
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อเมรกิาตะวันออก �� วัน � คืน 
นิวยอรค์-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตนั ดีซี-แฮริสเบิรก์-Hershey’s 

Chocolate World-เที�ยวเมืองสดุโรแมนติกที�บอสตนั 

ชอ้ปปิ# ง Woodbury Premium Outlets-ชมเมืองน่ารกัที�ร็อคพอรต์ 

โดยสายการบินอีวีเอแอร ์(BR) 

นิวยอรค์ อดตีเมอืงหลวงเกา่ที �เป็นนครแหง่ความมั �งคั �ง และทนัสมยัทางดา้นสถาปัตยกรรม และเทคโนโลย ี
ฟิลาเดลเฟีย เมอืงที �ประชาชนมสีทิธเิสรภีาพมากที �สดุในอเมรกิา ตั &งอยูใ่นรฐัเพนซลิวาเนีย ซึ �งถอืเป็นสถานที �กอ่ตั &ง 
   ประเทศสหรฐัอเมรกิา ที �จะมาเสี �ยงโชค ณ เมอืงนี& 
วอชิงตนั ดี ซี เมอืงหลวงของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ �งเป็นเมอืงหนึ �งที �ไดอ้อกแบบผงัเมอืงไดอ้ยา่งสวยงามและเป็น 
  ระเบยีบ เป็นที �ตั &งที �ทาํการของหน่วยงานรฐับาลที �สาํคญั ๆ   
แฮรริ์สเบิรก์  เมอืงหลวงรมิฝั �งแมนํ่&าซวัควฮิานน่า เป็นที �ตั &งของโรงงานชอ็คโกแลต็แสนอรอ่ยที �มชีื �อเสยีงไปทั �วโลก 

บอสตนั จุดกาํเนิดอสิรภาพของสหรฐัอเมรกิา และบา้นเกดิของครอบครวัจอหน์ เอฟ เคนเนดี  อกีทั  งเป็นศนูยก์ลางของ
การศกึษามสีถาบนัมากกว่า 60 แหง่ และที -โด่งดงัไปทั -วโลก ไดแ้ก ่Harvard University และ Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 

รอ็คพอรต์ เมอืงเลก็ๆน่ารกั เงยีบสงบรมิชายฝั -งมหาสมทุรแอตแลนตกิ ทางตอนเหนือของรฐัแมสซาชเูซตส ์
 

กาํหนดการเดินทาง  �� มี.ค.-�	 เม.ย. / � เม.ย.- �� พ.ค. /��-�� พ.ค.�� 

 

ปรับราคาทัวร์ 

��ธ.ค.�� 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-ไทเป-นิวยอรค์ 
09.0 0 น.  พรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิ เคาน์เตอรส์ายการบนิอวีเีอแอร ์ แถว R ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เจา้หน้าที�คอย

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึ$นเครื�อง  
(กรณุามาใหต้รงเวลาเนื�องจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) 

12.00น. ออกจากกรงุเทพฯ สูก่รงุไทเป โดยสายการบินอีวีแอร ์เที#ยวบินที# BR062 

 (เดินทาง 26 เม.ย.-�� พ.ค.� ไฟลท์บินเปลี#ยนเป็น BR212 เวลา �.�-�..��) 

16.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป ใหท้า่นแวะเปลี�ยนเครื�อง 

19.30 น. เดนิทางสูม่หานครนิวยอรค์ โดยสายการบินอีวีแอร ์เที#ยวบินที# BR032 

       +++++++++ เครื �องบินทาํการบินข้ามเส้นแบง่เวลาสากล +++++++++ 
22.10 น. เดนิทางถงึ สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดี� มหานครนิวยอรค์   หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้    
  นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั ,.. ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัที �สอง นิวยอรค์- ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตนั ดีซี 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   

นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองฟิลาเดลเฟีย  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั �วโมง)  ชมเมอืงฟิลาเดลเฟีย เมอืงที�ประชาชน
มสีทิธเิสรภีาพมากที�สดุในอเมรกิา ตั 6งอยูใ่นรฐัเพนซลิวาเนีย ซึ�งถอืเป็นสถานที�กอ่ตั 6งประเทศสหรฐัอเมรกิา  ชม
ระฆงัแหง่เสรภีาพ หรอื Liberty Bell สญัลกัษณ์ของการตั $งประเทศ ชมหอแหง่เสรภีาพ Independence Hall 

สรา้งขึ$นเพื�อใชเ้ป็นศาลาว่าการรฐั ปัจจุบนัใชเ้กบ็รกัษาเอกสารอสิรภาพและตั $งดนิแดนใหมโ่ดยใชช้ื�อว่า
“สหรฐัอเมรกิา” (United State of America)   

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ กรงุวอชิงตนั ดีซี มลรฐัแมรี�แลนด์และเป็นเมอืงหลวงของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ�งเป็นเมอืง

หนึ�งที�ได้ออกแบบผงัเมอืงได้อย่างสวยงามและเป็นระเบยีบ เป็นที�ตั 6งที�ทําการของหน่วยงานรฐับาลที�สําคญั (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั �วโมง)  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
 นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั ,.. ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัที �สาม วอชิงตนั ดีซี-แฮริสเบิรก์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม    

นําท่านชม กรงุวอชิงตนัดีซี โดยเริ�มตน้จากทาํเนียบขาว ที�พาํนักของประธานาธบิด ีจุดเด่นที�พลาดไมไ่ดอ้กีที�คอื
เสาสูงที�ทําจากหินอ่อนและตั 6งตระหง่านอย่างเห็นได้ชดั คือ อนุสาวรีย์วอชิงตัน ซึ�งมีความสูง 555  ฟุต ชม
สถาปัตยกรรมอนัสวยงามของโดมสีขาวซึ�งสร้างเป็นที�รําลึกถึงประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สนั และชมอนุสาวรีย์
ประธานาธบิดคีนที� 16   ของประเทศสหรฐัอเมรกิาคอืประธานาธบิดลีนิคอรน์   
จากนั 6นชมและถ่ายรปูภายนอกกบัทําเนียบขาวหรือ White House บ้านอย่างเป็นทางการและสถานที�ทํางาน
ของประธานาธิบดีสหรฐัอเมรกิา สรา้งขึ6นระหว่าง ค.ศ. BCDE ถึง ค.ศ. BFGG ด้วยหนิทราย และสขีาวในสไตล์
จอรเ์จยีนยุคหลงัและกลายเป็นที�อยู่อาศยัประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิาทุกคน รวมทั 6งชมตกึรฐัสภา ซึ�งเป็นที�ประชุม
สมาชกิวุฒสิภา และสภาผูแ้ทนราษฎร   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทา่นชมสถาบนัสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) กอ่ตั $งในปี ค.ศ.1846  โดยทนุรฐับาลสว่นหนึ�ง

รว่มกบัเงนิกองทนุ จากพนิยักรรมของ James Smithson นักวทิยาศาสตรข์ององักฤษสถาบนัสมธิโซเนียนยงัเป็น
พพิธิภณัฑท์ี�ใหญ่ที�สดุในโลกและ ไดร้วบรวมพพิธิภณัฑ ์ 13  แหง่ไวด้ว้ยกนั เชน่ National Museum of Natural 
History ซึ�งแสดงนิทรรศการเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มของมนุษย ์ชมหอ้งแสดงกระดกูไดโนเสาร ์หุน่ชา้งแอฟรกินัโบราณ
ที�ตวัใหญ่ที�สดุในโลก และเพชรขนาด 45.5  กะรตั ที�เคยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลุยสท์ี� 16  ของฝรั �งเศส  ชม
พพิธิภณัฑเ์ครื�องบนิและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) ที�มผีูเ้ขา้ชมสงูที�สดุในโลก แสดง
ประวตัศิาสตรก์ารบนิมาตั $งแต่ตน้จนถงึปัจจบุนั ประกอบดว้ย เครื�องรอ่น เครื�องบนิ จรวด ยานอวกาศ ซึ�งเป็นของ
จรงิตั $งแต่ มโีรงภาพยนตรจ์อยกัษ์ (Imax) ที�ฉายภาพยนตรเ์กี�ยวกบัการบนิอวกาศ  นอกจากนี$ยงัมทีอ้งฟ้าจาํลอง
หนิจากดวงจนัทร ์และเครื�องบนิลาํแรกของโลกจากตระกลู Wright   จากนั $นนําทา่นเดนิทางสูเ่มืองแฮริสเบิรก์ 
(Harrisburg) เมอืงหลวงรมิฝั �งแมนํ่6าซวัควฮิานน่า(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั �วโมง)   

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
  นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั ,.. ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที �สี �  แฮริสเบิรก์-โรงงานผลิตชอ็คโกแลต-วูด๊บิวรี �พรีเมี �ยมเอา๊ท์เลท-นิวลอนดอน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   

นําทา่นชมโรงงานผลิตชอ็คโกแลต ชมเครื�องจกัรเกา่แกท่ี�ใชใ้นการผลติชอ็คโกแลต็ที�มชีื�อเสยีงระดบัโลก และให้
ทา่นไดเ้ลอืกซื6อชอ็คโกแลต็นานาชนิดเพื�อเป็นของฝากที�ระลกึ ณ Hershey’s Chocolate World จากนั $นนําทา่น
เดนิทางสูนํ่าทา่นเดนิทางสู ่ วูด๊บิวรี#พรีเมี#ยมเอา๊ท์เลท็ (Woodbury Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.ef 
ชั �วโมง)  แหล่งชอ้ปปิ$ งที�ดทีี�สดุในอเมรกิา โดยมรีา้นคา้ มากกว่า 220 รา้นคา้ ในราคาที�ถกูอยา่งไมน่่าเชื�อ และ
สนิคา้กม็คีณุภาพด ีตั $งแต่ทั �วไปจนถงึแบรนเนมอาท ิเชน่ Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-
Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และอื�นๆ อกีมากมาย ***เพื<อไม่เป็นการ

รบกวนเวลาในการช้อปปิ� ง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 
บ่าย อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ6 งตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มืองนิวลอนดอน New London เมอืง

เลก็ๆในมลรฐัคอนเนคตคิตั เขตนิวองิแลนด ์และอยูห่า่งจากบอสตนัประมาณ 130 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2.,G ชั �วโมง)   

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั ,.. ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัที �ห้า  นิวลอนดอน- รอ็คพอรต์-ซาเลม็ - บอสตนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   

จากนั $นนําท่านเดินทางสู่เมอืงรอ็คพอร์ต Rockport เมอืงเล็กๆรมิทะเล ตั $งอยู่บรเิวณปลายสุดของคาบสมุทร 
Cape Ann ทางตอนเหนือของรฐัแมสซาชเูซตส์ เมอืงเล็กๆที�มปีระชากรไม่ถงึหมื�นคน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2.30 ชั �วโมง) นําท่านเดนิเล่นบรเิวณ Front Beach ชายหาดเลก็ๆ ตดิมหาสมุทรแอตแลนตกิ ชมหาดทรายที�มหีนิ
เรยีงรายตัดกบันํ$าทะเลสีฟ้าใส ให้ท่านชมทัศนียภาพอนังดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั  แล้วนําท่านสู่ถนน 
Bearskin Neck Street ถนนสายเลก็ๆ ที�เตม็ไปดว้ยรา้นกาแฟ,รา้นแกลอรี� และรา้นขายของที�ระลกึ ซึ�งทุุกรา้นจะ
ตกแต่งและทาสสีนัอย่างสวยงาม ทําให้บ้านและร้านค้าเต็มไปด้วยสสีนัน่ารกัๆ รวมถงึ Motif Number x ที�เป็น
อาคารเล็กๆหลงัสแีดงที�ตั $งอยู่รมิทะเล หรอืรู้จกักนัในนาม Fishing Shack สรา้งขึ$นตั $งแต่ช่วงปี xyzf และยงั



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรากฎอยู่ในการต์ูนเรื�อง Finding Nemo เป็นสถานที�ที�นักท่องเที�ยวนิยมมาถ่ายภาพกนัมาก อสิระใหท้า่นเดนิเล่น
ชมเมอืงพรอ้มเลอืกซื$อของฝากของที�ระลกึหรอืจะนั �งจบิชากาแฟตามอธัยาศยั  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงซาเลม็ Salem เป็นเมอืงเก่าแก่หลายรอ้ยปี ตดิ Top 15 เมอืงเก่าของอเมรกิา เมอืงนี$ไดช้ื�อ

ว่าเป็นเมอืงแห่งแม่มดซาเลม็ ซึ�งใครที�ชอบดหูนังหรอืเรื�องราวตํานานแม่มดกจ็ะรูว้่าอยู่ที�นี�นั $นเอง โดยโด่งดงัขึ$นมา
จากคดลี่าแม่มดในซาเล็ม The Salem Witch Trials ในปี ค.ศ. x|}~ ที�จุดเริ�มต้นมาจากกลุ่มเด็กสาวในเมอืงเกดิ
อาการผดิปกตทิี�ไม่สามารถหาคําอธบิายได ้จนผูค้นเชื�อว่าเป็นฝีมอืของแม่มด จนนําไปสู่โศกนาฏกรรมครั $งใหญ่
ของอเมรกิา ปัจจุบนัซาเล็มกลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวสําคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัการล่าแม่มดไปแล้ว (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ ef นาที)  นําท่านชมเมืองซาเล็มที�ตกแต่งบ้านเรอืนและแต่งกายตามแม่มดในตํานาน แวะถ่ายรูป
ภายนอกกับพิพิธภัณฑ์แม่มดซาเล็ม Salem Witch Museum พิพิธภัณฑ์แห่งนี$ ไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัด
นิทรรศการแบบทั �วไป แต่เป็นการแสดงหุ่นเล่าเรื�องการล่าแม่มดแหง่ซาเลม็ในปี x|}~ แบบแสงสเีสยีงประกอบใน
หอ้งแบบโรงละคร พรอ้มทั $งสิ�งของที�เกี�ยวขอ้ง และประวตัขิองลทัธเิพแกน เวทมนตร ์และการไล่ล่าผูค้ดิต่างในกรณี
ต่าง ๆ ของอเมรกิานับตั $งแต่แม่มด  ลทัธคิอมมวินิสต์จนถงึชุมชนเกย์  ซึ�งในส่วนของรา้นคา้ส่วนใหญ่มจีําหน่าย
สนิคา้ที�ระลกึ อาท ิพวงกุญแจเครื�องประดบัที�ทําเป็นรปูหรอืสญัลกัษณ์ของแม่มดด้วย จากนั $นเดนิทางสู่ Salem 
Maritime Historic Site สถานที�ประวตัศิาสตรอ์กีแห่งที�บอกเล่าเรื�องราวของเมอืงซาเล็มในอดตีที�เป็นเมอืงท่าที�
สาํคญัในช่วงสหรฐัอเมรกิายุคแรก  เป็นเมอืงท่าสําหรบัซื$อขายแลกเปลี�ยนสนิคา้กบัชาวต่างชาต ิอาท ิสําล ีเหล้า 
นํ$าตาล หรอืแมแ้ต่การคา้ทาส ซึ�งซาเลมแห่งนี$ไดถู้กตั $งถิ�นฐานโดยชาวยุโรปเมื�อ พ.ศ. ~x|} โดยจะเหน็ไดจ้ากตกึ
และอาคาร } หลงั ที�อยู่รอบๆบรเิวณนี$ ที�มกีารก่อสรา้งสไตล์โคโลเนียล นอกจากนี$ยงัมเีรอื Friendship of Salem 
ตั $งตระหงา่นอยู่บรเิวณท่าเรอืและเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซาเลม็  ใหท้่านไดถ่้ายรปูกบัสถานที�ประวตัศิาตร ์จนได้
เวลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มืองบอสตนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ zf นาท)ี 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั e.� ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที �หก  บอสตนั-เคมบริดจ-์บอสตนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   

 จากนั $นนําท่านเดนิทางสู่เขตเคมบริดจ ์นําท่านชมและถ่ายรูปกบัมหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ Harvard University 
มหาวทิยาลยัที�เกา่แก่ที�สุดของอเมรกิาและเป็นมหาวทิยาลยัชื�อดงัอนัดบัตน้ๆของโลก จากนั $นนําท่านชมจตัุรสัภมิู
พลอดุลยเดช King Bhumibol Adulyadej Square ที�สมเด็จพระเทพรตันาราชสุดาฯทรงเสด็จร่วมงานพธิีฉลอง
อย่างเป็นทางการ เมื�อ xz ส.ค. ~�e� เพื�อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ รชักาลที� } ซึ�งทรงพระราช
สมภพที�นี� ซึ�งในขณะนั $นสมเด็จเจ้าฟ้าอานันทมหิดลบรมราชชนกทรงศกึษาที�มหาวิทยาลยัฮาร์เวิร์ด Harvard 
University ที�อยู่บรเิวณที�ใกลเ้คยีงกบัจตุัรสัแห่งนี$ จากนั $นนําท่านชมมหาวิทยาลยั Massachusetts Institute of 
Technology หรือ MIT เป็นมหาวิทยาลยัชั $นนําที�มชีื�อเสยีงโด่งดงัในด้านเทคโนโลยีมากที�สุดของอเมรกิา ซึ�ง
อาคารส่วนใหญ่ของมหาวทิยาลยัลว้นเป็นตกึรปูร่างแปลกตาและภายในมหาวทิยาลยัยงัมกีจิกรรมไว้ให้ทดสอบ
ความทา้ทายทางวทิยาศาสตรห์ลากหลายกจิกรรม 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําทา่นชมเมืองบอสตนั จุดกาํเนิดอสิรภาพของสหรฐัอเมรกิา และบา้นเกดิของครอบครวัจอหน์ เอฟ เคนเนดี$ อกี

ทั $งเป็นศนูยก์ลางของการศกึษามสีถาบนัมากกว่า 60 แหง่ โดยเริ�มจาก Freedom Trail ทางเดนิที�ปูดว้ยอฐิสนํี$าตาล
แดง มคีวามยาวถงึ 2.5 ไมล ์เป็นที�ตั $งของสถานที�สาํคญั ๆ ทางประวตัศิาสตร ์อาทเิช่น บอสตนั คอมมอน ซึ�งเป็น



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที�ตั $งของสวนสาธารณะใจกลางเมอืงบอสตนั มเีนื$อที� 125 ไร่ โดยบรเิวณใกล้ ๆ กนันั $นเป็นที�ตั $งของ Old State 

House   อาคารที�สรา้งด้วยอฐิสแีดง สรา้งมาตั $งแต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานที�สําคญัทางประวตัิศาสตร์เพราะเคย
เป็นอาคารที�ประชุมของขา้หลวงที�องักฤษส่งมาปกครองอาณานิคม ดา้นหน้าของอาคารเป็นสถานที�เกดิการสงัหาร
หมู่ที�บอสตนั ในปี ค.ศ. 1770 ซึ�งเป็นเหตุการณ์ที�ทหารองักฤษยงิใส่กลุ่มชาวอาณานิคมที�ทาํการประทว้งองักฤษ
หลงัจากสงครามประกาศอสิรภาพ อาคารหลงันี$ถูกใชเ้ป็นอาคารที�ทาํการของรฐับาลประจํารฐั ก่อนที�จะยา้ยไปยงั
อาคารหลงัใหมท่ี�บคีอนฮลิล์ในปัจจุบนั  และไมห่่างจาก Old State house  เป็นที�ตั $งของ Faneuil Hall และ Quincy 
Market อนัเป็นอาคารตลาดกลางอนัเก่าแก่ของบอสตนัโดยบรเิวณชั $นล่างเป็นตลาดขายของ ส่วนชั $นที�สองเป็น 
หอ้งประชุมขนาดใหญ่มชีื�อว่า “Cradle of Liberty “ที�นี�ถอืเป็นสถานที�ที�มสีสีนัของเมอืง นําท่านแวะถ่ายรปูย่าน 

Beacon Hill ย่านเลก็ๆ แต่มปีระวตัศิาสตรท์ี�ยาวนาน ดว้ยการผสมผสานอาคารอฐิสสีม้นํ$าตาลที�ดงูามสงา่ รวมถงึ
ถนนหนิกรวดของยุคเกา่เขา้กบัสิ�งอาํนวยความสะดวกร่วมสมยั และเป็นยา่นที�มคีนสาํคญัๆพกัอาศยั อาท ิสมาชกิ
รฐัสภาและบุคคลที�มชีื�อเสยีงอกีมากมาย กอ่นนําทา่นสู ่Copley Square จตุรสักลางเมอืงขนาดใหญ่ที�ตั $งอยูไ่ม่ไกล
จากอ่าวแบ็ค เป็นที�ตั $งของสถานที�สําคญัๆทางประวตัิศาสตร์มากมายไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ทรนิิตี$ โบสถ์ที�มคีวาม
เก่าแก่และมชีื�อเสยีงมากแห่งหนึ�งของเมอืงบอสตนั โดยโบสถ์ถูกสรา้งขึ$นในช่วงระหว่างปี xy�~-xy�� และเป็น
สถานที�สําคญัทางประวตัิศาสตร์ และใกล้กนันั $นเป็นที�ตั $งของโบสถ์โอลด์เซ้าท์ หรอื โบสถ์นิวโอลด์เซ้าท์ โบสถ์
เก่าแก่ที�ถูกสรา้งขึ$นในปี xy�z ถูกสรา้งขึ$นในสไตล์กอธคิ ซึ�งได้รบัการออกแบบโดย Charles Amos Cummings 
และ Willard T. Sears เป็นหนึ�งในชมุชนทางศาสนาที�เกา่แกท่ี�สดุแหง่หนึ�งในประเทศสหรฐัอเมรกิา และเป็นสถานที�
สาํคญัทางประวตัศิาสตรแ์หง่ชาตขิองสหรฐัอเมรกิาอกีแหง่หนึ�ง  

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั e.� ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัที �เจด็ บอสตนั-นิวยอรก์ – ล่องเรือชมอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ-ตึกเอม็ไพรส์เตท 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   

  จากนั $นนําทา่นเดนิทางสูม่หานครนิวยอรก์ อดตีเมอืงหลวงเกา่ที�เป็นนครแหง่ความมั �งคั �งและทนัสมยัทางดา้น
สถาปัตยกรรม และเทคโนโลย ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ z.ef ชั �วโมง) 

เที#ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่าน ล่องเรือชมเกาะลิเบอรตี์i เพื�อชมทวิทศัน์ของฝั �งเมอืงแมนฮตัตนั ชมเทพแีห่งสนัตภิาพที�ประชาชนของ

ประเทศฝรั �งเศสมอบใหก้บัประชาชนนครนิวยอรก์ ทา่นจะไดเ้หน็ทวิทศัน์ของแมนฮตัตนัของมหานครนิวยอรค์ และ
นิวเจอร์ซี�ได้จากจุดนี$ จากนั $นนําท่านขึiนชมวิวบนตึกเอม็ไพรส์เตท (Empire State Building) ตั $งอยู่บนเกาะ
แมนฮตัตนั นครนิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  เป็นหนึ�งในอาคารที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุในโลก  ตวัอาคารสรา้งจาก
คอนกรีตเสรมิเหล็กอย่างดี มีความสูงทั $งสิ$น xf~ ชั $น ตกแต่งด้วยศิลปะอาร์ตเดคโค  มีเนื$อที�ใช้สอยทั $งหมด
ประมาณ ~,158,fff ตารางฟุต เริ�มสรา้งเมื�อ ค.ศ. x}~} แล้วเสรจ็เมื�อ ค.ศ. x}ex ชื�อตกึหลงันี$ได้มาจากชื�อเล่น
ของนครนิวยอรก์ และหลงัจากสรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.x}ex  ตกึเอม็ไพรส์เตทเป็นอาคารที�สงูที�สุดในโลกนานกว่า zf 
ปี โดยปัจจุบนัมคีวามสูงเป็นอนัดบัที� xz ของโลก และยงัเป็นสถานที�ถ่ายทําภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื�อง
นํามาใชเ้ป็นสถานที�ถ่ายทาํฉากสาํคญัๆ อาท ิSleepless in Seattle, King Kong เป็นตน้  

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั e.� ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที �แปด นิวยอรก์-ไทมส์แควร-์ Central Park - ช้อปปิ< ง- สนามบิน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   

นําท่านชม มหานครนิวยอรค์  เริ�มตั $งแต่นําท่านถ่ายรูปเป็นที�ระลึกกบัสะพานบรู๊คลิน ซึ�งเป็นสะพานแขวนที�
เกา่แกท่ี�สดุในโลกและสวยงามมากเป็นที�โด่งดงัในการถ่ายละครต่างๆ นําทา่นแวะถ่ายรปูกบั Ground Zero บรเิวณ
ที�ครั $งหนึ�งเคยเป็นตึก World Trade Central ที�สูงที�สุดในอเมริกา แต่ตอนนี$ เหลือทิ$งไว้เพียงแต่ความทรงจํา 
หลงัจากการสญูเสยีครั $งใหญ่ ในปี 2001 จากนั $นนําทุกท่านไปย่านไทมส์แควร ์(Times Square) หนึ�งในสถานที�
เป็นหวัใจของนิวยอรก์ ใหอ้สิระทกุทา่นในการถ่ายรปูเดนิซื$อของกบับรรยากาศที�มแีสง ส ีเสยีงงามเลศิ  
***เพื#อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิi ง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 

บา่ย นําท่านชมเซ็นทรลัปารค์ Central Park สวนสาธารณะที�ใหญ่ที�สุดในเมอืงนิวยอรก์และเป็นที�โด่งดงัมากในการ
ถ่ายทําหนังเรื�องดงัต่างๆ พรอ้มกบับรรยากาศที�ร่มรื�นสวยงามอย่างเป็นธรรมชาต ิจากนั $นนําท่านชมรอ็คกีiเฟล
เลอร์เซนเตอร์ Rocket feller Center, ถนนสายที#ห้า (Fifth Avenue) ซึ�งเป็นแหล่งช้อบปปิ$ งที�หรูหราที�สุดใน
นิวยอร์ค และบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ท่ามกลางลานไอซ์สเกต็ที�สวยหรู ที�เปิดใหค้นเขา้ไปเล่นและถ่ายรูปกนั
อยา่งสนุกสนาน  

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิจอหน์ เอฟ เคเนดี$  
วนัที �เก้า นิวยอรค์-ไทเป 

01.25 น. เดนิทางออกจากมหานครนิวยอรค์ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ เที<ยวบินที< BR031 
****** บินข้ามเส้นแบง่เขตวนัสากล ****** 

 
วนัที $สิบ ไทเป-กรงุเทพฯ 

05.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
09.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ เที#ยวบินที# BR067 
11.35 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ.... 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี#ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อื#นๆ ที#ไม่คาดคิดหรือมีผล
กบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานที#ใดที#ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที#ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปลี#ยนแปลงสถานที#อื#นๆ ทดแทนให้ ทั iงนีi เพื#อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง �� มี.ค.-�	 เม.ย. / � เม.ย.- �� พ.ค. /��-�� พ.ค.�� 

 

 

 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 7,800 บาท  // 

และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ �,�00 บาท    เรียกเกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง** 
**บริษทัฯขอสงวนสิทธิz ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํiามนั  ในกรณีที#สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ#มเติมภายหลงั** 
หมายเหต*ุ**การเดินทางในแต่ละครั iงจะต้องมีจาํนวนผู้โดยสารที#เป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํ#ากว่า25  ท่าน หากผู้โดยสารมี
จาํนวนตํ#ากว่าจาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิz ในเปลี#ยนแปลงรายการการเดินทางและเปลี#ยนแปลงอตัราค่า
เดินทางหรือเปลี#ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทั iงนีi เพื#อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั*** 
• การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 -20 วนั ดงันัiนจึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการยื#นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทั iงนีi เพื#อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าที#สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิiว 

• กรณีท่านที#มีตั {วของสายการบินอื#นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั {วโดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเนื#องจากมีการเกี#ยวข้องกบัการยื#นวีซ่า ซึ#งผู้เดินทางไม่สามารถยื#นวีซ่าพร้อมคณะได้  

 
สาํคญัมาก   ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกา ไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที �สาม ******กรณีที �เป็นผู้ใหญ่ 
และต้องการพกั 3 ท่านต่อหนึ�งห้อง หรือเดก็ที �พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ�งห้อง จะต้องพกัด้วยกนัโดยไม่มีเตียงเสริม ทั <งนี<

ป็นเงื �อนไขสาํคญัมากสาํหรบัโรงแรมในประเทศสหรฐัอเมริกาเพื �อหลีกเลี �ยงการเกิดเพลิงไหม้ในห้องพกั ซึ �งเ *****  
 

ต ั******◌๋วโดยสารไม่สามารถเลื<อนกลบัได้และกรณีที<ออกตั Jวแล้วไม่สามารถทาํรีฟันดไ์ด้ กรณีที<บางท่านต้องการอยู่ต่อใน
นิวยอรค์หรือต้องการเดินทางในชั �นธรุกิจ  ต้องทาํเป็นตั Jวเดี<ยวเท่านั�น เนื<องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมชั <นตั Jวแบบหมู่คณะ
ไม่สามารถเปลี<ยนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะเท่านั�น 
 

อเมริกาตะวนัออก 10  วนั . คืน/ BR 
นิวยอรค์-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตนั-บอสตนั 

อตัราค่าบริการ 

�� มี.ค.-�	 เม.ย. � เม.ย.-�� พ.ค. ��-�� พ.ค. 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 92,500 93,800 94,300 
เดก็อายตุํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น  91,900 93,300 93,800 
เดก็อายตุํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น )ไมม่เีตยีงเสรมิ(  87,900 88,900 89,500 
พกัเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 16,500 17,500 17,500 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตั {วเครื#องบิน 53,800 54,800 55,300 

ปรับราคาทัวร์ 

�� ธ.ค.�� 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานี�รวม 

• คา่ตั Oวเครื�องบนิไป -กลบัโดยสายการบนิ อวีเีอแอร ์เสน้ทางกรงุเทพฯ-นิวยอรค์- กรงุเทพฯ ชั 6นประหยดั 
• คา่โรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง) เนื�องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ที�เดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง ) 1 Twin + 1 Single) โดยชาํระคา่พกัเดี�ยวเพิ�มหรอืพกัหอ้งละ 3 ทา่นโดยไมม่ี
เตยีงเสรมิ 

• คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ และ คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
• คา่รถรบัสง่และระหว่างการนําเที�ยวตามรายการที�ระบุ  
• คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
• คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ที�คอยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• คา่ทปิคนขบั )หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิ�มได้(  
• คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ  1,000,000  บาท เดก็อายตุํ�ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท )ทั $งนี$เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัประกนั(  
• คา่ภาษนํี$ามนัเชื$อเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที�  ~|

ธ.ค.~�|x 
อตัรานี�ไม่รวม 

• คา่นํ6าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด 23 กโิลกรมัต่อ ใบ1 )จาํกดั 2 ใบ / ทา่น(  
• คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง 
• ค่าวีซ่าประเทศสหรฐัอเมริกา )หากต้องการให้ทางเจ้าหน้าที<ทวัรยื์<นให้คิดค่าบริการ 7,800 บาท / ท่าน  โดยเรียก

เกบ็เพิ<มจากมดัจาํค่าทวัรป์กติ 

• ค่าทิปมคัคเุทศกห์รือหวัหน้าทวัรที์<เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ  1,000 บาทต่อท่าน โดยเรียกเกบ็
พร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย  

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• คา่ทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึ�งขึ$นอยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
• คา่นํ$าดื�มระหวา่งทวัร ์ )ไมไ่ดแ้จกนํ$าดื�มระหวา่งทวัร์( ,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของที�ระลกึ 
• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื�องจากโดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั �วโมง 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�ส ั �งเพิ�มเองคา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คา่ใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่นํ$ามนั  ,คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร ,คา่บรกิารที�เกี�ยวกบัวซี่า หรอื
อื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง 
ๆ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ�งทา่น สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที�เหลอืจะ
ขอเกบ็ทั $งหมดกอ่นเดนิทาง  21 วนัทาํการ มฉิะนั $นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ไมค่นืเงนิมดัจาํคา่ทวัรท์ั $งหมด 

การยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิมากกว่า  45 วนัทาํการ บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเกบ็เงนิมดัจาํคา่ตั �วโดยสารเครื�องบนิ )เงื�อนไขตามที�ทาง
สายการบนิเรยีกเกบ็( และหากมกีารดาํเนินการในการยื�นวซี่าแลว้ ขอสงวนสทิธิ �ในการเกบ็คา่ธรรมเนียมในการยื�นวซี่าทา่นละ 

7,800 บาท  

• หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ไมค่นืเงนิมดัจาํคา่ทวัร ์
•  หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ั $งหมด 
• หากผูโ้ดยสารทา่นใดยื�นวซี่าแลว้และไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจาํที� 20,000.- บาท และคา่ 

ธรรมเนียมในการยื�นวซี่าทา่นละ 7,800 บาท  

• หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั �วโดยสารเครื�องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการไมค่นืเงนิมดัจาํ 
กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั �วโดยสารแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ั $งหมด 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณีที�มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั $งในประเทศไทยและต่างประเทศที�ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ$นและมเีหตุ
ทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสาย
การบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที�บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื�องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื�นๆ ที�มเีหตุทาํใหไ้ม่
สามารถเดนิทางไป -กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร์  

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจาํนวนทั $งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ�งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ
ใหญ่ในวงเงนิตามที�สายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเที�ยวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเที�ยวบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ$าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ�ากว่ามาตรฐานได ้ทั $งนี$
ข ึ$นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ �ไมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในนํ$าหนกัสว่นที�เกนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที�ชดัเจนใน
เรื�องการสบูบุหรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี� ทั $งนี$เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที�ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที�ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็
, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า z - � ชั �วโมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้ง
ใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทั $งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั $งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที�สถานที�
เขา้ชมนั $นๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที�คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถ
จองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื�อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที�ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนั $น ๆ ตาม
เงื�อนไขราคาที�ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนั $นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ�งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็น
ผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานที�ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื�องจากไดช้าํระคา่ 
Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งที�เดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร์  ,นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันั $นขอให้ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ�งเป็
พจิารณากอ่นการจองทวัร ์

ข้อมลูเพิ<มเติมเรื<องโรงแรมที<พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว )Single, (หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเดี<ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบั
เสริม โดยในกรณีที<พกั 3 ท่านบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบที<เสริมเตียงได้ ดงันั�นอาจ

ต้องเสียค่าห้องพกัเดี<ยวเพิ<มหรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มีเตียงเสริม  
2. กรณีที�มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ6นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิ hในการปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
3. โรงแรมที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบนํ6า ซึ�ง

ขึ6นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั 6นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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** หมายเหตสุาํคญั  สาํหรบัท่านที#ประสงคจ์ะเดินทางต่อ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 

                             (กรณุาแจ้งเจ้าหน้าที#ฯก่อนว่าไม่กลบัพร้อมคณะ ตั iงแต่ครั iงแรกที#ติดต่อ) 

1. ตั {วภายในประเทศอเมริกา ที�ท่านจะใชเ้ดนิทางต่อไปยงัเมอืงอื�นหลงัจากจบโปรแกรมแลว้นั $นท่านสามารถที�จะเลอืกซื$อเอง หรอื ใหบ้รษิทัฯ 
จดัการใหไ้ด ้แต่กรุณาสอบถามบรษิทัฯ ก่อนว่าควรซื$อไดห้รอืยงั คอื ต้องรอให้บริษทัฯ คอนเฟิรม์ว่าทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคณุว่าออกตั {วภายใน
อเมริกาของคณุได้!!!  เพราะในบางกรณโีปรแกรมอาจเปลี�ยนแปลงได ้เช่นเปลี�ยนเป็นกลบัสู่กรุงเทพ จากเมอืงอื�นๆที�ไมต่รงตามโปรแกรม  ดงันัiนถ้าท่านไปซืiอตั {ว
ภายในประเทศของอเมริกา โดยที#บริษทัฯ ยงัไม่ได้คอนเฟิรม์ ว่าทุกอย่างเรียบร้อย  ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั iงสิiน   

2. สาํหรบัตั {วภายในประเทศของอเมริกา ที#ท่านซืiอนัiน เที#ยวบินของท่าน ควรเป็นเที#ยวบินที#ออก เวลาที#คณะบินกลบักรงุเทพ เพราะจะ
เป็นเวลาเดยีวกบัที�คณะฯ จะเดนิทางมาถงึสนามบนิของปลายทางเพื�อจะเดนิทางกลบักรุงเทพฯ (เที�ยวบนิในประเทศของอเมรกิา ตอ้งมาใหถ้งึสนามบนิก่อนเวลา 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั �วโมง , ต่างประเทศ 3 ชั �วโมง) ดงันั $น ถา้เที�ยวบนิของท่านออกเดนิทางก่อนเวลา  ท่านจะตอ้งเสยีเงนิค่านั �งแทก็ซี�มาที�สนามบนิเอง ประมาณ 60 เหรยีญ และท่าน
จะตอ้งสละสทิธิ �โปรแกรมต่างๆ ของทวัรท์ี�ท่านไดจ่้ายเงนิมาแลว้ 

3. เมื#อท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแล้วตั {วกลบัของท่านจากอเมริกาสู่กรงุเทพฯ ท่านสามารถแจง้ว่ากลบัเมื�อไรก่อนออกจากเมอืงไทย
เท่านั $น  เพราะถ้าหลงัจากเดินทางแล้ว ตั {วของท่านไม่สามารถเลื#อนวนัเดินทางได้อีก เนื#องจากเป็นตั {วราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวนัที�กาํหนดเท่านั $น  ถา้
ท่านไมเ่ดนิทางท่านกต็อ้งไปซื$อตั �วใหมก่ลบัเอง โดยที#ตั {วเก่ากไ็ม่สามารถรีฟันเงินคืนได้ 

4. เมื#อท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตั {วกลบักรงุเทพฯ อยู่ กรุณาระวงัเสมอว่าตั �วกลบัของท่านออกเดนิทางกลบัจากเมอืงไหนสู่
กรุงเทพ และเวลาเท่าไร  เพื�อที�ถา้ท่านตอ้งเดนิทางจากเมอืงอื�นเพื�อมาใชต้ั �วกลบักรุงเทพ ท่านตอ้งมาถงึสนามบนิที�เป็นเมอืงท่าก่อนกลบักรุงเทพ 4  ชั �วโมงก่อนการ
เดนิทาง 

*** หากท่านมีข้อสงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที#ของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 

 

 

หมายเหต ุ 
สาํหรบัท่านที<ไม่มีวีซ่าประเทศอเมริกา 
สาํหรบัการยื<นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องดาํเนินการยื<นขอด้วยตวัเอง ซึ<งเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเข้าไปทาํการสมคัรเพื<อขอยื<นวีซ่าได้ที<  
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
** ผูย้ ื�นคาํรอ้งที�มอีายุมากกว่า 20 ปีขึ$นไป จะตอ้งมคีุณสมบตัขิองตวัเองในการที�จะไดร้บัวซ่ีาชั �วคราวประเภทธุรกจิหรอืท่องเที�ยว ** 
ข้อมลูทั #วไป 

1. วซ่ีาไมใ่ช่เครื�องหมายรบัประกนัการเขา้สหรฐัฯ เจา้หน้าที�ของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัฯ (USCIS) ณ ด่านตรวจจะเป็นผูต้ดัสนิว่า 
ท่านสามารถเดนิทางเขา้สหรฐัฯ ไดห้รอืไม ่รวมถงึระยะเวลาที�ท่านมสีทิธพิาํนกัในสหรฐัฯ  

2. อายุของวซ่ีา คอื ระยะเวลาที�ท่านสามารถใชเ้พื�อเดนิทางไปสหรฐั แต่ไมไ่ดห้มายความว่าผูข้อวซ่ีา จะสามารถพาํนกัในสหรฐัฯ ไดต้ามกาํหนดระยะเวลาที�
ระบุไวใ้นวซ่ีา ทั $งนี$ข ึ$นอยู่กบัการตดัสนิของเจา้หน้าที�สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯขในการกาํหนดระยะเวลาที�ท่านสามารถพาํนกัไดใ้น
สหรฐั 

3. ในระหว่างการเดนิทาง บรษิทัสายการบนิหรอืบรษิทัเรอืท่องเที�ยวจะใหท่้านกรอกแบบฟอรม์ I-94 สขีาวขนาดสั $น ซึ�งจะเกี�ยวขอ้งกบัการเดนิทางของท่าน 
ท่านจะตอ้งกรอกและลงชื�อกาํกบัในแบบฟอรม์นี$ เมื�อท่านเดนิทางเขา้สหรฐัฯ แบบฟอรม์นี$จะถูกตดิดว้ยลวดเยบ็กระดาษลงในหนงัสอืเดนิทางของท่าน 
โดยขะมหีมายเหตุจาก สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯ ที�แจง้เกี�ยวกบัระยะเวลาที�ท่านมสีทิธพิาํนกัอยู่ในสหรฐัฯ 

 ***รอ้งของท่านหากท่านประสงคจ์ะอยู่นานกว่านั $น ท่านจะตอ้งยื�นคาํรอ้งขอ ยดืเวลาการพาํนกักบัสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯ โดยการยื�นคาํ
มไ่ดเ้ป็นเครื�องหมายรบัประกนัว่า ระยะเวลาที�ท่านมสีทิธพิาํนกัอยู่ในสหรฐัฯ จะถูกยดืออกไปไ  

 **ลกูจา้งที�ตอ้งการขอว ◌ีซ่าเพื�อรว่มเดนิทางไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะตอ้งส่งสาํเนาการจา้งงานพรอ้มกบัเอกสารคาํรอ้งขอวซ่ีา ** 
 

ผูยื้#นคาํร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื#นเอกสารประกอบคาํร้องขอวีซ่าดงัต่อไปนีi  หากยื#นคาํร้องไม่ครบถ้วน คาํร้องของท่านจะไม่ถกูพิจารณา.. 
1. หนงัสอืเดนิทาง  ตอ้งมอีายุใชง้านไมต่ํ�ากว่า 6 เดอืน  นบัจากวนัเดนิทาง        

      )กรุณานําหนงัสอืเดนิทางฉบบัเก่าที�มี  

 วซ่ีาเขา้ประเทศสหรฐัฯมาแสดงดว้ย ถา้มี(  

2.  รปูถ่ายหน้าตรงส ี ขนาด 2 นิ$ว หรอื 5 x 5 ซม .จาํนวน 2 ใบ  

  ถ่ายไมเ่กนิ 3 เดอืน  รปูถ่ายจะตอ้งเป็นพื$นหลงัสขีาวเท่านั $น เปิดหู  ,หา้ม  

 สวมแว่นตาดาํหรอืหมวก  สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน 90 เปอรเ์ซน็ตข์อง  

 พืiนที#รปูถ่าย   
3.  สาํเนาทะเบยีนบา้น - บตัรประจาํตวัประชาชน (เดก็ใชส้าํเนาสตูบิตัร) – ทะเบยีนสมรสหรอืใบหย่า 

4.  หลกัฐานการทาํงาน 

     4.1   1   กรณีเป็นลกูจา้ง จะตอ้งยื�นจดหมายจากที�ทาํงานเป็นภาษาองักฤษ 1 ชุด โดยระบวุนัที�เริ�มทาํงานเมื�อใด    

ข้อมูลเบืiองต้นและหลกัฐานการทาํวีซ่าสหรฐัอเมริกา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ตําแหน่งอะไร เงนิเดอืนเท่าไร  ไดล้าหยุดพกัจากวนัที�เท่าไรถงึวนัที�เท่าไร เอกสารออกไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื�นวซ่ีา  

     4.2   กรณีประกอบธุรกจิของตนเอง ใหย้ื�นหลกัฐานประกอบธุรกจิการคา้ เช่น ใบทะเบยีนการคา้ ใบทะเบยีน 

            พาณิชย ์ ,หนงัสอืรบัรองบรษิทั ที�มชีื�อผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการอยู่ คดัสาํเนาไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัยื�นวซ่ีา  

   4.3   กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ 1 ชุด เอกสารออกไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนั
ยื�นวซ่ีา 

 4.4   กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี ถา้ผูป้กครองท่านใดท่านหนึ�งไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย ใหท้่านผูป้กครองที�ไม่ไดเ้ดนิทางทาํ   

     หนงัสอืยนิยอมจากอาํเภอหรอืเขตทอ้งที�อาศยั 

 4.5   กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี และถา้บดิามารดาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย ใหบ้ดิาและมารดาทาํหนงัสอืยนิยอมจาก อาํเภอ 

             หรอืเขตทอ้งที�อาศยั และระบุใหเ้ดก็เดนิทางไปกบับคุคลใด 

5.    หลกัฐานการเงิน ถ่ายสาํเนาสมุดเงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลงั | เดอืนอพัเดทไม่เกนิ x� วนันบัจากวนัยื�นวซ่ีา  

จดหมายรบัรองจาก  ธนาคาร 1 ชุด หรอืหากมทีรพัยส์นิอย่างอื�นใหเ้ตรยีมมาดว้ย 

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

ขั iนตอนการให้ข้อมลูและการนัดยื#นและนัดสมัภาษณ์ 

ท่านจะต้องกรอกกข้อมลูและรายละเอียดในใบคาํร้องนีi ด้วยตวัท่านเองก่อนทาํการยื#นวีซ่า 

หากท่านที#ไม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริษทัทวัรยิ์นดีให้คาํปรึกษาและบริการ  โดยจะมีค่าบริการซึ#งไม่รวมใน 

ราคาทวัร ์กรณุาแจ้งความจาํนงต่อเจ้าหน้าที#บริษทัฯ และกรอกข้อมูลให้พร้อมก่อน เนื#องจาก ข้อมลู 

ส่วนใหญ่นัiนเป็นข้อมูลของผูเ้ดินทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบรูณ์ ทาง 

บริษทัฯ จึงจะดาํเนินการต่อให้ท่านได้ จากนัiนจึงจะทาํการนัดวนัและเวลาในการยื#น และท่านสามารถ 

เตรียมเอกสารตามข้อมูลเบืiองต้นพร้อมกบัค่าวีซ่านํามาในวนัยื#นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าที#เพื#อ 

ขอคาํแนะนําเพิ#มเติม  
*** การบิดเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดินทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครั $ง 

  ***สมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั $งนี$ทางบรษิทัฯ จะหากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีก
ส่งเจา้หน้าที�ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

    ***ซ่าในแต่ละที�ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซ่ีาของท่าน เนื�องจากการขอวีกรณี
ประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

   ***เมื�อท่า นไดช้ําระเงนิค่ามดัจาํหรอืทั $งหมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัใน
เงื�อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั $งหมด 

 **กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื�นวซ่ีา ท่านจะตอ้งแจง้ความจาํนง แก่บรษิทัทวัร์ใหท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที�ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทาง
ก่อนกาํหนดวนัยื�นวซ่ีาและท่านไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนั $นจะตอ้งยื�นเดี�ยวและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแก่สถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงค์ที�จะเดนิทางไปท่องเที�ยวยงัประเทศตามที�ระบุเท่านั $น การปฏเิสธวซ่ีาอนั
เนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงค์ในการยื�นขอวซ่ีาท่องเที�ยว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ$นจรงิ
และจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั $งนี$จะคํานึงถงึประโยชน์และความปลอดภยั

ของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                        
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


