อเมริกาตะวั นออก

วั น คืน

นิวยอร์ค-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตัน ดีซี-แฮริสเบิรก์ -Hershey’s
Chocolate World-เทียวเมืองสุดโรแมนติกทีบอสตัน
ช้อปปิ# ง Woodbury Premium Outlets-ชมเมืองน่ารักทีร็อคพอร์ต
โดยสายการบินอีวีเอแอร์ (BR)
อดีตเมืองหลวงเก่าทีเป็ นนครแห่งความมังคัง และทันสมัยทางด้านสถาปั ตยกรรม และเทคโนโลยี
เมืองทีประชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพมากทีสุดในอเมริกา ตัง& อยูใ่ นรัฐเพนซิลวาเนีย ซึงถือเป็ นสถานทีก่อตัง&
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีจะมาเสียงโชค ณ เมืองนี&
วอชิ งตัน ดี ซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงเป็ นเมืองหนึงทีได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็ น
ระเบียบ เป็ นทีตัง& ทีทําการของหน่วยงานรัฐบาลทีสําคัญ ๆ
แฮร์ริสเบิ รก์
เมืองหลวงริมฝั งแม่น& ําซัวควิฮานน่า เป็ นทีตัง& ของโรงงานช็อคโกแล็ตแสนอร่อยทีมีชอเสี
ื ยงไปทัวโลก
บอสตัน
จุดกําเนิดอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และบ้านเกิดของครอบครัวจอห์น เอฟ เคนเนดี อีกทังเป็ นศูนย์กลางของ
การศึกษามีสถาบันมากกว่า 60 แห่ง และทีโ- ด่งดังไปทัวโลก
- ได้แก่ Harvard University และ Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
ร็อคพอร์ต
เมืองเล็กๆน่ารัก เงียบสงบริมชายฝั ง- มหาสมุทรแอตแลนติก ทางตอนเหนือของรัฐแมสซาชูเซตส์

นิ วยอร์ค
ฟิ ลาเดลเฟี ย

กําหนดการเดิ นทาง

มี.ค.- เม.ย. /

เม.ย.-

พ.ค. / - พ.ค.

ปรับราคาทัวร์
ธ.ค.

วันแรก
09.0.น 0

12.00น.
16.35 น.
19.30 น.
22.10 น.

วันที สอง
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา
วันที สาม
เช้า

กรุงเทพฯ-ไทเป-นิ วยอร์ค
พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวเี อแอร์ แถว R ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าทีคอย
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ทา่ นก่อนขึน$ เครือง
(กรุณามาให้ตรงเวลาเนืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากกรุงเทพฯ สูก่ รุงไทเป โดยสายการบินอีวีแอร์ เที# ยวบินที# BR062
(เดิ นทาง 26 เม.ย.- พ.ค. ไฟลท์บินเปลี#ยนเป็ น BR212 เวลา . - .. )
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ให้ทา่ นแวะเปลียนเครือง
เดินทางสูม่ หานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอีวีแอร์ เที# ยวบินที# BR032
+++++++++ เครืองบินทําการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
เดินทางถึง สนามบิ นจอห์นเอฟเคนเนดี มหานครนิ วยอร์ค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว
นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพักระดับ ,.. ดาว หรือระดับเทียบเท่า
นิ วยอร์ค- ฟิ ลาเดลเฟี ย-วอชิ งตัน ดีซี
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) ชมเมืองฟิ ลาเดลเฟี ย เมืองทีประชาชน
มีสทิ ธิเสรีภาพมากทีสุดในอเมริกา ตัง6 อยูใ่ นรัฐเพนซิลวาเนีย ซึงถือเป็ นสถานทีก่อตัง6 ประเทศสหรัฐอเมริกา ชม
ระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการตัง$ ประเทศ ชมหอแห่งเสรีภาพ Independence Hall
สร้างขึน$ เพือใช้เป็ นศาลาว่าการรัฐ ปั จจุบนั ใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตัง$ ดินแดนใหม่โดยใช้ชอว่
ื า
“สหรัฐอเมริกา” (United State of America)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิ งตัน ดี ซี มลรัฐแมรีแลนด์และเป็ นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงเป็ นเมือง
หนึงทีได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็ นระเบียบ เป็ นทีตัง6 ทีทําการของหน่ วยงานรัฐบาลทีสําคัญ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพักระดับ ,.. ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วอชิ งตัน ดีซี-แฮริ สเบิรก์
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่านชม กรุงวอชิ งตันดีซี โดยเริมต้นจากทําเนียบขาว ทีพํานักของประธานาธิบดี จุดเด่นทีพลาดไม่ได้อกี ทีคือ
เสาสูงทีทํ าจากหิน อ่ อนและตัง6 ตระหง่านอย่า งเห็น ได้ช ดั คือ อนุ ส าวรีย์ว อชิงตัน ซึงมีความสูง 555 ฟุ ต ชม
สถาปั ต ยกรรมอัน สวยงามของโดมสีข าวซึงสร้างเป็ นทีรําลึกถึงประธานาธิบ ดีเจฟเฟอร์ส นั และชมอนุ สาวรีย์
ประธานาธิบดีคนที 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดีลนิ คอร์น
จากนัน6 ชมและถ่ายรูปภายนอกกับทําเนี ยบขาวหรือ White House บ้านอย่างเป็ นทางการและสถานทีทํางาน
ของประธานาธิบ ดีสหรัฐอเมริกา สร้างขึ6นระหว่าง ค.ศ. BCDE ถึง ค.ศ. BFGG ด้วยหิน ทราย และสีขาวในสไตล์
จอร์เจียนยุคหลังและกลายเป็ นทีอยู่อาศัยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคน รวมทัง6 ชมตึกรัฐสภา ซึงเป็ นทีประชุม
สมาชิกวุฒสิ ภา และสภาผูแ้ ทนราษฎร

กลางวัน
บ่าย

คํา
วันที สี
เช้า

บ่าย

คํา
วันที ห้า
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมสถาบันสมิ ธโซเนี ยน (The Smithsonian Institute) ก่อตัง$ ในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึง
ร่วมกับเงินกองทุน จากพินยั กรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษสถาบันสมิธโซเนียนยังเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ทใหญ่
ี ทสุี ดในโลกและ ได้รวบรวมพิพธิ ภัณฑ์ 13 แห่งไว้ดว้ ยกัน เช่น National Museum of Natural
History ซึงแสดงนิทรรศการเกียวกับสิงแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุน่ ช้างแอฟริกนั โบราณ
ทีตัวใหญ่ทสุี ดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ทีเคยเป็ นสมบัตขิ องพระเจ้าหลุยส์ที 16 ของฝรังเศส ชม
พิพธิ ภัณฑ์เครืองบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) ทีมีผเู้ ข้าชมสูงทีสุดในโลก แสดง
ประวัตศิ าสตร์การบินมาตัง$ แต่ตน้ จนถึงปั จจุบนั ประกอบด้วย เครืองร่อน เครืองบิน จรวด ยานอวกาศ ซึงเป็ นของ
จริงตัง$ แต่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ทีฉายภาพยนตร์เกียวกับการบินอวกาศ นอกจากนี$ยงั มีทอ้ งฟ้ าจําลอง
หินจากดวงจันทร์ และเครืองบินลําแรกของโลกจากตระกูล Wright จากนัน$ นําท่านเดินทางสูเ่ มืองแฮริ สเบิ รก์
(Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั งแม่น6ําซัวควิฮานน่า(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพักระดับ ,.. ดาว หรือระดับเทียบเท่า
แฮริ สเบิรก์ -โรงงานผลิ ตช็อคโกแลต-วูด๊ บิวรีพรีเมียมเอ๊าท์เลท-นิ วลอนดอน
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่านชมโรงงานผลิ ตช็อคโกแลต ชมเครืองจักรเก่าแก่ทใช้
ี ในการผลิตช็อคโกแล็ตทีมีชอเสี
ื ยงระดับโลก และให้
ท่านได้เลือกซือ6 ช็อคโกแล็ตนานาชนิดเพือเป็ นของฝากทีระลึก ณ Hershey’s Chocolate World จากนัน$ นําท่าน
เดินทางสูน่ ําท่านเดินทางสู่ วูด๊ บิวรี#พรีเมี#ยมเอ๊าท์เล็ท (Woodbury Outlets) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.ef
ชัวโมง) แหล่งช้อปปิ$ งทีดีทสุี ดในอเมริกา โดยมีรา้ นค้า มากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาทีถูกอย่างไม่น่าเชือ และ
สินค้าก็มคี ณ
ุ ภาพดี ตัง$ แต่ทวไปจนถึ
ั
งแบรนเนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, GStar, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และอืนๆ อีกมากมาย ***เพื<อไม่เป็ นการ
รบกวนเวลาในการช้อปปิ ง อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
อิสระให้ทา่ นช้อปปิ6 งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูเ่ มืองนิ วลอนดอน New London เมือง
เล็กๆในมลรัฐคอนเนคติคตั เขตนิวอิงแลนด์ และอยูห่ า่ งจากบอสตันประมาณ 130 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.,G ชัวโมง)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพักระดับ ,.. ดาว หรือระดับเทียบเท่า
นิ วลอนดอน- ร็อคพอร์ต-ซาเล็ม - บอสตัน
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนัน$ นํ าท่านเดิน ทางสู่เมืองร็อคพอร์ต Rockport เมืองเล็กๆริม ทะเล ตัง$ อยู่บริเวณปลายสุดของคาบสมุทร
Cape Ann ทางตอนเหนือของรัฐแมสซาชูเซตส์ เมืองเล็กๆทีมีประชากรไม่ถงึ หมืนคน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.30 ชัวโมง) นําท่านเดินเล่นบริเวณ Front Beach ชายหาดเล็กๆ ติดมหาสมุทรแอตแลนติก ชมหาดทรายทีมีหนิ
เรีย งรายตัด กับ นํ$ าทะเลสีฟ้ าใส ให้ท่ านชมทัศ นี ย ภาพอัน งดงามและถ่ า ยรูป ตามอัธยาศัย แล้วนํ าท่ านสู่ถ นน
Bearskin Neck Street ถนนสายเล็กๆ ทีเต็มไปด้วยร้านกาแฟ,ร้านแกลอรี และร้านขายของทีระลึก ซึงทุุกร้านจะ
ตกแต่งและทาสีสนั อย่างสวยงาม ทําให้บ้านและร้านค้าเต็มไปด้วยสีสนั น่ ารักๆ รวมถึง Motif Number x ทีเป็ น
อาคารเล็กๆหลังสีแ ดงทีตัง$ อยู่รมิ ทะเล หรือรู้จกั กัน ในนาม Fishing Shack สร้างขึ$น ตัง$ แต่ ช่ว งปี xyzf และยัง
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คํา
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ปรากฎอยู่ในการ์ตูนเรือง Finding Nemo เป็ นสถานทีทีนักท่องเทียวนิยมมาถ่ายภาพกันมาก อิสระให้ทา่ นเดินเล่น
ชมเมืองพร้อมเลือกซือ$ ของฝากของทีระลึกหรือจะนังจิบชากาแฟตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมืองซาเล็ม Salem เป็ นเมืองเก่าแก่หลายร้อยปี ติด Top 15 เมืองเก่าของอเมริกา เมืองนี$ได้ชอื
ว่าเป็ นเมืองแห่งแม่มดซาเล็ม ซึงใครทีชอบดูหนังหรือเรืองราวตํานานแม่มดก็จะรูว้ ่าอยู่ทนีี นัน$ เอง โดยโด่งดังขึน$ มา
จากคดีล่าแม่มดในซาเล็ม The Salem Witch Trials ในปี ค.ศ. x|}~ ทีจุดเริมต้นมาจากกลุ่มเด็กสาวในเมืองเกิด
อาการผิดปกติทไม่
ี สามารถหาคําอธิบายได้ จนผูค้ นเชือว่าเป็ นฝี มอื ของแม่มด จนนํ าไปสู่โศกนาฏกรรมครัง$ ใหญ่
ของอเมริกา ปั จจุบนั ซาเล็มกลายเป็ นแหล่งท่องเทียวสําคัญทีเกียวข้องกับการล่าแม่มดไปแล้ว (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ ef นาที) นํ าท่านชมเมืองซาเล็ม ทีตกแต่ งบ้านเรือนและแต่ งกายตามแม่ม ดในตํานาน แวะถ่ ายรูป
ภายนอกกับ พิ พิ ธภัณ ฑ์ แ ม่ ม ดซาเล็ม Salem Witch Museum พิพ ิธ ภัณ ฑ์ แ ห่ งนี$ ไม่ ได้ เป็ นพิพ ิธ ภัณ ฑ์ จ ัด
นิทรรศการแบบทัวไป แต่เป็ นการแสดงหุ่นเล่าเรืองการล่าแม่มดแห่งซาเล็มในปี x|}~ แบบแสงสีเสียงประกอบใน
ห้องแบบโรงละคร พร้อมทัง$ สิงของทีเกียวข้อง และประวัตขิ องลัทธิเพแกน เวทมนตร์ และการไล่ล่าผูค้ ดิ ต่างในกรณี
ต่าง ๆ ของอเมริกานับตัง$ แต่แม่มด ลัทธิคอมมิวนิสต์จนถึงชุมชนเกย์ ซึงในส่วนของร้านค้าส่วนใหญ่มจี ําหน่ าย
สินค้าทีระลึก อาทิ พวงกุญแจเครืองประดับทีทําเป็ นรูปหรือสัญลักษณ์ ของแม่มดด้วย จากนัน$ เดินทางสู่ Salem
Maritime Historic Site สถานทีประวัตศิ าสตร์อกี แห่งทีบอกเล่าเรืองราวของเมืองซาเล็มในอดีตทีเป็ นเมืองท่าที
สําคัญในช่วงสหรัฐอเมริกายุคแรก เป็ นเมืองท่าสําหรับซื$อขายแลกเปลียนสินค้ากับชาวต่างชาติ อาทิ สําลี เหล้า
นํ$าตาล หรือแม้แต่การค้าทาส ซึงซาเลมแห่งนี$ได้ถูกตัง$ ถินฐานโดยชาวยุโรปเมือ พ.ศ. ~x|} โดยจะเห็นได้จากตึก
และอาคาร } หลัง ทีอยู่รอบๆบริเวณนี$ ทีมีการก่อสร้างสไตล์โคโลเนียล นอกจากนี$ยงั มีเรือ Friendship of Salem
ตัง$ ตระหง่านอยู่บริเวณท่าเรือและเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซาเล็ม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสถานทีประวัตศิ าตร์ จนได้
เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูเ่ มืองบอสตัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ zf นาที)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพักระดับ e.€ ดาว หรือระดับเทียบเท่า
บอสตัน-เคมบริ ดจ์-บอสตัน
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนัน$ นํ าท่านเดินทางสู่เขตเคมบริ ดจ์ นํ าท่านชมและถ่ายรูปกับมหาวิ ทยาลัยฮาร์วาร์ด Harvard University
มหาวิทยาลัยทีเก่าแก่ทสุี ดของอเมริกาและเป็ นมหาวิทยาลัยชือดังอันดับต้นๆของโลก จากนัน$ นําท่านชมจัตุรสั ภูมิ
พลอดุลยเดช King Bhumibol Adulyadej Square ทีสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลอง
อย่างเป็ นทางการ เมือ xz ส.ค. ~€e€ เพือระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ รัชกาลที } ซึงทรงพระราช
สมภพทีนี ซึงในขณะนัน$ สมเด็จเจ้าฟ้ าอานัน ทมหิดลบรมราชชนกทรงศึกษาทีมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด Harvard
University ทีอยู่บริเวณทีใกล้เคียงกับจัตุรสั แห่งนี$ จากนัน$ นํ าท่านชมมหาวิ ทยาลัย Massachusetts Institute of
Technology หรื อ MIT เป็ น มหาวิทยาลัย ชัน$ นํ าทีมีช ือเสีย งโด่ งดังในด้านเทคโนโลยีม ากทีสุด ของอเมริกา ซึง
อาคารส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยล้วนเป็ นตึกรูปร่างแปลกตาและภายในมหาวิทยาลัยยังมีกจิ กรรมไว้ให้ทดสอบ
ความท้าทายทางวิทยาศาสตร์หลากหลายกิจกรรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมเมืองบอสตัน จุดกําเนิดอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และบ้านเกิดของครอบครัวจอห์น เอฟ เคนเนดี$ อีก
ทัง$ เป็ นศูนย์กลางของการศึกษามีสถาบันมากกว่า 60 แห่ง โดยเริมจาก Freedom Trail ทางเดินทีปูดว้ ยอิฐสีน$ําตาล
แดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล์ เป็ นทีตัง$ ของสถานทีสําคัญ ๆ ทางประวัตศิ าสตร์ อาทิเช่น บอสตัน คอมมอน ซึงเป็ น
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ทีตัง$ ของสวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตัน มีเนื$อที 125 ไร่ โดยบริเวณใกล้ ๆ กันนัน$ เป็ นทีตัง$ ของ Old State
House อาคารทีสร้างด้วยอิฐสีแดง สร้างมาตัง$ แต่ปี ค.ศ. 1713 เป็ นสถานทีสําคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเคย
เป็ นอาคารทีประชุมของข้าหลวงทีอังกฤษส่งมาปกครองอาณานิคม ด้านหน้าของอาคารเป็ นสถานทีเกิดการสังหาร
หมู่ทบอสตั
ี
น ในปี ค.ศ. 1770 ซึงเป็ นเหตุการณ์ ททหารอั
ี
งกฤษยิงใส่กลุ่มชาวอาณานิคมทีทําการประท้วงอังกฤษ
หลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลังนี$ถูกใช้เป็ นอาคารทีทําการของรัฐบาลประจํารัฐ ก่อนทีจะย้ายไปยัง
อาคารหลังใหม่ทบีี คอนฮิลล์ในปั จจุบนั และไม่ห่างจาก Old State house เป็ นทีตัง$ ของ Faneuil Hall และ Quincy
Market อันเป็ นอาคารตลาดกลางอันเก่าแก่ของบอสตันโดยบริเวณชัน$ ล่างเป็ นตลาดขายของ ส่วนชัน$ ทีสองเป็ น
ห้องประชุมขนาดใหญ่มชี อว่
ื า “Cradle of Liberty “ทีนีถือเป็ นสถานทีทีมีสสี นั ของเมือง นํ าท่านแวะถ่ายรูปย่าน
Beacon Hill ย่านเล็กๆ แต่มปี ระวัตศิ าสตร์ทยาวนาน
ี
ด้วยการผสมผสานอาคารอิฐสีสม้ นํ$าตาลทีดูงามสง่า รวมถึง
ถนนหินกรวดของยุคเก่าเข้ากับสิงอํานวยความสะดวกร่วมสมัย และเป็ นย่านทีมีคนสําคัญๆพักอาศัย อาทิ สมาชิก
รัฐสภาและบุคคลทีมีชอเสี
ื ยงอีกมากมาย ก่อนนําท่านสู่ Copley Square จตุรสั กลางเมืองขนาดใหญ่ทตัี ง$ อยูไ่ ม่ไกล
จากอ่าวแบ็ค เป็ นทีตัง$ ของสถานทีสําคัญ ๆทางประวัติศาสตร์มากมายไม่ว่าจะเป็ น โบสถ์ทรินิต$ี โบสถ์ทมีี ความ
เก่าแก่และมีชอเสี
ื ยงมากแห่งหนึงของเมืองบอสตัน โดยโบสถ์ถูกสร้างขึน$ ในช่วงระหว่างปี xyŠ~-xyŠŠ และเป็ น
สถานทีสําคัญ ทางประวัติศาสตร์ และใกล้กนั นัน$ เป็ นทีตัง$ ของโบสถ์โอลด์เซ้าท์ หรือ โบสถ์นิวโอลด์เซ้าท์ โบสถ์
เก่าแก่ทถูี กสร้างขึน$ ในปี xyŠz ถูกสร้างขึน$ ในสไตล์กอธิค ซึงได้รบั การออกแบบโดย Charles Amos Cummings
และ Willard T. Sears เป็ นหนึงในชุมชนทางศาสนาทีเก่าแก่ทสุี ดแห่งหนึงในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็ นสถานที
สําคัญทางประวัตศิ าสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาอีกแห่งหนึง
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพักระดับ e.€ ดาว หรือระดับเทียบเท่า
บอสตัน-นิ วยอร์ก – ล่องเรือชมอนุสาวรียเ์ ทพีเสรีภาพ-ตึกเอ็มไพร์สเตท
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนัน$ นําท่านเดินทางสูม่ หานครนิ วยอร์ก อดีตเมืองหลวงเก่าทีเป็ นนครแห่งความมังคังและทันสมัยทางด้าน
สถาปั ตยกรรม และเทคโนโลยี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ z.ef ชัวโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ล่องเรือชมเกาะลิ เบอร์ตีi เพือชมทิวทัศน์ ของฝั งเมืองแมนฮัตตัน ชมเทพีแห่งสันติภาพทีประชาชนของ
ประเทศฝรังเศสมอบให้กบั ประชาชนนครนิวยอร์ก ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมนฮัตตันของมหานครนิวยอร์ค และ
นิวเจอร์ซีได้จากจุดนี$ จากนัน$ นํ าท่านขึiนชมวิ วบนตึ กเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) ตัง$ อยู่บนเกาะ
แมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นหนึงในอาคารทีมีชอเสี
ื ยงมากทีสุดในโลก ตัวอาคารสร้างจาก
คอนกรีต เสริม เหล็กอย่างดี มีค วามสูงทัง$ สิ$น xf~ ชัน$ ตกแต่ งด้ว ยศิล ปะอาร์ต เดคโค มีเนื$ อทีใช้ส อยทัง$ หมด
ประมาณ ~,158,fff ตารางฟุ ต เริมสร้างเมือ ค.ศ. x}~} แล้วเสร็จเมือ ค.ศ. x}ex ชือตึกหลังนี$ได้มาจากชือเล่น
ของนครนิวยอร์ก และหลังจากสร้างเสร็จในปี ค.ศ.x}ex ตึกเอ็มไพร์สเตทเป็ นอาคารทีสูงทีสุดในโลกนานกว่า zf
ปี โดยปั จจุบนั มีความสูงเป็ นอันดับที xz ของโลก และยังเป็ นสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรือง
นํามาใช้เป็ นสถานทีถ่ายทําฉากสําคัญๆ อาทิ Sleepless in Seattle, King Kong เป็ นต้น
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพักระดับ e.€ ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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นิ วยอร์ก-ไทม์สแควร์- Central Park - ช้อปปิ< ง- สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นํ าท่านชม มหานครนิ วยอร์ค เริมตัง$ แต่นําท่านถ่ายรูปเป็ นทีระลึกกับ สะพานบรู๊คลิน ซึงเป็ นสะพานแขวนที
เก่าแก่ทสุี ดในโลกและสวยงามมากเป็ นทีโด่งดังในการถ่ายละครต่างๆ นําท่านแวะถ่ายรูปกับ Ground Zero บริเวณ
ทีครัง$ หนึ งเคยเป็ นตึก World Trade Central ทีสูงทีสุ ด ในอเมริก า แต่ ต อนนี$ เหลือ ทิ$งไว้เพีย งแต่ ความทรงจํ า
หลังจากการสูญเสียครัง$ ใหญ่ ในปี 2001 จากนัน$ นําทุกท่านไปย่านไทม์สแควร์ (Times Square) หนึงในสถานที
เป็ นหัวใจของนิวยอร์ก ให้อสิ ระทุกท่านในการถ่ายรูปเดินซือ$ ของกับบรรยากาศทีมีแสง สี เสียงงามเลิศ
***เพื#อไม่เป็ นการรบกวนเวลาในการช้อปปิi ง อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
นํ าท่านชมเซ็นทรัลปาร์ค Central Park สวนสาธารณะทีใหญ่ทสุี ดในเมืองนิวยอร์กและเป็ นทีโด่งดังมากในการ
ถ่ายทําหนังเรืองดังต่างๆ พร้อมกับบรรยากาศทีร่มรืนสวยงามอย่างเป็ นธรรมชาติ จากนัน$ นํ าท่านชมร็อคกีi เฟล
เลอร์เซนเตอร์ Rocket feller Center, ถนนสายที# ห้า (Fifth Avenue) ซึงเป็ นแหล่งช้อบปปิ$ งทีหรูหราทีสุดใน
นิวยอร์ค และบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางลานไอซ์สเก็ตทีสวยหรู ทีเปิ ดให้คนเข้าไปเล่นและถ่ายรูปกัน
อย่างสนุกสนาน
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสูส่ นามบินจอห์น เอฟ เคเนดี$
นิ วยอร์ค-ไทเป

01.25 น.

เดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที< ยวบินที< BR031
****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******

วันที ส$ ิ บ

ไทเป-กรุงเทพฯ

05.15 น.
09.00 น.
11.35 น.

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เพือแวะเปลียนเครือง
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที# ยวบินที# BR067
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ....
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลี#ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื#นๆ ที# ไม่คาดคิ ดหรือมีผล
กับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที# ใดที# ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที# ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้
ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทําการเปลี#ยนแปลงสถานที# อื#นๆ ทดแทนให้ ทังi นีi เพื#อประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

มี.ค.- เม.ย. /

เม.ย.-

พ.ค. / - พ.ค.

อัตราค่าบริ การ

อเมริ กาตะวันออก 10วัน . คืน/ BR
นิ วยอร์ค-ฟิ ลาเดลเฟี ย-วอชิ งตัน-บอสตัน

ปรับราคาทัวร์
ธ.ค.

มี.ค.- เม.ย.

เม.ย.- พ.ค.

- พ.ค.

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

92,500

93,800

94,300

เด็กอายุตากว่
ํ า ท่าน 1 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 12

91,900
87,900
16,500
53,800

93,300
88,900
17,500
54,800

93,800
89,500
17,500
55,300

เด็กอายุตากว่
ํ า (ไม่มเี ตียงเสริม) ท่าน 2 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 12
พักเดียว เพิมท่านละ
ราคาทัวร์ไม่รวมตั {วเครื#องบิ น

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 7,800 บาท //
และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ , 00 บาท เรียกเก็บและชําระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง**
**บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิz ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํiามัน ในกรณี ที#สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ# มเติ มภายหลัง**
หมายเหตุ***การเดิ นทางในแต่ละครังi จะต้องมีจาํ นวนผู้โดยสารที# เป็ นผู้ใหญ่จาํ นวนไม่ตาํ# กว่า25 ท่าน หากผู้โดยสารมี
จํานวนตํา# กว่าจํานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิz ในเปลี#ยนแปลงรายการการเดิ นทางและเปลี#ยนแปลงอัตราค่า
เดิ นทางหรือเปลี#ยนแปลงโปรแกรมการเดิ นทาง ทังi นีi เพื#อประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ***
• การดําเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 20-15วัน ดังนันi จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสําหรับการยื#นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทังi นีi เพื#อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที# สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิi ว
• กรณี ท่านที# มีตั {วของสายการบินอื#นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั {วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื# องจากมีการเกี#ยวข้องกับการยื#นวีซ่า ซึ#งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื#นวีซ่าพร้อมคณะได้
สําคัญมาก
ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ไม่มีเตียงเสริ มหรือเตียงที สาม ******กรณี ทีเป็ นผู้ใหญ่
และต้องการพัก ท่านต่อหนึ งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตี ยงเสริ ม ทัง< นี< 2 ท่านต่อหนึ งห้อง หรือเด็กที พักกับผู้ใหญ่ 3
***** เพือหลีกเลียงการเกิ ดเพลิ งไหม้ในห้องพัก ซึงเป็ นเงือนไขสําคัญมากสําหรับโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริ กา
ตั ******◌๋วโดยสารไม่สามารถเลื<อนกลับได้และกรณี ที<ออกตั Jวแล้วไม่สามารถทํารีฟันด์ได้ กรณี ที<บางท่านต้องการอยู่ต่อใน
นิ วยอร์คหรือต้องการเดิ นทางในชันธุรกิ จ ต้องทําเป็ นตั Jวเดี<ยวเท่านัน เนื< องจากราคานี เป็ นราคาโปรโมชันตั
< Jวแบบหมู่คณะ
ไม่สามารถเปลี<ยนแปลงวันและเวลาเดิ นทางได้ ต้องไปและกลับพร้อมคณะเท่านัน

อัตรานี รวม
• ค่าตั Oวเครืองบินไปกลับโดยสายการบิน-อีวเี อแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ-นิวยอร์ค- กรุงเทพฯ ชัน6 ประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ เตียง 3(Triple Room) กรณี
ทีเดินทาง ) ห้อง 2 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 31 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพักเดียวเพิมหรือพักห้องละ ท่านโดยไม่ม ี 3
เตียงเสริม
• ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ และ ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทีระบุ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างการนําเทียวตามรายการทีระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทปิ เพิมได้)
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน1,000,000 บาท เด็กอายุตากว่
ํ า ปี และ 1
(ทัง$ นี$เป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกัน) บาท 500,000 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 75 ผูใ้ หญ่อายุเกิน
• ค่าภาษีน$ํามันเชือ$ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที ~|
ธ.ค.~€|x
อัตรานี ไม่รวม
• ค่านํ6าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 23 กิโลกรัมต่อ(ท่าน / ใบ 2 จํากัด) 1ใบ
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
• ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริ กา ท่าน / บาท 7,800 หากต้องการให้ทางเจ้าหน้ าที< ทวั ร์ยื<นให้คิดค่าบริ การ) โดยเรียก
เก็บเพิ< มจากมัดจําค่าทัวร์ปกติ
• ค่าทิ ปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้ าทัวร์ที<เดิ นทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 1,000 บาทต่อท่าน โดยเรียกเก็บ
พร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึงขึน$ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
• ค่านํ$าดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกนํ$าดืมระหว่างทัวร์),ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีระลึก
• ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนืองจากโดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ$ามันค่าบริการทีเกียวกับวีซ่า หรือ ,ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร ,
อืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั ประกันภัยต่าง
ๆ

การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึงท่าน สําหรับการจองทัวร์สว่ นทีเหลือจะ
ขอเก็บทัง$ หมดก่อนเดินทาง 21 วันทําการ มิฉะนัน$ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Žไม่คนื เงินมัดจําค่าทัวร์ทงั $ หมด
การยกเลิ ก
• หากมีการยกเลิกมากกว่า 45 วันทําการ บริษทั ขอสงวนสิทธิ Žในการเก็บเงินมัดจําค่าตั •วโดยสารเครืองบิน เงือนไขตามทีทาง)
(สายการบินเรียกเก็บและหากมีการดําเนินการในการยืนวีซ่าแล้ว ขอสงวนสิทธิ Žในการเก็บค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าท่านละ
บาท 7,800
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Žไม่คนื เงินมัดจําค่าทัวร์
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Žไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั $ หมด
• หากผูโ้ ดยสารท่านใดยืนวีซ่าแล้วและไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจําที -.20,000บาท และค่า
ธรรมเนียมในการยืนวีซ่าท่านละ บาท 7,800
• หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั •วโดยสารเครืองบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Žในการไม่คนื เงินมัดจํา
กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั •วโดยสารแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ Žไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั $ หมด
หมายเหตุ

o รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทมีี การเกิดภัยธรรมชาติ ทัง$ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผูเ้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน$ และมีเหตุ
ทําให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Žในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสาย
การบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนืองจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืนๆ ทีมีเหตุทาํ ให้ไม่
สามารถเดินทางไป กลับได้ตามกําหนดการเดินทางของรายการทัวร์o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมายหรือสิงของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจํานวนทัง$ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสถานทู
ี
ตงดออกวีซ่า อันสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสาย
การบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบ
ใหญ่ในวงเงินตามทีสายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเทียวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ$าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตากว่
ํ ามาตรฐานได้ ทัง$ นี$
ขึน$ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Žไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ$าหนักส่วนทีเกิน

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีชัดเจนใน
เรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี ทัง$ นี$เนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า z - € ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง$ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง$ ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานที
เข้าชมนัน$ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน$ ๆ ตาม
เงือนไขราคาทีได้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน$ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทําให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น เนืองจากได้ชาํ ระค่า
Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึงเป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน$ ขอให้ ,
พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ< มเติ มเรื<องโรงแรมที< พกั
1.

เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว )Single, (ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ เตียง 3 / ท่าน 3(Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ เตียงเดี<ยว 3แต่อาจจะได้เป็ น 1เตียงใหญ่กบั เตียงพับ 1
เสริ ม โดยในกรณี ที<พกั ท่านบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบที< เสริ มเตียงได้ ดังนันอาจ 3
ท่านแบบไม่มีเตียงเสริ ม 3 ต้องเสียค่าห้องพักเดี<ยวเพิ< มหรือนอนห้องละ
2. กรณีทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน6 มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิ hในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มอี า่ งอาบนํ6า ซึง
ขึน6 อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน6 ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

** หมายเหตุสาํ คัญ สําหรับท่านที#ประสงค์จะเดิ นทางต่อ หลังจากจบโปรแกรมทัวร์ **
(กรุณาแจ้งเจ้าหน้ าที#ฯก่อนว่าไม่กลับพร้อมคณะ ตังi แต่ครังi แรกที#ติดต่อ)
1.
ตั {วภายในประเทศอเมริ กา ทีท่านจะใช้เดินทางต่อไปยังเมืองอืนหลังจากจบโปรแกรมแล้วนัน$ ท่านสามารถทีจะเลือกซื$อเอง หรือ ให้บริษทั ฯ
จัดการให้ได้ แต่กรุณาสอบถามบริษทั ฯ ก่อนว่าควรซื$อได้หรือยัง คือ ต้องรอให้บริ ษทั ฯ คอนเฟิ ร์มว่าทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคุณว่าออกตั {วภายใน
อเมริ กาของคุณได้!!! เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลียนแปลงได้ เช่นเปลียนเป็ นกลับสู่กรุงเทพ จากเมืองอืนๆทีไม่ตรงตามโปรแกรม ดังนันi ถ้าท่านไปซืiอตั {ว
ภายในประเทศของอเมริ กา โดยที# บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้คอนเฟิ ร์ม ว่าทุกอย่างเรียบร้อย ความเสียหายต่างๆ ทางบริ ษทั จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทังi สิi น
2.
สําหรับตั {วภายในประเทศของอเมริ กา ที# ท่านซืiอนันi เที# ยวบิ นของท่าน ควรเป็ นเที# ยวบิ นที# ออก เวลาที# คณะบิ นกลับกรุงเทพ เพราะจะ
เป็ นเวลาเดียวกับทีคณะฯ จะเดินทางมาถึงสนามบินของปลายทางเพือจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เทียวบินในประเทศของอเมริกา ต้องมาให้ถงึ สนามบินก่อนเวลา 2

ชัวโมง , ต่างประเทศ 3 ชัวโมง) ดังนัน$ ถ้าเทียวบินของท่านออกเดินทางก่อนเวลา ท่านจะต้องเสียเงินค่านังแท็กซีมาทีสนามบินเอง ประมาณ 60 เหรียญ และท่าน
จะต้องสละสิทธิโปรแกรมต่
างๆ ของทัวร์ทท่ี านได้จ่ายเงินมาแล้ว
Ž
3.
เมื#อท่านตัดสิ นใจแยกกลับหลังคณะแล้วตั {วกลับของท่านจากอเมริ กาสู่กรุงเทพฯ ท่านสามารถแจ้งว่ากลับเมือไรก่อนออกจากเมืองไทย
เท่านัน$ เพราะถ้าหลังจากเดิ นทางแล้ว ตั {วของท่านไม่สามารถเลื#อนวันเดิ นทางได้อีก เนื# องจากเป็ นตั {วราคากรุป๊ ต้องเดินทางตามวันทีกําหนดเท่านัน$ ถ้า
ท่านไม่เดินทางท่านก็ตอ้ งไปซื$อตั •วใหม่กลับเอง โดยที# ต ั {วเก่าก็ไม่สามารถรีฟันเงิ นคืนได้
4.
เมื#อท่านแยกกลับหลังคณะแล้ว ท่านยังมีต ั {วกลับกรุงเทพฯ อยู่ กรุณาระวังเสมอว่าตั •วกลับของท่านออกเดินทางกลับจากเมืองไหนสู่
กรุงเทพ และเวลาเท่าไร เพือทีถ้าท่านต้องเดินทางจากเมืองอืนเพือมาใช้ต ั •วกลับกรุงเทพ ท่านต้องมาถึงสนามบินทีเป็ นเมืองท่าก่อนกลับกรุงเทพ 4 ชัวโมงก่อนการ
เดินทาง
*** หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้ าที# ของบริ ษทั ได้ตลอดเวลา ***

ข้อมูลเบือi งต้นและหลักฐานการทําวีซ่าสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ
สําหรับท่านที< ไม่มีวีซ่าประเทศอเมริ กา
สําหรับการยื<นวีซ่าประเทศอเมริ กา ทางผู้เดิ นทางจะต้องดําเนิ นการยื<นขอด้วยตัวเอง ซึ<งเป็ นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเข้าไปทําการสมัครเพื<อขอยื<นวีซ่าได้ที<
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
** ผูย้ นคํ
ื าร้องทีมีอายุมากกว่า 20 ปี ขน$ึ ไป จะต้องมีคุณสมบัตขิ องตัวเองในการทีจะได้รบั วีซ่าชัวคราวประเภทธุรกิจหรือท่องเทียว **
ข้อมูลทัวไป
#
1. วีซ่าไม่ใช่เครืองหมายรับประกันการเข้าสหรัฐฯ เจ้าหน้าทีของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) ณ ด่านตรวจจะเป็ นผูต้ ดั สินว่า
ท่านสามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้หรือไม่ รวมถึงระยะเวลาทีท่านมีสทิ ธิพาํ นักในสหรัฐฯ
2. อายุของวีซ่า คือ ระยะเวลาทีท่านสามารถใช้เพือเดินทางไปสหรัฐ แต่ไม่ได้หมายความว่าผูข้ อวีซ่า จะสามารถพํานักในสหรัฐฯ ได้ตามกําหนดระยะเวลาที
ระบุไว้ในวีซ่า ทัง$ นี$ขน$ึ อยู่กบั การตัดสินของเจ้าหน้าทีสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯขในการกําหนดระยะเวลาทีท่านสามารถพํานักได้ใน
สหรัฐ
3. ในระหว่างการเดินทาง บริษทั สายการบินหรือบริษทั เรือท่องเทียวจะให้ท่านกรอกแบบฟอร์ม I-94 สีขาวขนาดสัน$ ซึงจะเกียวข้องกับการเดินทางของท่าน
ท่านจะต้องกรอกและลงชือกํากับในแบบฟอร์มนี$ เมือท่านเดินทางเข้าสหรัฐฯ แบบฟอร์มนี$จะถูกติดด้วยลวดเย็บกระดาษลงในหนังสือเดินทางของท่าน
โดยขะมีหมายเหตุจาก สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ ทีแจ้งเกียวกับระยะเวลาทีท่านมีสทิ ธิพาํ นักอยู่ในสหรัฐฯ
หากท่านประสงค์จะอยู่นานกว่านัน$ ท่านจะต้องยืนคําร้องขอ ยืดเวลาการพํานักกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ โดยการยืนคําร้องของท่าน ***
ไม่ได้เป็ นเครืองหมายรับประกันว่า ระยะเวลาทีท่านมีสทิ ธิพาํ นักอยู่ในสหรัฐฯ จะถูกยืดออกไป
ลูกจ้างทีต้องการขอว **◌ีซ่าเพือร่วมเดินทางไปสหรัฐฯ พร้อมกับนายจ้าง จะต้องส่งสําเนาการจ้างงานพร้อมกับเอกสารคําร้องขอวีซ่า **

2.

3.
4.

ผูย้ ื#นคําร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื#นเอกสารประกอบคําร้องขอวีซ่าดังต่อไปนีi หากยื#นคําร้องไม่ครบถ้วน คําร้องของท่านจะไม่ถกู พิ จารณา..
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
กรุณานําหนังสือเดินทางฉบับเก่าทีมี)
(วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี
รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ$ว หรือ 5x ใบ 2 จํานวน .ซม 5
ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ายจะต้องเป็ นพืน$ หลังสีขาวเท่านัน$ เปิ ดหูห้าม ,
สวมแว่นตาดําหรือหมวกสัดส่วนใบหน้ าต้องเกิ น เปอร์เซ็นต์ของ 90
พืนi ที# รปู ถ่าย
สําเนาทะเบียนบ้าน - บัตรประจําตัวประชาชน (เด็กใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร) – ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

หลักฐานการทํางาน
4.1 1 กรณีเป็ นลูกจ้าง จะต้องยืนจดหมายจากทีทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวนั ทีเริมทํางานเมือใด

ตําแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไร ได้ลาหยุดพักจากวันทีเท่าไรถึงวันทีเท่าไร เอกสารออกไม่เกิน เดือนนับจากวันยืนวีซ่า 1
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยนหลั
ื กฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียน
พาณิชย์ หนังสือรับรองบริษทั ,ทีมีชอผู
ื เ้ ดินทางเป็ นกรรมการอยู่ คัดสําเนาไม่เกิน เดือนนับจากวันยืนวีซ่า 3
4.3 กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด เอกสารออกไม่เกิน เดือนนับจากวัน 1
ยืนวีซ่า
4.4 กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี ถ้าผูป้ กครองท่านใดท่านหนึงไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่านผูป้ กครองทีไม่ได้เดินทางทํา
หนังสือยินยอมจากอําเภอหรือเขตท้องทีอาศัย
4.5 กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บดิ าและมารดาทําหนังสือยินยอมจาก อําเภอ
หรือเขตท้องทีอาศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
5. หลักฐานการเงิ น ถ่ายสําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ยอ้ นหลัง | เดือนอัพเดทไม่เกิน x€ วันนับจากวันยืนวีซ่า
จดหมายรับรองจาก ธนาคาร 1 ชุด หรือหากมีทรัพย์สนิ อย่างอืนให้เตรียมมาด้วย
*************************************************************************************************
ขันi ตอนการให้ข้อมูลและการนัดยื#นและนัดสัมภาษณ์
ท่านจะต้องกรอกกข้อมูลและรายละเอียดในใบคําร้องนีi ด้วยตัวท่านเองก่อนทําการยื#นวีซ่า
หากท่านที#ไม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริ ษทั ทัวร์ยินดีให้คาํ ปรึกษาและบริ การ โดยจะมีค่าบริ การซึ# งไม่รวมใน
ราคาทัวร์ กรุณาแจ้งความจํานงต่อเจ้าหน้ าที# บริ ษทั ฯ และกรอกข้อมูลให้พร้อมก่อน เนื# องจาก ข้อมูล
ส่วนใหญ่นันi เป็ นข้อมูลของผูเ้ ดิ นทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาง
บริ ษทั ฯ จึงจะดําเนิ นการต่อให้ท่านได้ จากนันi จึงจะทําการนัดวันและเวลาในการยื#น และท่านสามารถ
เตรียมเอกสารตามข้อมูลเบือi งต้นพร้อมกับค่าวีซ่านํ ามาในวันยื#นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้ าที# เพื#อ
ขอคําแนะนําเพิ# มเติ ม
*** การบิดเบือ นข้อเท็จจริงประการใดก็ต ามอาจจะถูก ระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่ านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่ค ืน
ค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง$
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง$ นี$ทางบริษทั ฯ จะ ***
ส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่ าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ Žในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละ ***
ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
เมือท่า ***นได้ชําระเงินค่ามัดจําหรือทัง$ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
เงือนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทัง$ หมด
กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืนวีซ่า ท่านจะต้องแจ้งความจํานง **แก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต้องใช้หนังสือเดินทาง
ก่อนกําหนดวันยืนวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน$ จะต้องยืนเดียวและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจะเดิ
ี นทางไปท่องเทียวยังประเทศตามทีระบุเท่านัน$ การปฏิเสธวีซ่าอัน
เนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Žในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน$ จริง
และจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง$ นี$จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย 20
*** ของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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