
 

 

 

 

 

 
 

 

 

รหสัทวัร ์AUSA304-01 
 

 

 

นิวยอร์ค – ชมมหานครนิวยอร์ค – สะพานบรูคลิน – ตึกเอม็ไพร์สเตท - ฟิฟธ์ อเวนิว 
มหาวิหารเซนตแ์พททริค - ร็อคก้ีเฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ - ล่องเรือชมเกาะลิเบอร์ต้ี  - เทพีเสรีภาพ 

กราวดซี์โร่ - กรีนวิช วิลเลจ – ฮดัสัน ยาร์ด - ซีราคิวส์ – ชมเมือง – เมืองบฟัฟาโล 
อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า – ล่องเรือชมน ้าตกไนแองการ่า - นัง่เฮลิคอปเตอร์ชมวิวไนแองการ่า*** 



 

 

 

 

 

 

ชอ้ปป้ิง เอาทเ์ลท็ - วิลเลี่ยมสปอร์ต – แฮร์ริสเบิร์ก - โรงงานช็อคโกแลต็ HERSHEY’S - วอชิงตนั ดีซี 
ท าเนียบขาว – อนุสาวรียว์อชิงตนั - อนุสรณ์สถานอบัราฮมัลินคอลน์ - เขา้ชมสถาบนัสมิธโซเนียน 

ชมเมืองฟิลาเดเฟีย – ชอ้ปป้ิง - ฟิลาเดเฟีย พรีเมียม เอาทเ์ลท็ - ชอ้ปป้ิง - Time Square 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 คณะที่ 1   29 พ.ค. – 09 มิ.ย. 2564                             คณะที่ 6   03 –  14 ส.ค. 2564 
 คณะที่ 2   08 – 19 มิ.ย. 2564                                     คณะที่ 7   17 –  28 ส.ค. 2564        
 คณะที่ 3   22 ม.ิย. – 03 ก.ค. 2564                             คณะที่ 8   04 –  15 ก.ย. 2564           
 คณะที่ 4   06 - 17 ก.ค. 2564                                      คณะที่ 9   14 –  25 ก.ย. 2564           
 คณะที่ 5   20 – 31 ก.ค. 2564                                                                                        
 

วันแรกของกำรเดินทำง(1)  กรุงเทพฯ – โดฮำ  
16.30 น. ทุกท่านพร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตา้ แถว Q ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทั

ฯ คอยอ านวยความสะดวก 
20.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศการ์ตา้ โดยเที่ยวบินที่ QR833 

วันที่สองของกำรเดินทำง(2) โดฮำ – นิวยอร์ค – รับกำรฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 
     Johnson & Johnson 

00.05 น. เดินทางถึงโดฮา ประเทศการ์ตา้ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
01.55 น. ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่  QR703 
08.40 น. เดินทางถึง นครนิวยอร์ค (NEW YORK) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จุดลงทะเบียนรับวคัซีนป้องกนัเช้ือ Covid-19 ของ Johnson & Johnson (ทางบริษทั

ฯ เป็นผูป้ระสานงานนดัหมายไวใ้ห้ทุกท่าน)  
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
   น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั พกัผ่อนหลงัจากเดินทางไกล 

*** อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั *** 

พักที่: Holiday Inn Manhattan 6th Ave  หรือที่พักระดับใกล้เคียง  
 

วันที่สำมของกำรเดินทำง(3) ชมมหำนครนิวยอร์ค – สะพำนบรูคลิน – ตึกเอ็มไพร์สเตท 
                                             ฟิฟธ์ อเวนิว – มหำวิหำรเซนต์แพททริค - ร็อคกีเ้ฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ 



 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ “มหานครนิวยอร์ค”  น าท่านออก

เดินทางสู่นครนิ วยอร์ค  โดยผ่าน เส้นทางชม 
“ส ะพ านบ รูคลิ น ” (Brooklyn Bridge)  ซ่ึ ง เป็ น
สะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความ
ยาว 1,825 เมตร ทอดขา้มแม่น ้ าอีสต ์เช่ือมระหว่าง
นิวยอร์ก ซิต้ี เกาะแมนฮตัตนั และยา่นบรูคลิน  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  จากนั้ น ผ่านชม  “ตึกเอ็มไพร์สเตท” (EMPIRE 

STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ปัจจุบนัสูงเป็นอนัดบั 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น 
ตึกน้ียงัเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ของฮอลลีวูด้หลายเร่ืองมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าฉากส าคัญ ๆ อาทิ 
SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เป็นต้น (***หมายเหตุ หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซ้ือตัว๋ขึ้น
ชมวิวบน ราคาทวัร์จะไม่รวมค่าขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท  มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่านล่ะ ประมาณ 40 USD***)  น า
ชมตวัมหานครนิวยอร์ค ชมเขตแมนแฮตตนั ซ่ึง  เป็น
ที่ตั้งของสถานที่ส าคัญต่าง ๆ อาทิ ย่านวอลล์สตรีท 
Wall St. เป็นช่ือของถนนในเกาะแมนแฮตตันถนน
เส้นน้ี เป็นถนนเก่าแก่เส้นหน่ึงของเมือง ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางทางการเงินแห่งหน่ึง และตลาดหลกัทรัพย์
นิวยอร์ค เร่ิมตั้ งต้นอยู่ บนถนนสายน้ี ผ่านชมย่าน 
“เรดิโอ ซิต้ี มิวสิค ฮอลล์” (RADIO CITY MUSIC 
HALL) โรงภาพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุที่นั่งได ้
6,500 ที่นั่ง น าท่านสู่ย่าน “ฟิฟธ์ อเวนิว” (FIFTH AVENUE) ย่านที่เป็นศูนยร์วมของสินคา้ ย่ีห้อชั้นน าและ
แฟชั่นทนัสมยั อีกทั้งยงัมีห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั MACY น าท่านออกเดินทางสู่ “มหาวิหารเซนต์แพททริค” 
(Patrick' Cathedral) เป็นมหาวิหารที่เก่าแก่ เร่ิมสร้างขึ้นเมื่อปี 1858โดยถูกสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-
โกธิค ตวัโบสถ์ท าจากหินอ่อนสีขาว มียอดแหลมสูงประมาณ 100 เมตร ประตูของโบสถ์มีรูปป้ันสัมฤทธ์ิ
ของนักบุญทั้ งหลาย ถูกออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ James 
Renwick  กล่าวว่าใช้เงินในการสร้งมหาวิหารแห่งน้ีประมาณ 
850,000 เหรียญ มหาวิหารแห่งน้ี ไดรั้บการประกาศให้เป็น
สถานที่ส าคญั 

  ทางประวตัิศาสตร์แห่งชาติ  ในปี ค.ศ.1976 อีกหน่ึงแลนด์
มาร์คของนิวยอร์กที่ควรค่าแก่การมาเยือน จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ย่าน  “ร็อค ก้ี เฟล เลอ ร์ เซ็น เตอ ร์” (Rockefeller 



 

 

 

 

 

 

Center) เดิมช่ือว่า General Electric ตึกแห่งน้ีสร้างขึ้นโดย John D. Rockefeller Jr และเปิดอย่างเป็นทางการ
ในปี ค.ศ.1933 เป็นสถานที่ส าคัญทางประวตัิศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีศูนยก์ารคา้ส่วนตวัของตวัเอง
ประกอบไปด้วยตึก 19 ตึก ที่มีความสวยงามน่าประทับใจ โดยเร่ิมต้นการทาโครงการ ทางธุรกิจแบบ
ผสมผสาน มีทั้งสวน ร้านอาหารและแหล่งช้อปป้ิง ดว้ยพ้ืนที่สานักงาน ซ่ึงทั้งหมดถูกตกแต่งอย่างสวยงาม 
ดว้ยศิลปะสไตล์ลเด็คโค่ (DECO) ปัจจุบนัที่ศูนย ์แห่งน้ีเป็นสถานที่จัดงานทางดา้นวฒันธรรมและบันเทิง
กลางเมืองนิวยอร์ก ซ่ึงจดังานคอนเสิร์ต และนิทรรศการต่างๆ ให้ท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่: Holiday Inn Manhattan 6th Ave  หรือที่พักระดับใกล้เคียง  
  

วันที่ส่ีของกำรเดินทำง(4) นิวยอร์ค – ล่องเรือชมเกำะลิเบอร์ตี้  - เทพีเสรีภำพ – กรำวด์ซีโร่                 
กรีนวิช วิลเลจ – ฮัดสัน ยำร์ด 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านล่องเรือชมเกาะลิเบอร์ต้ี ชมรูป้ันเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) เดิมมีช่ือว่า Liberty 
Enlightening The World ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮดัสัน เป็นของขวญัที่ชาวฝร่ังเศสมอบ เป็นของขวญั
แก่ชาวอเมริกัน ในวนัที่อเมริกาเ   ฉลิมฉลองวนัชาติ
ครบ 100 ปีเมื่อวันที่  4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่ง
มอบอย่างเป็นทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์ 
คลิฟ  แลนด์เป็นผูรั้บมอบในวนัที่ 28 ตุลาคม 1886 
“เทพีเสรีภาพ” เป็นประติมากรรมโลหะส าริด รูปเทพี
ห่มเส้ือคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกค า
ประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และได้รับการขึ้ น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี 1984 จากนั้นน าท่านเดินทางกลับฝ่ัง น าท่านผ่านชม 
“GROUND ZERO” สถานที่ ๆ เคยเป็นที่ตั้งของ “ตึกเวิร์ดเทรด” ถูกเรียกทนัทีที่ส้ินสุดการวินาศกรรมในคร้ัง
นั้น หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกนัด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ดงักล่าว
ให้เป็นสถานที่ระลึกถึงเหย่ือจากวินาศกรรม 911 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ย่าน "กรีนวิช วิลเลจ"  (Greenwich 

Village) ตั้งอยู่ในยา่นแมนฮตัตนัของนิวยอร์ก ในอดีต
คร้ังหน่ึงที่น่ีเคยเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ
อย่างมากของสหรัฐฯ เป็นเมืองที่ตกเป็นเมืองขึ้นของ
ชาวโบฮีเมียน บีทนิกส์ ปัจจุบนัน้ี  Greenwich Village 



 

 

 

 

 

 

ถือไดว่้าเป็น ศูนยก์ลางแห่งวฒันธรรมสไตลโ์บฮีเมียนแห่งสหรัฐฯ และยงัมีมนตเ์สน่ห์อนัน่าคน้หาอยูใ่นตวัเอง 
อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการเคลื่อนไหวดา้นสิทธิของกลมคนรักร่วมเพศ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีลว้นเป็นแรงดึงดูด
ชั้นดีที่ท าให้นักท่องเที่ยวจ านวนมากหลงใหล เขา้มายงัหมู่บา้นแห่งน้ี กลายเป็นเมืองแห่งงานศิลปะ แค่มองดูตึก
รามบ้านช่องบริเวณ โดยรอบก็สามารถสัมผัสได้ถึงงานศิลปะที่มีมาตั้งแต่ยุคอดีต เป็นผลงานที่ยงัไมเลือน
หายไปตามกาลเวลา Greenwich Village ส่วนใหญ่จะเป็นตรอกซอกซอยเยอะ มีร้าน ขายสินค้าที่ระลึก 
ร้านอาหาร ตั้งอยู่เรียงราย มีสถานที่โดดเด่นอย่างสวนสาธารณะวอชิงตนั ท่านจะไดพ้บกบั Washington Square 
Arch ที่ถือเป็นสัญลกัษณ์ของ Greenwich Village น าท่านชม “ฮดัสัน ยาร์ด” (HUDSON YARDS) หรือรู้จกัใน
นาม VESSEL ส่ิงก่อสร้างแห่งใหม่และเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในมหานครนิวยอร์ก เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งช้อปป้ิงและร้านอาหารมากมาย อีกทั้ งยงัเป็นจุดชมเมืองอีกจุดนึง ที่ประกอบด้วย
ขั้นบนัไดที่เช่ือมต่อกนัอยา่งมากมาย    อิสระให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั… 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่: Holiday Inn Manhattan 6th Ave  หรือที่พักระดับใกล้เคียง  
 
 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง(5) นิวยอร์ค – ซีรำคิวส์ – ชมเมือง – เมืองบัฟฟำโล 
                                                     อุทยำนแห่งชำติไนแองกำร่ำ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ “เมืองซีราคิวส์” เป็นเมืองในเขตฟิงเกอร์เลกส์ของนิวยอร์กตอนกลางมีกีฬา
ระดับวิทยาลัย แสงอาทิตย์ช่วงฤดูร้อนและฤดู
หนาวที่เต็มไปด้วยหิมะเหมาะต่อการท ากิจกรรม
ในร่มและกลางแจง้ตลอดทั้งปีเพลิดเพลินไดท้ั้งวนั
กับกิจกรรมกลางแจ้ง ช้อปป้ิง และสถานที่ทาง
วฒันธรรมในใจกลางรัฐนิวยอร์ก แต่เดิมซีราคิวส์
เป็นเมืองหลกัในการผลิตเกลือให้กบัสหรัฐอเมริกา 
เมื่อมีมหาวิทยาลัยซีราคิวส์และสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ก็ท าให้เมืองน้ีกระฉับกระเฉงจากพลังของ
หนุ่มสาวคุณสามารถเร่ิมตน้การท่องเที่ยวน่ีดว้ย  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย   หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ “บฟัฟาโล” Buffalo เป็นเมืองในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก อยู่ติด

กับทะเลสาบอีรีและแม่น ้ าไนแอการา บัฟฟาโลเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับสองในรัฐรองลงมาจากนคร
นิวยอร์ก จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่  “อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า” (ฝ่ังอเมริกา) ที่ถือว่าเป็นส่ิง



 

 

 

 

 

 

มหัศจรรยท์างธรรมชาติส่ิงหน่ึงของโลก และเป็นสถานที่ด่ืมน ้ าผ้ึง
พระจนัทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกนั น ้าตก
ไนแองการ่าเกิดจากบริมาณน ้ า ที่ไหลมาจากทะเลสาบทั้ง 5 และ
เป็นพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากบัประเทศแคนาดา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

พักที่: Holiday Inn Niagara Falls-Scenic Downtown หรือที่พักระดับใกล้เคียง  
 

วันที่หกของกำรเดินทำง(6)  ไนแองกำร่ำ – ล่องเรือชมน ้ำตกไนแองกำร่ำ  
                                                    นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวไนแองกำร่ำ*** -  ช้อปป้ิง เอำท์เล็ท 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม “น ้าตกไนแองการ่า”  (ฝ่ังอเมริกา) น ้ าตกไนแอการาประกอบดว้ยน ้ าตกสามแห่งที่แยกออกจาก
กนั คือ น ้าตกเกือกมา้ (Horseshoe Falls บางคร้ังก็เรียก น ้าตกแคนาดา) สูง 158 ฟุต, น ้าตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, 
และน ้ าตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกนั คือน ้ าตก Bridal Veil เดินทางถึงน ้ าตกไนแองการ่า น าท่านเดินเขา้สู่จุด
ชมวิว ที่สามารถมองเห็นน ้ าตกไนแองการ่าไดอ้ยา่งชัดเจน มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ ไดอ้ย่าง
เต็มที่ น าท่านล่องเรือ “MAID OF THE MIST” เพ่ือชมน ้ าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด สัมผัสกระแสน ้ า
ปริมาณมหาศาลที่ทิ้งตวัจากทะเลสาบอีร่ี เป็นจุดที่ท าให้ท่านไดอ้ยูใ่กลก้บัน ้ าตกมากที่สุด สัมผสัไดก้บัความ
สวยงามพร้อมกบัความน่ากลวักับปริมาณน ้ า 6 แสนแกลอนต่อวินาทีที่ตกลงกระทบกนั ท าให้เกิดเสียงดัง
กึกกอ้งไปนบัพนัไมล์ และมีละอองน ้าปกคลุมไปทัว่บริเวณทอดผ่านดว้ยสายรุ้งโคง้รับกบัน ้าตกขนาดมหึมา 
สร้างความสวยงามและความประทบัใจเป็นอยา่งมาก มีเวลาพอสมควรให้ท่านไดอ้ิสระตามอธัยาศยั… 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ท่านสามารถซ้ือทวัร์นั่งเฮลิคอปเตอร์*** (NIAGARA HELICOPTER) เพื่อชมความงามของน ้าตกไนแองกา
ร่า  ในมุมมองที่ น่ าตื่น เต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาด
โอกาส ในการเก็บภาพสวยๆ ในแต่ละมุม ควรเตรียม
กลอ้งถ่ายรูปไวใ้ห้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ โดย
ทัวร์น้ีจะเร่ิมต้   นด้วยการชมโรงผลิตไฟฟ้า  จาก
พลังงานน ้ า (The Sir Adam Beck Generating Plant), 
The Niagara Parks Commission School of 
Horticulture,  
****หมายเหตุ...การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยูส่ภาพอากาศ ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์ มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่าน
ละ 170 USD ช าระเป็นเงินสดเท่านั้น***  



 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านสู่ชอ้ปป้ิง เอาทเ์ล็ท (Fashion Outlets of Niagara Falls USA) อิสระทุกท่านเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั https://www.fashionoutletsniagara.com/Directory 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่: Holiday Inn Niagara Falls-Scenic Downtown หรือที่พักระดับใกล้เคียง  
 

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง(7) ไนแองกำร่ำ – วิลเลี่ยมสปอร์ต – แฮร์ริสเบิร์ก 
                                                     โรงงำนช็อคโกแล็ต HERSHEY’S - วอชิงตัน ดีซี 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองวิลเลี่ยมสปอร์ต” พ้ืนที่น้ีเป็นที่อาศัยของชาวอินเดียนแดง ก่อนการมาถึงของชาว
ยโุรป นิคมน้ีไดรั้บการตั้งช่ือตามวิลเลียมรัสเซลซ่ึงมีเรือจอดอยู่ในแม่น ้ า ที่น่ีกลายเป็นศูนยก์ลางการตัดไม้
ใ น ช่ ว ง ท ศ ว ร ร ษ ที่  1860 “ส ง ค ร า ม ขี้ เ ลื่ อ ย ”  ป ะ ทุ ขึ้ น  เ มื่ อ ค น ง า น ห า วั 

 นท างานที่ส้ันลง แต่สุดทา้ยก็ไดส้งบลง เมื่อความตอ้งการไมล้ดลงและ เศรษฐกิจก็มีความหลากหลายรวมถึง
ผลิตภณัฑโ์ลหะและเคร่ืองหนงัเฟอร์นิเจอร์อาหารแปรรูปและส่ิงทอไดเ้ขา้มาทดแทนมากขึ้น 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย   หลงัอาหารน าท่าน น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองแฮร์ริ

ส เบิ ร์ก ”  (HARRISBURG) น าท่ านแวะชม  “โรง
งานช็อคโกแล็ต” แสนอร่อยที่มีช่ือเสียงดงัไปทัว่โลก 
ที่มี เคร่ืองจักรเก่าแก่ที่ ใช้ในการผลิตช็อคโกแลต 
HERSHEY’S โรงงาน น้ี  ได้ถู กก่ อ ตั้ งขึ้ นม าโดย 
MR.MILTON S.HERSHEY ในปีค.ศ.1876 โดยมีลูก



 

 

 

 

 

 

อมคาราเมลรสนมที่มีช่ือเสียงโดงดงัว่า “HERSHEY’S CRYTAL A” ที่มาพร้อมกบัประโยคเด็ดที่ว่า “MELT 
IN YOUR MOUTH” มีเวลาท่านไดซ้ื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ไดเ้วลาพอสมควร 
น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงวอชิงตนั ดี.ซี.” (Washington D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่: Holiday Inn Washington D.C.-Greenbelt MD หรือที่พักระดับใกล้เคียง  
 
 

วันที่แปดของกำรเดินทำง(8)     วอชิงตัน ดีซี – ท ำเนียบขำว – อนุสำวรีย์วอชิงตัน  
      อนุสรณ์สถำนอับรำฮัมลินคอล์น - เข้ำชมสถำบันสมิธโซเนียน  
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ “กรุงวอชิงตนั ดี.ซี.” (Washington D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกามีช่ือ

เต็มว่า DISTRICT OF COLUMBIA หรือใช้ตวักันว่า D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนีย
กบัแมร่ีแลนด ์สร้างในสมยัประธานาธิบดีจอร์
จวอ ชิ งตัน  ป ระธาน าธิบ ดีคน แรกขอ ง
สหรัฐอเมริกาถูกสร้างขึ้นเพ่ือทดแทนฟิลาเด
เฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็น
ดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ และเป็นเมือง
หน่ึงที่ได้รับการออกแบบผังเมืองได้อย่าง
สวยงามเป็นระเบียบ และเป็นที่ตั้งของหน่วย
งา นรัฐบาลที่ส าคญัๆ โดย กรุงวอชิงตนั ดีซี นั้นติดกบัรัฐเวอร์ จิเนียและรัฐแมรีแลนด์ อยู่ในเขตฝ่ังซ้ายของ
แม่น ้ าพอตอแมก (POTOMAC RIVER)แวะถ่ายรูปกับ “ท าเนียบขาว” (The White House) ที่พ  านักของ
ประธานาธิบ ดีสหรัฐอ เม ริกา น าท่ านชมและถ่ายรูปกับ  “อนุสาวรีย์วอ ชิงตัน ” (WASHINGTON 
MONUMENT) ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 169 เมตร สร้างขึ้ นเพ่ือเป็น  เกียรติแก่จอรจ วอชิงตัน 
ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ จากนั้นเขา้
ชม “อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น ” 
(LINCOLN MEMORIAL)  ใ จ ก ล า ง ก รุ ง
วอ ชิงตัน  ดี ซี  ส ร้างขึ้ น เพ่ือ เป็นอนุสรณ์
ส ถ าน ที่ ร ะ ลึ ก ถึ งอ ดี ตป ระธ าน า ธิบ ดี  
ลินคอล์น ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอัน
ใหญ่โตภายในตัวเมือง ชม “อนุสรณ์สถาน
ท ห าร ผ่ าน ศึ ก เวี ย ด น าม ”  (VIETNAM 
VETERAN MEMORIAL) ที่บนก าแพงสีด า 



 

 

 

 

 

 

มีรายช่ือของชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนามกว่า 58,000 คน ชม “อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึก
เกาหลี” (KOREAN WAR VETERANS MEMORIAL) เป็นรูปแกะสลักที่ เป็น รูปทหาร ชม “อนุสรณ์
สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน” (JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่สวยงามและส าคญัแห่งหน่ึงใน
กรุงวอชิงตนั ดีซี มีรูปป้ันของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันอยูด่า้นใน    

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สถาบันสมิธโซเนียน” (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซ่ึงเป็นสถาบันวิจัย  

ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ต า ม ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน 
(JAM  ES SMITHSON)   ซ่ึงระบุในพินัยกรรม
ว่าหากหลานชายของเขา เฮนร่ี เจมส์ ฮังเกอาร์ 
ฟอร์ด ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทั้งหมดให้แก่ 
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพ่ือก่อตั้งองคก์รที่สามารถ 
“เพ่ิมพูนและเผยแพร่ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติ 
เข้าชม  “พิ พิ ธภัณฑ์ ยานยนต์อ ากาศยาน ”  
( National Air and Space Museum)  ช ม
เคร่ืองบินหลายยุคหลายสมยั รวมทั้ง Kitty Hawk 
Flyer เคร่ืองบินล าแรกของโลกของพี่นอ้งตระกูล
ไรน์ ยานอวกาศอพอลโล 11 จรวดล าแรกที่โคจร
ไปกลับโลก – ดวงจันทร์ ชม “พิ พิธภัณฑ์
ป ระวัติ ธ ร รม ช าติ  (National Museum of 
Natural History)” เพลิดเพลินกับการชมหุ่น  
สตัฟฟ์ช้างป่าแอฟริกันตัวใหญ่ที่ สุดในโลก 
นอกจากนั้นที่ยงัมีห้องที่มีซากดึกด าบรรพ ์มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่  ในพิพิธภัณฐ์แห่งน้ียงั
มีไฮไลทท์ี่ส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือ “เพชรโฮป้” (Hope Diamond) อนัเป็นเพชรสีน ้าเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ
มีประวตัิอยู่ว่าเพชรอันน้ี น าแต่ความเคราะห์ร้ายมาให้แก่ผูเ้ป็นเจ้าของเสมอ จนกระทั่งเจา้ของคนสุดท้ายจึง
จ าตอ้งส่งต่อมาให้แก่สถาบนัสมิธโซเนียน  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่: Holiday Inn Washington D.C.-Greenbelt MD หรือที่พักระดับใกล้เคียง  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง(9) วอชิงตัน ดีซี – ชมเมืองฟิลำเดเฟีย – ช้อปป้ิง 
                                                    ฟิลำเดเฟีย พรีเมียม เอำท์เล็ท – นิวยอร์ก  
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟิลาเดลเฟีย” มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซ่ึงเป็นเมืองที่ริเร่ิมการประกาศอิสรภาพใน

สมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา น าท่านชม 
“ ร ะ ฆั ง แ ห่ ง อิ ส ร ภ าพ  ห รื อ ลิ เบ อ ร์
ต้ี เบลล์”  จัดเป็นระฆังที่มีความหมายต่อ  
ประวตัิศาสตร์ชาติอเมริกนั เพราะเป็นระฆงั
ใบที่ ส่ ง เสี ยงก้อ งกั งวาลหลังประกาศ
อิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจกัรภพองักฤษ ในปี 
1776 เหตุที่เลือกใช้ระฆังใบน้ีเพราะรอบๆ
ระฆังจารึกข้อความที่มีความหมายจับใจ
เก่ียวกับเสรีภาพไวว่้า “ขอให้เสรีภาพจงมี
แด่คนทุกคนที่อาศยัอยูบ่นผืนแผ่นดินน้ี” ซ่ึง 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการประกาศ
อิสรภาพพอดี ระฆังเสรีภาพใบน้ีมีน ้ าหนัก 
2,080 ปอนด์ เร่ิมแขวนเป็น ระฆังประจ า
เมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้ งแต่ปี 1753 ใช้ตียามมี
การประชุมหรือเหตุการณ์ส าคัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพ่ือประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตีไวอ้าลัยใน
อสัญกรรมของคณะผู  ้ กอบกู้อิสรภาพทุกๆคน ระฆงัเร่ิมปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริหลงัการตี
ฉลองวนัเกิดประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตนั ท าให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆงัพร ่ าเพร่ือ เพื่อยืดอายุของ
ระฆงัให้ยาวนานที่สุด จากนั้นน าท่านชม “อินดีเพนเดน้ซ์ฮอลล์” สถานที่ประกาศอิสรภาพ ตั้งอยูใ่นสวนที่
เมืองฟิลาเดลเฟีย ซ่ึงไดป้ระกาศเอกราชไวใ้นปี ค.ศ 1776 ค าประกาศเขียนโดยโธมสั เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า 
อาณานิคมอเม ริกา  13 แห่ง ขอแยกตัวจาก
องักฤษ  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่ าน เดิ น ท าง สู่  “Philadelphia Premium 

Outlets” ซ่ึงเรียกไดว่้าเป็นเอาท์เลทที่ดีที่สุดอีก
แห่งหน่ึงในอเมริกา ตั้งอยู่บนเน้ือที่ขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์ เนมกว่า 250  
ร้านค้า น า เสนอ สินค้าในราคาที่ ชวนให้



 

 

 

 

 

 

เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, 
G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และอื่นๆอีก
มากมาย มีเวลาให้ท่านไดอ้ิสระกบัการเดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจ าหน่ายหลากหลายจุดใน
เอาทเ์ลทแห่งน้ี / ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั 

*** อิสระอาหารมื้อค ่าเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *** 

พักที่: New York LaGuardia Airport Marriott หรือที่พักระดับใกล้เคียง  
 

วันที่สิบของกำรเดินทำง(10) นิวยอร์ก – ช้อปป้ิง - Time Square – สนำมบิน JFK – โดฮำ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่ยา่น “ไทม์ สแควร์ (Time Square) อิสระทุกท่านเดินเล่นเก็บภาพมหานคนิวยอร์กหรือชอ้ป

ป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆตามอธัยาศยั...   

16.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินนิวยอร์ก(JFK) 
20.55 น. ออกเดินทางสู่โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR702 
 

วันที่สิบเอ็ดของกำรเดินทำง(11)  โดฮำ – กรุงเทพฯ 
16.25 น. เดินทางถึงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
20.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ QR830 
 

วันที่สิบสองของกำรเดินทำง(12)  กรุงเทพฯ 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

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



 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง 
บริษทั ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

อัตรำค่ำบริกำร ออกเดินทำง คณะที่ 1-2 

จ านวนผูร่้วมเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

เดินทำง 2-3 ท่ำน 259,900 59,000 
เดินทำง 4-5 ท่ำน 189,900 59,000 
เดินทำง 6-7 ท่ำน 169,900 59,000 
เดินทำง 8-9 ท่ำน 159,900 59,900 

หากท่านตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ที่บริษทัฯ 

หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา ไม่มีห้องพกัส าหรับ 3 ท่าน (TRIPLE  ROOM) ส่วนใหญ่จะเป็น 
เตียง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรุณาสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ที ่

 

อัตรำค่ำบริกำร ออกเดินทำง คณะที่ 3-9 
จ านวนผูร่้วมเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
พกัเด่ียว 

เพิ่มท่านละ 

เดินทำง 2-3 ท่ำน 269,900 69,000 
เดินทำง 4-5 ท่ำน 199,900 69,000 
เดินทำง 6-7 ท่ำน 179,900 69,000 
เดินทำง 8-9 ท่ำน 169,900 69,900 

หากท่านตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ที่บริษทัฯ 

หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา ไม่มีห้องพกัส าหรับ 3 ท่าน (TRIPLE  ROOM) ส่วนใหญ่จะเป็น 
เตียง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรุณาสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ที ่

 



 

 

 

 

 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองชั้นประหยดับินไป-กลบั กรุงเทพฯ – นิวยอร์ค – กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง ตามกฎหมายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้พนกังานขบัรถ ขบัเกิน 12 ช.ม. ต่อวนั  

 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน
เทศกาล, งานเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าเขา้ชมยงัสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่น 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกสบายตลอดการ
เดินทาง  

 การด าเนินการกรอกขอ้มลูต่างๆ ที่ส าคญัและจ าเป็นตอ้งใชใ้นการเดินทางตลอดทริป  
 ค่าซิมการ์ด ส าหรับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความสะดวกในการติดต่อส่ือสารของท่าน 
 ค่าประกนัสุขภาพและประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทาง วงเงินคุม้ครองสูงสุดมากถึง 5,000,000 บาท   

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าใบรับรองผลการตรวจโควิด เพ่ือยืนยนัผลว่าไม่มีเช้ือก่อนการเดินทาง มีอายไุม่เกิน 72 ชั่วโมง นบัจากเวลาไฟลทบ์ิน
ออกจากประเทศไทย  โดยวิธีการตรวจแบบ ANTIGEN, NAAT, RT-LAMP, RT-PCR OR TMA เท่านั้น!!! ในเอกสาร
ตอ้งระบุ ช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ที่ตรงตามหนา้พาสปอร์ต (ห้ามผิดแมแ้ต่ 1 ตวัอกัษรหรือตวัเลข)ในการยืนยนัผล 
โดยระบุว่า “NEGATIVE” หรือ “NOT DETECTED” เท่านั้น ถา้เอกสารระบุว่า “INVALID” ไม่สามารถใชไ้ด ้

 การส ารองที่พัก Alternative State Quarantine (ASQ) สถานที่กักตัวทางเลือก กระบวนการของการกักกันโรค ณ 
โรงแรมที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ระยะเวลาในการกักตัวขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ ซ่ึงรัฐบาลจะเป็นผูก้  าหนด (ท่าน
สามารถเลือก ASQ ได้ตามความต้องการของท่าน (โดยสามารถดูรายช่ือและค่าใช้จ่ายรายละเอียดต่างๆตามท้าย
โปรแกรม) 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม (9,000 บาท)  

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่
แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 



 

 

 

 

 

 

 ค่ำทิปพนักงำนขับรถท่ำนละ 4 USD / ท่ำน / วัน ทั้งหมดท่ำนละ 36 USD ตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 150 บำท ต่อวัน ทั้งหมดท่ำนละ 1,800 บำท ตลอดกำรเดินทำง 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 100,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 3 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อ ท่านไดแ้จง้กบัทางบริษทัไม่ผ่าน
การย่ืนวีซ่า หรือ ผลการตรวจโรค Covid-19 เป็นบวก ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

❖ ทางบริษทัไม่สามารถรับผิดชอบได ้หากเกิดผลขา้งเคียงต่างๆ หลงัจากการไดรั้บวคัซีนแลว้ 
 

หมำยเหตุ 
o เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมริกำ ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู ้

ก  าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทัวร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และ
อ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำและ ผลกำรตรวจโรค Covid-19 เป็นลบ แล้วยกเลิกกำรเดินทำง ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 

• ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 
 



 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
• หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ และ ผลกำรตรวจโรค Covid-19 เป็นลบ แล้วยกเลิกกำรเดินทำง ก่อนเดินทำง 3 วัน ทำง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 

 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิ้วมือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยใุช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะ
เดินทาง  

 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงั
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการ
ออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์
และเอกสำรแสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย่ื้นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไ่ดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการ
อ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และ
ถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 

 

 

 

 

 

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของ
ท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตำมที่ระบุเท่ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวี
ซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

ALTERNATIVE STATE QUARANTINE (ASQ) PACKAGE  

PACKAGE 14-16 DAYS รำคำเร่ิมต้น 

1. AMBASSADOR HOTEL BKK  38,000 

2. SALIL HOTEL SOI THONGLOR 1  39,000 

3. GRAND CENTRE POINT SUKHUMVIT 55 60,000 

4. MOVENPICK BDMS WELLNESS RESORT BANGKOK 66,500 

*** หากท่านตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
หรือตอ้งการทราบราคาแพค็เก็จ ASQ อ่ืนๆเพ่ิมเติมนอกเหนือจากน้ี กรุณาติดต่อ

เจา้หนา้ท่ี *** 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z9a0-

ROZXm1OJX13LHxkanKCS0h5O60sCfhx5LuMHoY/edit#gid=2132420569 


