัว่คราวประเภทธุรกจิหรอื
ท่องเทีย่ว ** 
ข้อมลูทัว่ไป 

1. วซี่าไมใ่ช่เครื่องหมายรบัประกนัการเขา้สหรฐัฯ เจา้หน้าทีข่องส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัฯ 
(USCIS) ณ ด่านตรวจจะเป็นผูต้ดัสนิวา่ ท่านสามารถเดนิทางเขา้สหรฐัฯ ไดห้รอืไม ่รวมถงึระยะเวลาทีท่่านมสีทิธิ
พ านักในสหรฐัฯ  

2. อายุของวซี่า คอื ระยะเวลาทีท่า่นสามารถใชเ้พือ่เดนิทางไปสหรฐั แต่ไมไ่ดห้มายความว่าผูข้อวีซา่ จะสามารถพ านัก
ในสหรฐัฯ ไดต้ามก าหนดระยะเวลาทีร่ะบไุวใ้นวซี่า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการตดัสนิของเจา้หน้าทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง
และสญัชาตสิหรฐัฯขในการก าหนดระยะเวลาทีท่่านสามารถพ านักไดใ้นสหรฐั 

3. ในระหว่างการเดนิทาง บรษิทัสายการบนิหรอืบรษิทัเรอืทอ่งเทีย่วจะให้ท่านกรอกแบบฟอรม์ I-94 สขีาวขนาดสัน้ ซึง่
จะเกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของทา่น ท่านจะตอ้งกรอกและลงชื่อก ากบัในแบบฟอรม์นี้ เมือ่ท่านเดนิทางเขา้สหรฐัฯ 
แบบฟอรม์นี้จะถูกตดิดว้ยลวดเยบ็กระดาษลงในหนังสอืเดนิทางของท่าน โดยขะมหีมายเหตุจาก ส านักงานตรวจคน
เขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯ ทีแ่จง้เกีย่วกบัระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านักอยู่ในสหรฐัฯ 

*** หากท่านประสงคจ์ะอยู่นานกว่านัน้ ท่านจะตอ้งยื่นค ารอ้งขอ ยดืเวลาการพ านักกบัส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงและ
สญัชาตสิหรฐัฯ โดยการยื่นค ารอ้งของท่านไมไ่ดเ้ป็นเครื่องหมายรบัประกนัว่า ระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านักอยู่ในสหรฐัฯ 
จะถูกยดืออกไป 
** ลกูจา้งทีต่อ้งการขอวซี่าเพือ่ร่วมเดนิทางไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะตอ้งสง่ส าเนาการจา้งงานพรอ้มกบัเอกสารค า
รอ้งขอวซี่า ** 

 
ผู้ยื่นค าร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบค าร้องขอวีซ่าดงัต่อไปน้ี หากยื่นค าร้องไม่ครบถ้วน ค าร้อง
ของท่านจะไม่ถกูพิจารณา.. 

 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้

สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค า
รอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทาง  

- หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซีา่อยา่งน้อยไมต่ ่ากว่า 3 
หน้า   

- หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรุณาเตรยีมเลม่เก่าใหด้ว้ย

ข้อมูลเบือ้งต้นและหลกัฐานการท าวีซ่าสหรฐัอเมริกา 

https://th.usembassy.gov/visas/
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เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ    
 รปูถ่ายสีขนาด 2.5 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน 90 เปอรเ์ซน็ตข์อง

พ้ืนท่ีรปูถ่าย   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบั 

บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณที่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณที่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณที่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณที่านทีห่ย่าแลว้  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
วนัเริม่ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน พรอ้มระบวุนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางตามรายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้ง
ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มระบวุนัลาและประเทศทีเ่ดนิทาง
ตามรายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่าพรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 
1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมเ่กนิ 3  เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า  

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   

 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณนีี้หาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
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- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมดุรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืส าเนาบตัรนักเรยีน กรณเีป็นเดก็เลก็  

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้สมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัฉบบัจริง พร้อมถ่ายส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดง

ช่ือเจ้าของบญัชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นนหลงั 6 เดือนและปรบัสมดุอพัเดทไม่เกิน 15 วนั
นับจากวนันัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาหน้าบญัชีหน้าแรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชียอดเงินไม่น้อยกว่าหลกัแสน 

- หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่เก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจบุนั 

- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่า
กว่า 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้า่สดุไมต่ ่ากวา่ 15 วนันับจากวนันัดหมายยืน่วซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่ี
การเคลือ่นไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ 
อาท ิไมม่กีารเคลือ่นไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบคุคล เป็นตน้  

- กรณมีเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณทีีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่า
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบชุื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงตอ่สถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัผูป้กครองอื่นโดยระบคุวามสมัพนัธแ์ละมเีอกสารชีแ้จงความสมัพนัธแ์นบโดยมเีน้ือหายนิดชีดเชย
คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บตุร
ดว้ย และจดหมายชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มระบคุวามสมัพนัธเ์ป็นภาษาองักฤษจากบดิาและมารดา รวมถงึ
ผูป้กครองทีเ่ดนิทางไปดว้ยท่านนัน้ๆ 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
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*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 
***    กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซ่ีา
ของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณมีกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบลว่งหน้า แต่
หากกรณที่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซีา่และท่านไมส่ามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้
จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยื่นขอวซี่า
ท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทาง
ภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  

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

ขัน้ตอนการให้ข้อมูลและการนัดย่ืนและนัดสมัภาษณ์ 
ท่านจะต้องกรอกข้อมลูและรายละเอียดในใบค าร้องน้ีด้วยตวัท่านเองก่อนท าการยื่นวีซ่า 

หากท่านท่ีไม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริษทัทวัรยิ์นดีให้ค าปรึกษาและบริการ  โดยจะมีค่าบริการซ่ึงไม่รวมใน 
ราคาทวัร ์กรณุาแจ้งความจ านงต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ และกรอกข้อมลูให้พร้อมก่อน เน่ืองจาก ข้อมลู 
ส่วนใหญ่นัน้เป็นข้อมลูของผู้เดินทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบรูณ์ ทาง 
บริษทัฯ จึงจะด าเนินการต่อให้ท่านได้ จากนัน้จึงจะท าการนัดวนัและเวลาในการยื่น และท่านสามารถ 
เตรียมเอกสารตามข้อมลูเบือ้งต้นพร้อมกบัค่าวีซ่าน ามาในวนัยื่นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ 
ขอค าแนะน าเพ่ิมเติม  
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 
***    กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
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** กรณมีกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ทา่นจะต้องแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบลว่งหน้า แต่
หากกรณที่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซีา่และท่านไมส่ามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้
จะตอ้งยื่นเดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแก่สถานทูตดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเที่ยวยงัประเทศ
ตามทีร่ะบเุท่านัน้การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยื่นขอวซี่าทอ่งเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จริงและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั  ***                       
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