ล่องเรื อชม “เทพีเสรีภาพ” ซึ่งได้ รับการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้ านวัฒนธรรม
ล่องเรื อ MAID OF THE MIST เพื่อสัมผัสความงดงามของนา้ ตกไนแองการ่ าอย่างใกล้ ชิด
เข้ าชม “สถาบันสมิธโซเนียน” สถาบันวิจัยก่อตั้งขึน้ ตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ
ชม “ระฆังแห่ งอิสรภาพ” ซึ่งมีความหมายต่ อประวัติศาสตร์ ชาติอเมริกนั หลังประกาศอิสรภาพ
อิสระช้ อปปิ้ งอย่ างจุใจ ณ ย่านไทม์ สแควร์ และฟิ ลาเดลเฟี ย เอาท์ เลท
กาหนดการเดินทาง
09-18 สิงหาคม // 20-29 กันยายน // 18-27 ตุลาคม // 08-17 พฤศจิกายน // 29 พฤศจิกายน-08 ธันวาคม 2562

( กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1
16.30 น.
20.55 น.

วันที่2
00.05 น.
01.55 น.
08.40 น.

เทีย่ ง

บ่ำย

กรุงเทพฯ – โดฮา
ทุ ก ท่ า นพร้ อ มกัน ณ เคาน์ เ ตอร์ ส ายการบิ น กาต้ า ร์ แถว Q ประตู 8 สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่
บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์ โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 833

โดฮา – นิวยอร์ ค – ล่องเรื อเทพีเสรีภาพ – ชมเมือง – ย่ านไทม์ สแควร์
เดินทางถึงโดฮา ประเทศกาต้ าร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ ค สหรัฐอเมริกา โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์
เดินทางถึง นครนิวยอร์ ค (NEW YORK) นาท่ านผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ มหานครนิวยอร์ ค โดยผ่ านเส้ นทางชม
สะพานบรู คลิน (Brooklyn Bridge) ซึ่ งเป็ นสะพำนแขวน
ที่เก่ำแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริ กำ มีควำมยำว 1,825 เมตร ทอด
ข้ำมแม่น้ ำอีสต์ เชื่ อมระหว่ำงนิ วยอร์ ก ซิ ต้ ี เกำะแมนฮัตตัน
และ ย่ำนบรู คลิน นำท่ำนชม “ฮัดสั น ยาร์ ด” (HUDSON
YARD) หรื อรู ้ จกั ในนำม VESSEL สิ่ ง ก่ อสร้ ำ งแห่ ง ใหม่
และเป็ นศู น ย์ก ลำงกำรท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ใหม่ ใ นมหำนคร
นิ วยอร์ ก เป็ นสถำนที่พกั ผ่อนหย่อนใจ แหล่งช้อปปิ้ งและ
ร้ ำนอำหำรมำกมำย อี กทั้งยังเป็ นจุ ดชมเมื อง อี กจุ ดนึ ง ที่
ประกอบด้วยขั้นบันไดที่เชื่อมต่อกันอย่ำงมำกมำย อิสระให้ท่ำนได้เลือกช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย
บริ การ อาหา ร กล าง วั น ณ ภั ต ต าคาร ICHIUMI
JAPANESE & SEAFOOD BUFFET ร้ านบุ ฟ เฟ่ ต์
อาหารญี่ปุ่นตั้งอยู่ใจกลางมหานครนิวยอร์ ค มีเมนูให้ ท่าน
เ ลื อ ก ห ล า ก ห ล า ย อ า ทิ
ซู ชิ ซาซิ มิ เทมปุระ ไก่ เทอริ ยากิ ปลาแซลม่ อนย่ าง ปูอัด
สลัด ยากิโซบะ อุด้ง ราเมง สุ กยี้ ากี้ มิโซะซุ ป หอยนางรม
ตลอดจนผลไม้ และของหวานที่มีให้ ท่านเลือกทานอย่ าง
เต็มอิม่
จำกนั้ นผ่ า นชมตึ ก เอ็ ม ไพร์ สเตท (EMPIRE STATE
BUILDING) ตึกที่เคยเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลก ปั จจุบนั สู ง
เป็ นอันดับ 14 ของโลก มี ท้ งั หมด 102 ชั้น ตึ ก นี้ ยังเป็ น
สถำนที่ ถ่ ำ ยท ำภำพยนตร์ ข องฮอลลี วูด้ หลำยเรื่ องมำใช้
เป็ นสถำนที่ ถ่ ำ ยท ำฉำกส ำคัญ ๆ อำทิ SLEEPLESS IN
SEATTLE, KING KONG เป็ นต้น (**หมายเหตุ หากมี
เวลาท่านสามารถเลือกซื้อตั๋วขึน้ ชมวิวบน ราคาทัวร์ จะไม่

ค่า

พักที่:
วันที่3

รวมค่ าขึน้ ตึกเอ็มไพร์ สเตท มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม ท่านละ ประมาณ 40 USD) / นาชมตัวมหานครนิวยอร์ ค ชมเขต
แมนแฮตตัน ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของสถำนที่สำคัญต่ำง ๆ อำทิ ย่ านวอลล์ สตรี ท WALL ST. เป็ นชื่ อของถนนในเกำะ
แมนแฮตตัน ถนนเส้นนี้ เป็ นถนนเก่ ำแก่เส้นหนึ่ งของเมื อง ซึ่ งเป็ นศูนย์กลำงทำงกำรเงิ นแห่ งหนึ่ ง และตลำด
หลักทรัพย์นิวยอร์ ค เริ่ มตั้งต้นอยู่ บนถนนสำยนี้ ผ่ำนชม ย่ านเรดิโอ ซิตี้ มิวสิ ค ฮอลล์ (RADIO CITY MUSIC
HALL) โรงภำพยนตร์ และโรงคอนเสิ ร์ต จุที่นงั่ ได้ 6,500 ที่นงั่ นำท่ำนสู่ ย่ านฟิ ฟธ์ อเวนิว (FIFTH AVENUE)
ย่ำนที่เป็ นศูนย์รวมของสิ นค้ำ ยี่ห้อชั้นนำและแฟชัน่ ทันสมัย อีกทั้งยังมีห้ำงสรรพสิ นค้ำชื่ อดัง MACY นำท่ำน
เดินชม ย่ านไทม์ สแควร์ (TIME SQUARE) แหล่งรวมป้ ำยโฆษณำขนำดมหึ มำ ให้ท่ำนได้เลือกซื้ อสิ นค้ำชั้นนำ
ของอเมริ กำ ไม่วำ่ จะเป็ นเสื้ อผ้ำ กระเป๋ ำ รองเท้ำ เครื่ องประดับและร้ำนขำยของที่ระลึก
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

APA WOODBRIDGE HOTEL
นิวยอร์ ค – ล่องเรื อ – ซีราคิวส์

หรื อระดับเทียบเท่ า

เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่ านล่ องเรื อชมเกาะชมเทพีเสรี ภาพ (STATUE OF LIBERTY) เดิ มมี ชื่อว่ำ LIBERTY ENLIGHTENING THE
WORLD ตั้ ง อยู่ ณ เกำะเบคโล ปำกอ่ ำ วฮั ด สั น เป็ น
ของขวัญที่ชำวฝรั่งเศสมอบ เป็ นของขวัญแก่ชำวอเมริ กนั
ในวันที่อเมริ กำเฉลิมฉลองวันชำติครบ 100 ปี เมื่อวันที่ 4
กรกฎำคม ปี 1876 โดยส่ งมอบอย่ำงเป็ นทำงกำร โดยมี
ประธำนำธิ บดีโกรเวอร์ คลิฟ แลนด์เป็ นผูร้ ับมอบในวันที่
28 ตุ ล ำคม 1886 เทพีเสรี ภ าพ เป็ นประติ มำกรรมโลหะ
สำริ ด รู ปเทพีห่มเสื้ อคลุม มือขวำชูคบเพลิง มือซ้ำยถือแผ่น
จำรึ กคำประกำศอิสรภำพของสหรัฐฯ และได้รั บกำรขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ เมื่อปี 1984
ผ่ำนชม GROUND ZERO สถำนที่ ๆ เคยเป็ นที่ต้ งั ของตึกเวิร์ดเทรดถูกเรี ยกว่ำ ทันทีที่สิ้นสุ ดกำรวินำศกรรมใน
ครั้งนั้น หน่วยงำนภำครัฐของสหรัฐอเมริ กำ และหน่วยงำนของเอกชนร่ วมกันตำเนิ นกำรปรับปรุ งพื้นที่ดงั กล่ำว
ให้เป็ นสถำนที่ระลึกถึงเหยือ่ จำกวินำศกรรม 911
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ำย

ค่า

พักที่:
วันที่4

นำคณะท่ำนเดิ นทำงสู่ “เมืองซี ราคิวส์ ” (SYRACUSE) เป็ นเมืองในเขตฟิ งเกอร์ เลกส์ ของนิ วยอร์ กตอนกลำงมี
กี ฬำระดับวิทยำลัย แสงอำทิตย์ช่วงฤดู ร้อนและฤดู หนำวที่เต็มไปด้วยหิ มะเหมำะต่อกำรทำกิจกรรมในร่ มและ
กลำงแจ้ง ตลอดทั้ง ปี เพลิ ด เพลิ น ได้ท้ ัง วัน กับ กิ จ กรรม
กลำงแจ้ง ช้อปปิ้ ง และสถำนที่ทำงวัฒนธรรมในใจกลำง
รัฐนิวยอร์ ก แต่เดิมซี รำคิวส์เป็ นเมืองหลักในกำรผลิตเกลือ
ให้ ก ับ สหรั ฐ อเมริ ก ำ เมื่ อ มี ม หาวิ ท ยาลั ย ซี ร าคิ ว ส์ และ
สถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ก็ทำให้เมืองนี้ กระฉับกระเฉงจำก
พลังของหนุ่มสำว
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

HOLIDAY INN HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่ า
ซีราคิวส์ – ชมนา้ ตกไนแองการ่ า – ล่องเรื อ MAID OF THE MIST

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่ อุทยำนแห่ งชำติ ไนแองกำร่ ำ ฝั่ งอเมริ กำ ที่ถือว่ำเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติ
สิ่ งหนึ่ งของโลก และเป็ นสถำนที่ดื่มน้ ำผึ้งพระจันทร์ ย อด
นิยมสู งสุ ด 1 ใน 3 ของคู่บ่ำวสำวชำวอเมริ กนั น้ ำตกไนแอง
กำร่ ำเกิ ดจำกบริ มำณน้ ำ ที่ไหลมำจำกทะเลสำบทั้ง 5 และ
เป็ นพรมแดนระหว่ำงประเทศสหรั ฐอเมริ ก ำกับ ประเทศ
แคนำดำ น้ ำตกไนแอกำรำประกอบด้วยน้ ำตกสำมแห่ ง ที่
แยกออกจำกกั น คื อ น้ ำตกเกื อ กม้ ำ (HORSESSHOE
FALLS) บำงครั้งก็เรี ยก น้ ำตกแคนำดำ) สู ง 158 ฟุต, น้ ำตก
อเมริ กำสู ง 167 ฟุต, และน้ ำตกขนำดเล็กกว่ำที่อยูต่ ิดกัน คือน้ ำตก BRIDAL VEIL เดินทำงถึงน้ ำตกไนแองกำร่ ำ
นำท่ำนเดิ นเข้ำสู่ จุดชมวิว ที่ สำมำรถมองเห็ นน้ ำตกไนแองกำร่ ำได้อย่ำงชัดเจน มี เวลำให้ท่ำนเก็บภำพควำม
ประทับใจ ได้อย่ำงเต็มที่

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย อิม่ อร่ อยกับอาหารไทยรสชาติต้นตารับ

บ่ำย

นาท่านล่องเรื อ MAID OF THE MIST เพื่อชมน้ ำตกไนแองกำร่ ำอย่ำงใกล้ชิด สัมผัสกระแสน้ ำปริ มำณมหำศำล
ที่ทิ้งตัวจำกทะเลสำบอีรี่ เป็ นจุดที่ทำให้ท่ำนได้อยูใ่ กล้กบั
น้ ำตกมำกที่สุด สัมผัสได้กบั ควำมสวยงำมพร้ อมกับควำม
น่ ำ กลัว กับ ปริ ม ำณน้ ำ 6 แสนแกลอนต่ อ วิ น ำที ที่ ต กลง
กระทบกัน ทำให้เกิ ดเสี ยงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ และมี
ละอองน้ ำปกคลุมไปทัว่ บริ เวณทอดผ่ำนด้วยสำยรุ ้งโค้งรับ
กั บ น้ ำตกขนำดมหึ ม ำ สร้ ำ งควำมสวยงำมและควำม
ประทับใจเป็ นอย่ำงมำก

*** หมำยเหตุ MAID OF THE MIST จะปิ ดบริ กำรในช่ วงต้นเดื อนพฤศจิ กำยน - ปลำยเดื อนเมษำยนเนื่ องจำกสภำพอำกำศไม่
เอื้ออำนวย เพื่อควำมปลอดภัยของลูกค้ำทำงบริ ษทั จึงจะจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้เหมำะสมแทน โดยจะนำทุกท่ำน
เที่ยวชม GOAT ISLAND เป็ นเกำะที่ คนั่ กลำงระหว่ำงน้ ำตกอเมริ กนั (AMERICAN FALLS) และน้ ำตกแคนำดำ
(CANADIAN FALLS) หรื อน้ ำตกเกือกม้ำ(HORSESHOE FALLS) น้ ำตกอเมริ กนั อยูใ่ นเขตประเทศสหรัฐอเมริ กำ
มีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ สู งน้อยกว่ำ กว้ำงเพียง 320 เมตร ส่ วนน้ ำตกแคนำดำเป็ นน้ ำตกรู ปเกือกม้ำ 2 ใน 3 ของน้ ำตกอยู่
ในเขตประเทศแคนำดำ

ท่ำนสำมำรถซื้ อทัวร์ นั่งเฮลิ คอปเตอร์ (NIAGARA HELICOPTER) เพื่อ
ชมควำมงำมของน้ ำตกไนแองกำร่ ำ ในมุมมองที่น่ำตื่นเต้น
เพื่อไม่ให้ท่ำนพลำดโอกำส ในกำรเก็บภำพสวยๆ ในแต่ละ
มุ ม ควรเตรี ยมกล้ อ งถ่ ำ ยรู ปไว้ ใ ห้ พ ร้ อมตั้ งแต่ ข้ ึ น
เฮลิ ค อปเตอร์ โดยทัว ร์ น้ ี จะเริ่ ม ต้น ด้ว ยกำรชมโรงผลิ ต
ไ ฟ ฟ้ ำ จ ำ ก พ ลั ง ง ำ น น้ ำ ( THE SIR ADAM BECK
GENERATING PLANT), THE NIAGARA PARKS COMMISSION SCHOOL OF HORTICULTURE

หมำยเหตุ...กำรนัง่ เฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยูส่ ภำพอำกำศ ไม่รวมอยูใ่ น
ค่ำทัวร์ มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมท่ำนละ 150 USD ชำระ
เป็ นเงินสดเท่ำนั้น
ค่า

พักที่:
วันที่5

บริ ก ารอาหารค่ า ณ ภัต ตาคารพื้นเมื อง PONDEROSA
STEAK HOUSE เสิ ร์ ฟท่ านด้ วยสเต๊ กเป็ นจานหลั ก
พร้ อมบุ ฟเฟ่ ต์ อาหารหลากหลายเมนู อาทิ สปาเก็ตตี้ ไก่
ทอด ไส้ กรอก เฟรนซ์ ฟราย สลัดบาร์ และของหวาน ให้
ท่านได้ เลือกทานอย่ างจุใจ

HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่ า
ไนแองการ่ า – วิลเลีย่ มสปอร์ ต – แฮร์ ริสเบิร์ก – โรงงานช็อกโกแลต – ร็อควิลล์

เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่ เมืองบัลติมอร์ ผ่ำนชมวิวทิวทัศน์ระหว่ำงทำงของ
มลรัฐนิวยอร์ ค และมลรัฐเพนซิ ลวำเนี ย เข้ำสู่ เมืองวิลเลียม
สปอร์ ต เมืองเก่ำแก่ที่สำคัญของรัฐเพนซิ ลเวเนี ย เคยเป็ น
ศู น ย์ก ลำงกำรท ำไม้รู ป ไม้ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของรั ฐ และเป็ น
สมรภูมิรบที่สำคัญระหว่ำงชำวอินเดี ยนแดงพื้นมืองเผ่ำ อี
โรเควส์ (IROQUOIS) กับชำวฝรั่งเศสผูบ้ ุกรุ ก เดินทำงถึง
ตัวเมืองนำท่ำนผ่ำนชมเมืองโดยรอบ
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ำย

ค่า

พักที่:
วันที่6
เช้ า

จำกนั้น นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่ “เมื องแฮร์ ริสเบิ ร์ก ” (HARRISBURG) (ระยะทำง 160 กม. // ใช้เวลำในกำร
เดินทำง 1 ชัว่ โมง 55 นำที) นำท่ำนแวะชม “โรงงานช็ อคโก
แล็ต” แสนอร่ อยที่ มี ชื่ อเสี ยงดังไปทัว่ โลก ที่ มีเครื่ องจัก ร
เก่ำแก่ที่ใช้ในกำรผลิตช็อคโกแลต HERSHEY’S โรงงำนนี้
ได้ถู ก ก่ อ ตั้ง ขึ้ น มำโดย MR.MILTON S.HERSHEY ในปี
ค.ศ.1876 โดยมีลูกอมคำรำเมลรสนมที่มีชื่อเสี ยงโดงดังว่ำ
“HERSHEY’S CRYTAL A” ที่ ม ำพร้ อ มกับ ประโยคเด็ ด
ที่ ว่ำ “MELT IN YOUR MOUTH” มี เวลำท่ ำ นได้ซ้ื อช็ อ ค
โกแลตนำนำชนิ ด เพื่ อ เป็ นของฝำกของที่ ร ะลึ ก ได้เ วลำอัน สมควรน ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ “เมื อ งร็ อ ควิ ล ล์ ”
(ROCKVILLE) (ระยะทำง 178 กม. // ใช้เวลำในกำรเดินทำง 2 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองศูนย์กลำงกำรปกครองของ
มอนต์โกเมอรี (MONTGOMERY COUNTRY) ในรัฐแมริ แลนด์ มีพ้นื ที่รวม 34.8 ตำรำงกิโลเมตร
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE
ร็อควิลล์ – วอชิงตัน ดีซี – ทาเนียบขาว – อนุสาวรีย์วอชิงตัน
เข้ าชมสถาบันสมิธโซเนียน – ร็อควิลล์

หรื อระดับเทียบเท่ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ กรุ งวอชิ งตัน ดีซี (WASHINGTON DC)
ชมกรุ งวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริ กำ
มี ชื่อเต็มว่ำ DISTRICT OF COLUMBIA หรื อใช้ตวั กันว่ำ
D.C. กรุ ง วอชิ ง ตัน ดี ซี สร้ ำ งในสมัย ของประธำนำธิ บ ดี
จอร์ จ วอชิ งตัน ประธำนำธิ บดี คนแรกของสหรัฐอเมริ กำ
สร้ำงขึ้นแทนฟิ ลำเดลเฟี ยที่เคยเป็ นเมืองหลวงของสหรัฐฯ
สมัย เป็ นดิ นแดนโพ้นทะเลของอัง กฤษ เป็ นเมื องหนึ่ ง ที่
ได้รับกำรออกแบบผัง เมื องได้อย่ำงสวยงำมเป็ นระเบี ย บ
และเป็ นที่ ต้ งั ของหน่ ว ยงำนรั ฐ บำลที่ ส ำคัญ ๆ โดย กรุ ง
วอชิงตัน ดีซี นั้นติดกับรัฐเวอร์ จิเนียและรัฐแมรี แลนด์ อยู่
ในเขตฝั่ งซ้ำยของแม่น้ ำพอตอแมก (POTOMAC RIVER)
แวะถ่ า ยรู ป กั บ ท าเนี ย บขาว (THE WHITE HOUSE) ที่
พ ำนัก ของประธำนำธิ บ ดี ส หรั ฐ อเมริ ก ำ นำท่ ำ นชมและ
ถ่ ายรู ปกับอนุสาวรี ย์ วอชิ งตัน (WASHINGTON MONUMENT) ที่มีลกั ษณะเป็ นแท่งโอบิลิสก์ สู ง 169 เมตร
สร้ ำงขึ้นเพื่อเป็ น เกี ยรติแก่จอรจ วอชิ งตัน ประธำนำธิ บดีคนแรกของสหรัฐฯเข้ำชม อนุ สรณ์ สถานอับราฮั ม
ลินคอล์ น (LINCOLN MEMORIAL) ใจกลำงกรุ งวอชิ งตัน ดีซี ร้ ำงขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ สถำนที่ระลึ กถึงอดีต
ประธำนำธิบดี ลินคอล์น ตั้งอยูใ่ นบริ เวณสวนสำธำรณะอันใหญ่โตภำยในตัวเมือง ชม อนุสรณ์ สถานทหารผ่ าน

เทีย่ ง
บ่ำย

ศึกเวียดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ที่บนกำแพงสี ดำ มีรำยชื่อของชำวอเมริ กนั ที่เสี ยชี วิตใน
สงครำมเวี ย ดนำมกว่ำ 58,000 คน ชม อนุ ส รณ์ ส ถำนทหำรผ่ำ นศึ ก เกำหลี (KOREAN WAR VETERANS
MEMORIAL) เป็ นรู ปแกะสลัก ที่ เ ป็ นรู ปทหำร ชม อนุ ส รณ์ ส ถานธอมั ส เจฟเฟอร์ สั น (JEFFERSON
MEMORIAL) อนุสรณ์สถำนที่สวยงำมและสำคัญแห่งหนึ่งในกรุ งวอชิ งตัน ดีซี มีรูปปั้ นของประธำนำธิ บดีเจฟ
เฟอร์ สันอยูด่ ำ้ นใน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จำกนั้นนำท่ำนเดิ นทำงสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึ่ งเป็ นสถำบันวิจยั
ก่ อ ตั้ง ขึ้ นตำมควำมประสงค์ ข องนั ก วิ ท ยำศำสตร์ ช ำว
อังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (JAMES SMITHSON) ซึ่งระบุใน
พินยั กรรมว่ำหำกหลำนชำยของเขำ เฮนรี่ เจมส์ ฮังเกอำร์
ฟอร์ ด ไม่ มี ท ำยำท ก็ ใ ห้ ย กมรดกทั้ง หมดให้ แ ก่ รั ฐ บำล
สหรั ฐอเมริ ก ำเพื่ อก่ อตั้ง องค์ก รที่ ส ำมำรถ “เพิ่ ม พู นและ
เผยแพร่ ควำมรู ้” ให้แก่มนุ ษยชำติ เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ ยาน

ยนตร์ อากาศยาน (NATINAL AIR AND SPACE
MUSEUM) ชมเครื่ องบินหลำยยุคหลำยสมัย รวมทั้ง Kitty
Hawk Flyer เครื่ องบินลำแรกของโลกของพี่นอ้ งตระกูลไรน์
ยำนอวกำศ อพอลโล 11 จรวดลำแรกที่โคจรไปกลับโลก –
ดวงจัน ทร์ ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ประวั ติ ธ รรมชาติ (NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY)
เพลิดเพลินกับกำรชมหุ่น สตัฟฟ์ ช้ำงป่ ำแอฟริ กนั ตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจำกนั้นที่ยงั มีหอ้ งที่มีซำกดึกดำบรรพ์ มี
โครงกระดูกไดโนเสำร์ ยืนตระหง่ำนอยู่ มีไฮไลท์ที่สำคัญคือ เพชรโฮ้ ป (HOPE DIAMOND) อันเป็ นเพชรสี น้ ำ
เงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประวัติวำ่ นำแต่ เครำะห์ร้ำยมำให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้ำของเสมอ จนกระทัง่ เจ้ำของคนสุ ดท้ำย
ส่ งมำให้แก่สถำบันสมิธโซเนียน

คา่

พักที่:
วันที่7

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย เต็มอิม่ กับอาหารรสจัดตามแบบฉบับอาหารไทย

RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE
ร็อควิลล์ – ฟิ ลาเดเฟี ย เอาท์ เล็ท – แอตแลนติก ซิตี้

เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ PHILADELPHIA PREMIUM OUTLETS ซึ่งเรี ยกได้
ว่ำเป็ นเอำท์เลทที่ดีที่สุดใน อเมริ กำ ตั้งอยู่บนเนื้ อที่ขนำด
ใ ห ญ่ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ร้ ำ น ค้ ำ
แบรนด์ เ นมมำกมำย น ำเสนอสิ น ค้ำ ในรำคำที่ ช วนให้
เลือกสรรมำกมำยหลำกหลำยแบรนด์ อำทิ BURBERRY,
GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR,
MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X,

หรื อระดับเทียบเท่ า

15.30 น.

EMPORIO ARMANI และอื่นๆอีกมำกมำย อิสระให้ท่ำนได้เดิ นเล่นหรื อจะเลือกนัง่ จิบชำ กำแฟ ที่มำจำหน่ำย
หลำกหลำยจุดในเอำท์เลทแห่งนี้
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิ ตี้ (ATLANTIC CITY) ดินแดนแห่ งคาสิ โน (เวลาเดินทาง 1.20 ช.ม.) ที่
ขึ้ นชื่ นที่ สุดด้ำนฝั่ งตะวันออก (ลำสเวกัสตะวันออก) ด้วย
ทิวทัศน์อนั งดงำม ทำให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ โลก ต่ำงใฝ่ ฝันที่จะ
มำเสี่ ยงโชค ณ เมืองนี้ อิสระให้ท่ำนได้สนุ กสนำนกับกำร
เสี่ ย งโชคที่ ค ำสิ โ น หรื อ อิ ส ระเที่ ย วชมเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ำ ณ
ถนนบอร์ ดวอค ซึ่ งเป็ นถ นนส ำย เก่ ำแก่ ข องเมื อ ง
แอตแลนติ ก ซิ ต้ ี สร้ ำงขึ้ นในปี 1870 ในอดี ตมี ควำมกว้ำ ง
เพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบนั มีควำมกว้ำงถึง 40 ฟุต และมีควำมยำวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่ งตลอดสำยเต็มไปด้วยร้ำนค้ำต่ำงๆ
มำกมำย รวมไปถึงร้ำนค้ำ ซึ่ งมีชื่อเสี ยงระดับโลกก็ต้ งั อยูบ่ นถนนเส้นนี้

อิสระอำหำรกลำงวัน และอำหำรค่ำ เพื่อควำมสะดวกในกำรเที่ยวชมเมืองและกิจกรรมต่ำงๆของคำสิ โน

พักที่:
วันที่8
เช้ า

เทีย่ ง

BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL
แอตแลนติก ซิตี้ – ฟิ ลาเดเฟี ย เอาท์ เลท – เมืองฟิ ลาเดเฟี ย

หรื อระดับเทียบเท่ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย (PHILADELPHIA) มลรัฐเพนซิ ลวำเนี ย ซึ่ งเป็ นเมืองที่ริเริ่ มกำรประกำศ
อิ ส รภำพในสมัย ก่ อ ตั้ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ กำชม ระฆั ง แห่ ง อิ ส รภาพ หรื อ ลิ เ บอร์ ตี้ เบลล์ (LIBERTY
BELL) จัดเป็ นระฆังที่มีควำมหมำยต่อประวัติศำสตร์ ชำติอเมริ กนั เพรำะเป็ นระฆังใบที่ส่งเสี ยงก้องกังวำนหลัง
ประกำศอิ สรภำพไม่ข้ ึ นตรงต่ อจัก รภพอังกฤษ ในปี 1776
เหตุที่เลือกใช้ระฆังใบนี้ เพรำะรอบๆระฆังจำรึ กข้อควำมที่มี
ควำมหมำยจับใจเกี่ยวกับเสรี ภำพไว้วำ่ “ขอให้เสรี ภำพจงมี
แด่คนทุกคนที่อำศัยอยู่บนผืนแผ่นดิ นนี้ ” ซึ่ ง สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกำรประกำศอิสรภำพพอดี ระฆังเสรี ภำพ
ใบนี้ มี น้ ำ หนัก 2,080 ปอนด์ เริ่ ม แขวนเป็ น ระฆัง ประจ ำ
เมื องฟิ ลำเดลเฟี ย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียำมมีกำรประชุ มหรื อ
เหตุ ก ำรณ์ ส ำคัญ ก่ อนจะใช้ใ นกำรตี เพื่ อประกำศเอกรำช
หลังจำกนั้นก็จะตีไว้อำลัยในอสัญกรรมของคณะผู ้ กอบกู้
อิ สรภำพทุ กๆคน ระฆังเริ่ มปรำกฏรอยร้ ำวในปี 1835 และ
แตกปริ หลังกำรตีฉลองวันเกิดประธำนำธิ บดีจอร์ จ วอชิงตัน ทำให้ทำงกำรสหรัฐยกเลิกกำรตีระฆังพร่ ำเพรื่ อ เพื่อ
ยืดอำยุของระฆังให้ยำวนำนที่สุด ชม/ อินดีเพนเด้ นซ์ ฮอลล์ สถำนที่ประกำศอิสรภำพ ตั้งอยูใ่ นสวนที่เมืองฟิ ลำ
เดลเฟี ย ซึ่ งได้ประกำศเอกรำชไว้ในปี ค.ศ 1776 คำประกำศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์ สัน แถลงว่ำ อำณำนิ คม
อเมริ กำ 13 แห่ง ขอแยกตัวจำกอังกฤษ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ให้ ท่ ำ นสนุ ก กับ กำรช้ อ ปปิ้ งในห้ ำ งสรรพสิ น ค้ำ ที่ เ ก่ ำ แก่ ที่ สุ ด ใน USA คื อ ห้ ำ ง MACY’S CENTER CITY
PHILADEPHIA ให้ท่ำนจับจ่ำยใช้สอยอย่ำงอิสระ / ได้เวลำสมควร นำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินฟิ ลำเดเฟี ย
20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 728
บ่ำย

วันที่9

โดฮา – กรุงเทพฯ

16.10 น. เดินทางถึง กรุ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน
18.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 826

วันที่10
05.30 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่องมาจากสายการบิน
และสถานการณ์ ในต่ างประเทศทีท่ างคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัท ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ า
ทัวร์ ผ้นู าทัวร์ มีอานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

09-18 ส.ค. 2562
76,900
20-29 ก.ย. // 08-17 พ.ย. 2562 73,900
29 พ.ย.-08 ธ.ค. 2562
75,900
18-27 ต.ค. 2562
76,900

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปีเด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าพันกกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

76,900
73,900
75,900
76,900

72,900
69,900
71,900
72,900

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม่

25,900
25,900
25,900
25,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ฯ
หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา ไม่ มหี ้ องพักสาหรับ 3 คน (TRIPLE ROOM)
กรุณาสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าที่
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-นิวยอร์ค // ฟิ ลำเดเฟี ย-กรุ งเทพฯ
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./
วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้
ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ วีซ่ำอเมริ กำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ท่ำนละ 8,500 บำท (ซึ่งทำงสถำนทูตไม่คืนให้
ท่ำนไม่วำ่ ท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรื อไม่กต็ ำม)
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่ องจำกป้ องกันกำรสู ญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำใน
โรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)

ค่าทิปพนักงานขับรถท่ านละ 5 USD/ท่ าน/วัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน










กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยังบริ ษทั
และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรื อ
ผูร้ ่ วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนียม
วีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิ ดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สูญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสยั บำงประกำร
เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจำก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง
ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
o หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำ
ยืน่ วีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
o เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่ มีควำม
ประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน

กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ

-

-




ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่ สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ ำนไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืน
ให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน 2 คืนแรกของ
กำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมี
เอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ
หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริ ษัทเริ่มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่ำนเดิ นทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะสำรองตัว๋
เครื่ องบิ น หรื อพำหนะอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดที่ ใช้ในกำรเดิ นทำงมำสนำมบิ น ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่ วนนี้ เพรำะเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริ ษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสาย
การบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มกี ารการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคื น
เงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 10,000 บำท
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-6 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องแสดงตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะ
เดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลัง
ไม่เกิน 3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำร
ออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ทสี่ ุ ด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
กำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6
เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำ
ดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)

* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละ
ชุด

กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำง
ทั้งสองคน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำร
อำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้
ทำงบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอ
รบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจำกกำร
ขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

