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FALL IN LOVE WITH USA
อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. นา้ ตกไนแอการา

8 DAYS 5 NIGHTS
เดินทาง มีนาคม – เมษายน 2563
นครนิวยอร์ก | วอชิงตัน ดี.ซี. | สถาบันสมิธโซเนียน | นา้ ตกไนแอการ่า | แฮริสเบิรก์ | อนุสาวรียเ์ ทพีเสรีภาพ

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง

63,900.-

รหัสทัวร์ : THG1-CI-US-5MAR-11APR20
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก
วันที่ 2. นิวยอร์ก – ฟิ ลาเดลเฟี ย – วอชิงตัน ดี.ซี.
วันที่ 3. วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ – แฮริสเบิรก์ - HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD
วันที่ 4. แฮริสเบิรก์ – คอร์นนิ่ง – OUTLET - บัฟฟาโร่
วันที่ 5. นา้ ตกไนแอการ่า - บิงแฮมตัน – นิวยอร์ก
วันที่ 6. ล่องเรือเฟอร์ร่ขี ึน้ เกาะลิเบอร์ตี – อนุสาวรียเ์ ทพีเสรีภาพ – ย่านไทม์สแควร์ – ช้อปปิ ้ง – สนามบิน
วันที่ 7. นครนิวยอร์ก ***เครื่องบินผ่านเวลาสากล***
วันที่ 8. ไต้หวัน – กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก
08.00 น.

15.25 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ โดยมี
เจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวก
ออกจากประเทศไทย สูไ่ ต้หวัน โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ด้วยเทีย่ วบิน CI 834
***คณะออกเดินทางวันที่ 11 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 11.00 น. และเดินทางถึงไต้หวันเวลา 15.40 น. ***
เดินทางถึงไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

17.30 น.

ออกเดินทางต่อสูม่ หานครนิวยอร์ก โดยเที่ยวบินที่ CI 012

19.20 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธี

10.55 น.

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นาท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีช่ือเล่นว่า Big Apple เมืองใหญ่ท่ีสดุ ใน
สหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สดุ ในโลก จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั
***คณะออกเดินทางตัง้ แต่วันที่ 11 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 20.35 น. ***
่ ัก
ทีพ

เดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั MARRIOTT NEWARK INTERNATIONAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

รหัสทัวร์ : THG1-CI-US-5MAR-11APR20

วันที่ 2 นิวยอร์ก – ฟิ ลาเดลเฟี ย – วอชิงตัน ดี.ซี.
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสูเ่ มืองฟิ ลาเดลเฟี ย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึง่ เป็ นเมืองที่รเิ ริม่ การประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตัง้
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คาประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สนั เริม่ จากจุดกาเนิดเสรีภาพ
อิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ (Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ได้ล่นั เมื่อวันประกาศ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูก่ รุ งวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตัง้ อยูร่ ะหว่างมลรัฐ
เวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึน้ เพื่อทดแทนฟิ
ลาเดเฟี ยที่เคยเป็ นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็ นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ นาท่านชมสถานที่สาคัญต่างๆ ถ่ายรู ปคู่กับทาเนียบ
ขาว (White House) สถานที่ทางานของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรียว์ อชิงตัน (Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ท่ี
สร้างเพื่อเป็ นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูน้ าอิสรภาพมาสูส่ หรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถาน
ลินคอล์น (Lincoln Memorial) อาคารหินอ่อนที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็ นเกียรติแด่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่
16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กบั โธมัส เจฟเฟอร์สนั
ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเรื่องการประกาศอิสรภาพ โดยออกแบบเป็ นลักษณะ Pantheon ในกรุง
โรม ตึกรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ทางานของสมาชิกสภา Congress ของ
สหรัฐอเมริกา

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั DOUBLE TREE BY HILTON MCLEAN TYSONS หรือเทียบเท่า

รหัสทัวร์ : THG1-CI-US-5MAR-11APR20

วันที่ 3
เช้า

วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – พิพธิ ภัณฑ์เครื่องบินและยาน
อวกาศ – แฮริสเบิรก์ - HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยาน
อวกาศ ที่มีผเู้ ข้าชมสูงที่สดุ ในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตัง้ แต่ตน้ จนถึงปั จจุบนั ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด
ยานอวกาศ ซึ่งเป็ นของจริงตัง้ แสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนีย้ งั มี
ท้องฟ้าจาลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลาแรกของโลกจากตระกูล Wright ซึ่งเป็ นหนึ่งในสถาบันสมิธโซเนียน (The
Smithsonian Institute) เป็ นสถาบันวิจยั สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตัง้ อยู่ท่ีกรุง วอชิงตัน
ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจยั มีวตั ถุสิ่งของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ล้านชิน้ ก่อตัง้
ในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงินกองทุนจากพินยั กรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิรก์ (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิล- เวเนีย (Pennsylania) ริมฝั่งแม่นา้ ซัวควิ
ฮานน่า จากนัน้ นาท่านเข้าชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลตที่เป็ นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เท
นเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) มีทงั้ ส่วนพิพิธภัณฑช๊อคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิติ มีเวลาให้
ท่านได้เลือกซือ้ ช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็ นของฝากของที่ระลึก

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั RADISSON HOTEL HARRISBURG หรือเทียบเท่า

รหัสทัวร์ : THG1-CI-US-5MAR-11APR20

วันที่ 4 แฮริสเบิรก์ – คอร์นนิ่ง – OUTLET - บัฟฟาโร่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ง (Corning)

ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตัง้ อยู่ริมฝั่ ง

แม่นา้ เชมุง เป็ นเมืองที่มีช่ือเสียงทางด้านการผลิตเครื่องแก้ว
กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางผ่านเมืองบัฟฟาโร่ (Buffalo) ซึ่งตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกของ มหานครนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน
ได้รบั การคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็ นเมืองที่มีความสะอาดเป็ นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็ นเมืองติดพรมแดน
ระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่นา้ ไนแอการ่าขวางกัน้ ซึง่ เป็ นจุดกาเนิดของนา้ ตกยักษ์ไนแอการ่า จนเข้าเขตบริเวณนา้ ตกไน
แอการ่า(Niagara Falls) จากนัน้ พาท่านสู่ Fashion Outlet of Niagara Falls ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ
เช่น American Eagle Out, Burberry, Clark’s, Coach, Converse, DKNY, Foot locker Outlet, Forever 21, Fossil, Gap Outlet,
Guess, Hugo Boss Outlet, Kate Spade, Kenneth Cole, Levi’s, Michael Kors, Sunglasses, Skechers, Polo Ralph Lauren,
Nike, Swarovski, Toy’’R’’US Express, Vitamin world ฯลฯ

ค่า
่ ัก
ทีพ

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั HOLIDAY INN NIAGARA FALL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 นา้ ตกไนแอการ่า - บิงแฮมตัน – นิวยอร์ก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมน้าตกไนแอการ่า (Niagara Falls) ตัง้ อยู่บนแม่นา้ ไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่าง
ประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา นา้ ตกไนแอการ่าประกอบด้วยนา้ ตกสามแห่ง คือ น้าตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต
, นา้ ตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และนา้ ตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือนา้ ตก Bridal Veil. มีจดุ ชมวิวที่สวยงามและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญของทัง้ 2 ประเทศ และยังเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ธรรมชาติ (หมายเหตุ : การล่องเรือน้าตกไนแอ
การ่า Maid of the Mist เปิ ดให้บริการ วันที่ 27 เมษายน 2563 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่
ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนโปรแกรมไป Cave of the winds แทน และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
ค่าใช้จ่าย ในกรณีทไี่ ม่สามารถล่องเรือได้ ** สาหรับพีเรียดเดินทางก่อนวันที่ 27 เม.ย. 63 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิน์ าท่าน
ถ่ายรู ปบริเวณน้าตกไนแองการ่าแทน และไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ** ) จากนัน้ เดินทางสู่เมืองบิงแฮมตัน (Binghamton) ตัง้ อยู่
ทางใต้ของรัฐนิวยอร์ค โดยมีอาณาเขตอยูใ่ กล้กบั ชายแดนเพนซิลวาเนีย

รหัสทัวร์ : THG1-CI-US-5MAR-11APR20
กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
ได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางต่อสู่นาท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก (New York) นาท่านเที่ยวชมมหานครนิวยอร์ก (New
York) นาท่านผ่านชมสถานที่สาคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัล
ปาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่ เรียกได้วา่ เป็ นปอดของชาวนิวยอร์ค

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั MARRIOTT NEWARK INTERNATIONAL AIRPORT หรือเทียบเท่า

ล่องเรือเฟอร์ร่ีขนึ้ เกาะลิเบอร์ตี – อนุสาวรียเ์ ทพีเสรีภาพ – ย่านไทม์สแควร์
วันที่ 6
– ช้อปปิ้ ง – สนามบิน
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านลงเรือเฟอร์รี่เพือ่ ขึน้ เกาะลิเบอร์ตี (Liberty Island) เพือ่ ชมอนุสาวรียเ์ ทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่า
ของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกนั ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็ นดินแดนที่ทกุ คนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่า
เทียมกันเทพีเสรีภาพนี ้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็ นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตัง้ ประเทศครบรอบ 100 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น
จากนัน้ ให้ท่านได้อิสระอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเดินเล่นย่านเดินเล่น ย่านไทม์สแควร์ (Time Square) ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชัน
ป้ายโฆษณานับร้อยป้าย หรือ ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นกาเนิดของละครบรอดเวย์
ศิลปะการแสดงที่ท่ วั โลกยอมรับหรือเลือกช้อปปิ ้งบนถนนเลขที่ 5 (Fifth Avenue) ที่ได้ช่ือว่าเป็ นถนนช้อปปิ ้งที่แพงที่สดุ ของโลก
"The most expensive street in the world" ให้ทา่ นได้อิสระช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)
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วันที่ 7 นครนิวยอร์ก ***เครื่องบินผ่านเวลาสากล***
01.20 น.

ออกเดินทางกลับสูไ่ ต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ CI 011
***คณะออกเดินทางตัง้ แต่วันที่ 11 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 01.35 น. ***
******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******

วันที่ 8 ไต้หวัน – กรุ งเทพฯ
05.40 น.

ถึงสนามบินไต้หวัน เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง
***คณะออกเดินทางตัง้ แต่วันที่ 11 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 05.30 น. ***

07.00 น.

ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ ด้วยเทีย่ วบินที่ CI 833
***คณะออกเดินทางตัง้ แต่วันที่ 11 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 07.05 น. ***

09.50 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ
***คณะออกเดินทางตัง้ แต่วันที่ 11 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 09.45 น. ***

FALL IN LOVE WITH USA
อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. นา้ ตกไนแอการา 8 DAYS 5 NIGHTS
โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ (CI)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

วันที่ 05-12 มี.ค. 63

63,900.-

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
63,900.-

วันที่ 11-18 เม.ย. 63

69,900.-

69,900.-

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
63,900.-

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

38,500.-

10,900.-

69,900.-

44,500.-

11,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
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อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าวีซา่ ประเทศอเมริกา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจานวน 7,600 บาท ชาระพร้อมเงินมัดจา)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ดอลล่าสหรัฐ)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ ใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ท่ีน่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทั้ง นี ท้ ่า นจะต้อ งเสี ย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไ ม่ ส ามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

รหัสทัวร์ : THG1-CI-US-5MAR-11APR20
7.

8.
9.

กรณีย่ืนวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณี ผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
อาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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่ อเมริกา
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 5 ว ันทาการ
่ ท่านจะต้องมาแสดงตนทีส
การยืน
่ วีซา
่ ถานทูต
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
1. หน ังสอ
้
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
ื เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
และหนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
่ จะมีเงือ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 2 นิว้ หรือ 5 x 5 ซม.จานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
(พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
เครือ
่ งประดับ ไม่ใสค
3. หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น อายุไม่เกิน 3 เดือน
หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้า
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชอ
ื่ สถานทูตทีย
พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่ (ขอเป็ น
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้า
ภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชอ
ื่ สถานทูตทีย
พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )

-

ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
ั ญาเชา่ ที่ โฉนดทีด
สญ
่ น
ิ เป็ นตัน
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4. หล ักฐานการเงิน
้ า
4.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทร ัพย์ธรรมดาของ
ธนาคารทว่ ั ไป สว่ นตัวของผู ้เดินทาง

ถ่ายสาเนา ย้อนหล ัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทา

รายการเดินบ ัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปร ับยอดเงินในบ ัญชไี ม่เกิน 15 ว ัน
่ และบ ัญชต
ี อ
ก่อนว ันยืน
่ วีซา
้ งมีครบทุกเดือน
***ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเคลือ
่ นไหวบ ัญช ี ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช ้ Bank Statement แทนสาเนา
สมุดเงินฝาก***

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
ี าทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่ม
4.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชม
ใหม่)
้ า
4.3 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใชจ่้ ายให ้ (พร ้อมเอกสารพิสจ
ู น์ความสม
ิ ต
ั ร ทะเบียนบ ้าน
ทะเบียนสมรส)
5. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยมารดา
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
จะต ้องคัดหนังสอ
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดา
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
จะต ้องคัดหนังสอ
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุ
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสอ
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้น
ยินยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
สงั กัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
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่ นต ัว
6. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

7. ท่านไม่จาเป็นต้องเซ็น ร ับรองสาเนาถูกต้อง

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

