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PROMOTION อเมริกาตะวันออก 10 วัน (QR)

นิวยอร์ ค – ล่องเรื อชมเทพีเสรีภาพ – เกาะแมนฮัตตัน – เมืองซีราคิวส์
ชมนํา้ ตกไนแองการ่ า – GOAT ISLAND – วิลเลีย่ มสปอร์ ต – โรงงานช็อคโกแลต – ร็อควิลล์
วอชิงตัน ดีซี – สถาบันสมิธโซเนียน – แอตแลนติก ซิตี้
ฟิ ลาเดลเฟี ย – ระฆังแห่ งอิสรภาพ – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เลท
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กําหนดการเดินทาง
05-14 พ.ย. // 08-17 พ.ย. // 29 พ.ย.-08 ธ.ค. // 02-11 ธ.ค. 2562 // 28 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563
01-10 ก.พ. // 14-23 มี.ค. 2563
( กรุณาสํารองที่นั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 10 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันที่1

กรุงเทพฯ – โดฮา

16.30 น.
20.55 น.

ทุก ท่ า นพร้ อ มกัน ณ เคาน์ เตอร์ ส ายการบิ นกาต้ า ร์ แถว Q ประตู 8 สนามบิ นสุ ว รรณภู มิ โดยมี เจ้ า หน้ า ที่
บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์ โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 833

วันที2่

โดฮา – นิวยอร์ ค – ล่องเรื อเทพีเสรีภาพ – ชมเมือง – ย่ านไทม์ สแควร์

00.05 น.
01.55 น.
08.40 น.

เดินทางถึงโดฮา ประเทศกาต้ าร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ ค สหรัฐอเมริกา โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 703
เดินทางถึง นครนิวยอร์ ค (NEW YORK) นําท่ านผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ว
นําท่านเดิ นทางสู่ มหานครนิวยอร์ ค โดยผ่ านเส้ นทาง
ชมสะพานบรู คลิน (BROOKLYN BRIDGE) ซึ่ งเป็ น
สะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริ กา มีความยาว
1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ าํ อีสต์ เชื่ อมระหว่างนิ วยอร์ ก
ซิ ต้ ี เกาะแมนฮัตตัน และ ย่านบรู คลิน นําท่านชม “ฮัด
สั น ยาร์ ด” (HUDSON YARD) หรื อ รู ้ จ ัก ในนาม
VESSEL สิ่ งก่อสร้ างแห่ งใหม่และเป็ นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ ยวแห่ ง ใหม่ ใ นมหานครนิ วยอร์ ก เป็ นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งช้อปปิ้ งและร้านอาหารมากมาย
อีกทั้งยังเป็ นจุดชมเมือง อีกจุดนึ ง ที่ประกอบด้วยขั้นบันไดที่เชื่ อมต่อกันอย่างมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือก
ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บ ริ ก า ร อ า ห า ร ก ล า ง วั น ณ ภั ต ต า ค า ร ICHIUMI
JAPANESE & SEAFOOD BUFFET ร้ านบุฟเฟ่ ต์
อาหารญี่ปุ่นตั้งอยู่ใจกลางมหานครนิวยอร์ ค มีเมนู ให้ ท่าน
เ ลื อ ก ห ล า ก ห ล า ย
อ า ทิ
ซู ชิ ซาซิ มิ เทมปุระ ไก่ เทอริ ยากิ ปลาแซลม่ อนย่ าง ปูอัด สลัด ยากิโซบะ อุด้ง ราเมง สุ กีย้ ากี้ มิโซะซุ ป หอย
นางรม ตลอดจนผลไม้ และของหวานทีม่ ีให้ ท่านเลือกทานอย่างเต็มอิม่

เทีย่ ง
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บ่าย

คํ่า

จากนั้นผ่ านชมตึกเอ็มไพร์ สเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลก ปั จจุบนั สู ง
เป็ นอันดับ 14 ของโลก มีท้ งั หมด 102 ชั้น ตึกนี้ยงั เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ ของฮอลลีวดู ้ หลายเรื่ องมาใช้เป็ น
สถานที่ถ่ายทําฉากสําคัญ ๆ อาทิ SLEEPLESS IN
SEATTLE, KING KONG เป็ นต้น (**หมายเหตุ
หากมี เวลาท่ า นสามารถเลื อ กซื้ อ ตั๋วขึ้นชมวิวบน
ราคาทั ว ร์ จะไม่ ร วมค่ า ขึ้น ตึ ก เอ็ ม ไพร์ สเตท มี
ค่ าใช้ จ่ายเพิ่มเติม ท่ านละ ประมาณ 40 USD) / นํา
ชมตัว มหานครนิ ว ยอร์ ค ชมเขตแมนแฮตตัน ซึ่ ง
เป็ นที่ต้ งั ของสถานที่สําคัญต่าง ๆ อาทิ ย่ านวอลล์
สตรี ท WALL ST. เป็ นชื่ อของถนนในเกาะแมน
แฮตตัน ถนนเส้ น นี้ เป็ นถนนเก่ า แก่ เ ส้ น หนึ่ ง ของเมื อ ง ซึ่ งเป็ นศู น ย์ก ลางทางการเงิ น แห่ ง หนึ่ ง และตลาด
หลักทรัพย์นิวยอร์ ค เริ่ มตั้งต้นอยู่ บนถนนสายนี้ ผ่านชม ย่ านเรดิโอ ซิตี้ มิวสิ ค ฮอลล์ (RADIO CITY MUSIC
HALL) โรงภาพยนตร์ และโรงคอนเสิ ร์ต จุที่นงั่ ได้ 6,500 ที่นงั่ นําท่านสู่ ย่ านฟิ ฟธ์ อเวนิว (FIFTH AVENUE)
ย่านที่เป็ นศูนย์รวมของสิ นค้า ยี่ห้อชั้นนําและแฟชัน่ ทันสมัย อีกทั้งยังมีห้างสรรพสิ นค้าชื่ อดัง MACY นําท่าน
เดินชม ย่านไทม์ สแควร์ (TIME SQUARE) แหล่งรวมป้ ายโฆษณาขนาดมหึ มา ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าชั้นนํา
ของอเมริ กา ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับและร้านขายของที่ระลึก
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที่3

APA WOODBRIDGE HOTEL
นิวยอร์ ค – ล่องเรื อ – ซีราคิวส์

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านล่องเรื อชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (STATUE
OF
LIBERTY) เ ดิ ม มี ชื่ อ ว่ า LIBERTY
ENLIGHTENING THE WORLD ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล
ปากอ่ า วฮัด สั น เป็ นของขวัญ ที่ ช าวฝรั่ ง เศสมอบ เป็ น
ของขวัญแก่ ชาวอเมริ กนั ในวันที่ อเมริ กาเฉลิ มฉลองวัน
ชาติ ค รบ 100 ปี เมื่ อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1876 โดยส่ ง
มอบอย่างเป็ นทางการ โดยมีประธานาธิ บดี โกรเวอร์ คลิฟ แลนด์เป็ นผูร้ ับมอบในวันที่ 28 ตุลาคม 1886 เทพี
เสรีภาพ เป็ นประติมากรรมโลหะสําริ ด รู ปเทพีห่มเสื้ อคลุ ม มือขวาชู คบเพลิ ง มือซ้ายถื อแผ่นจารึ กคําประกาศ
อิส รภาพของสหรั ฐฯ และได้รับการขึ้ นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกจากองค์ก ารยูเนสโก้ เมื่อปี 1984 ผ่านชม
GROUND ZERO สถานที่ ๆ เคยเป็ นที่ต้ งั ของตึกเวิร์ดเทรดถูกเรี ยกว่า ทันทีที่สิ้นสุ ดการวินาศกรรมในครั้งนั้น
หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริ กา และหน่วยงานของเอกชนร่ วมกันตําเนิ นการปรับปรุ งพื้นที่ดงั กล่าวให้เป็ น
สถานที่ระลึกถึงเหยือ่ จากวินาศกรรม 911

หรื อระดับเทียบเท่ า
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เทีย่ ง
บ่าย

คํ่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะท่านเดิ นทางสู่ “เมืองซี ราคิวส์ ” (SYRACUSE) เป็ นเมืองในเขตฟิ งเกอร์ เลกส์ของนิ วยอร์ กตอนกลางมี
กีฬาระดับวิทยาลัย แสงอาทิตย์ช่วงฤดูร้อนและฤดู
หนาวที่เต็มไปด้วยหิ มะเหมาะต่อการทํากิจกรรมใน
ร่ มและกลางแจ้งตลอดทั้งปี เพลิดเพลินได้ท้ งั วันกับ
กิ จ กรรมกลางแจ้ ง ช้ อ ปปิ้ ง และสถานที่ ท าง
วัฒนธรรมในใจกลางรั ฐนิ วยอร์ ก แต่เดิ มซี ราคิวส์
เป็ นเมืองหลักในการผลิตเกลือให้กบั สหรัฐอเมริ กา
เมื่อมี มหาวิทยาลัยซี ราคิวส์ และสถานที่ ท่องเที่ยว
ต่างๆ ก็ทาํ ให้เมืองนี้กระฉับกระเฉงจากพลังของหนุ่มสาว
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที่4

HOLIDAY INN HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่ า
ซีราคิวส์ – ชมนํา้ ตกไนแองการ่ า – FASHION OUTLETS OF NIAGARA FALLS

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นําท่านออกเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ ไนแองการ่ า ฝั่ งอเมริ กา ที่ ถือว่าเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
สิ่ งหนึ่ งของโลก และเป็ นสถานที่ดื่มนํ้าผึ้งพระจันทร์
ยอดนิ ย มสู ง สุ ด 1 ใน 3 ของคู่ บ่ า วสาวชาวอเมริ ก ัน
นํ้า ตกไนแองการ่ า เกิ ด จากบริ ม าณนํ้า ที่ ไ หลมาจาก
ทะเลสาบทั้ง 5 และเป็ นพรมแดนระหว่า งประเทศ
สหรัฐอเมริ กากับประเทศแคนาดา นํ้าตกไนแอการา
ประกอบด้ว ยนํ้า ตกสามแห่ ง ที่ แ ยกออกจากกัน คื อ
นํ้าตกเกื อกม้า (HORSESHOE FALLS) บางครั้ งก็
เรี ยก นํ้าตกแคนาดา) สู ง 158 ฟุต, นํ้าตกอเมริ กาสู ง 167 ฟุต, และนํ้าตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือนํ้าตก
BRIDAL VEIL เดินทางถึงนํ้าตกไนแองการ่ า

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย อิม่ อร่ อยกับอาหารไทยรสชาติต้นตํารับ

บ่าย

นําทุกท่านเดินทางสู่ “GOAT ISLAND” เกาะกลางที่คนั่ กลางระหว่างนํ้าตกอเมริ กนั (AMERICAN FALL)
และนํ้าตกแคนาดา (CANADIAN FALL) เพื่อชมความงดงามของ BRIDAL VEIL FALLS และ นํ้าตกเกือกม้า
(HORSESHOE FALLS) นําท่านเดินเข้าสู่ จุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นนํ้าตกไนแองการ่ าได้อย่างชัดเจน มีเวลา
ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจได้อย่างเต็มที่
ท่ า นสามารถซื้ อ ทัว ร์ นั่ ง เฮลิ ค อปเตอร์ (NIAGARA
HELICOPTER) เพื่อชมความงามของนํ้าตกไนแองกา
ร่ า ในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาส
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ในการเก็บภาพสวยๆ ในแต่ละมุ ม ควรเตรี ยมกล้องถ่ายรู ปไว้ให้พร้ อมตั้งแต่ข้ ึ นเฮลิ คอปเตอร์ โดยทัวร์ น้ ี จะ
เริ่ มต้นด้วยการชมโรงผลิตไฟฟ้ า จากพลังงานนํ้า (The Sir Adam Beck Generating Plant), The Niagara Parks
Commission School of Horticulture

หมายเหตุ...การนัง่ เฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยูส่ ภาพอากาศ ไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ
150 USD ชําระเป็ นเงินสดเท่านั้น
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ “ไนแองการ่ า แฟชั่ นเอ้ าท์ เลท” (FASHION OUTLETS OF NIAGARA
FALLS) ให้ ท่ า นได้เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค้า แบรนด์ เ นมแท้ หลากหลายร้ า นค้า มากมาย เช่ น ALDO, ASICS,
CALVIN KLEIN, BURBERRY, CLARKS, COACH, DKNY, FOOT LOCKER, FOSSIL, GAP FACTORY
STORE, GUESS ACCESSORIES, H&M, OAKLEY, SAMSONITE, SWAROVSKI และอื่นๆอีกมากมาย

หมายเหตุ...การนัง่ เฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยูส่ ภาพอากาศ ไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ
150 USD ชําระเป็ นเงินสดเท่านั้น
คํ่า

บริ การอาหารคํ่ า ณ ภั ต ตาคารพื้ น เมื อ ง
PONDEROSA
STEAK HOUSE เสิ ร์ฟท่ านด้ วยสเต๊ ก เป็ นจานหลัก พร้ อมบุ ฟเฟ่ ต์
อาหารหลากหลายเมนู อาทิ สปาเก็ตตี้ ไก่ ทอด ไส้ กรอก เฟรนซ์ ฟราย
สลัดบาร์ และของหวาน ให้ ท่านได้ เลือกทานอย่ างจุใจ

พักที่:
วันที่5

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

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองบัลติมอร์ ผ่านชมวิวทิวทัศน์
ร ะ ห ว่ า ง ท า ง ข อ ง ม ล รั ฐ นิ ว ย อ ร์ ค แ ล ะ ม ล รั ฐ
เพนซิ ลวาเนี ย เข้าสู่ เมืองวิลเลียมสปอร์ ต เมืองเก่าแก่ที่
สําคัญของรัฐเพนซิ ลเวเนีย เคยเป็ นศูนย์กลางการทําไม้
รู ปไม้ ที่ ใหญ่ที่สุดของรั ฐและเป็ นสมรภู มิรบที่ สําคัญ
ระหว่ า งชาวอิ น เดี ย นแดงพื้ น มื อ งเผ่ า อี โ รเควส์
(IROQUOIS) กับ ชาวฝรั่ ง เศสผูบ้ ุ ก รุ ก เดิ นทางถึ งตัว
เมืองนําท่านผ่านชมเมืองโดยรอบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

จากนั้น นําท่านออกเดิ นทางสู่ “เมืองแฮร์ ริสเบิร์ก ”
(HARRISBURG) (ระยะทาง 160 กม. // ใช้เวลาใน
การเดินทาง 1 ชัว่ โมง 55 นาที) นําท่านแวะชม “โรง
งานช็ อ คโกแล็ต ” แสนอร่ อยที่ มี ชื่ อ เสี ย งดัง ไปทั่ว
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คํ่า

โลก ที่ มี เ ครื่ องจัก รเก่ า แก่ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ช็ อ คโกแลต HERSHEY’S โรงงานนี้ ได้ ถู ก ก่ อ ตั้ง ขึ้ นมาโดย
MR.MILTON S.HERSHEY ในปี ค.ศ.1876 โดยมีลูกอมคาราเมลรสนมที่มีชื่อเสี ยงโดงดังว่า “HERSHEY’S
CRYTAL A” ที่มาพร้อมกับประโยคเด็ดที่วา่ “MELT IN YOUR MOUTH” มีเวลาท่านได้ซ้ื อช็อคโกแลตนานา
ชนิ ดเพื่อเป็ นของฝากของที่ระลึก ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่ “เมื องร็ อควิลล์ ” (ROCKVILLE)
(ระยะทาง 178 กม. // ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครองของมอนต์โกเมอรี
(MONTGOMERY COUNTRY) ในรัฐแมริ แลนด์ มีพ้นื ที่รวม 34.8 ตารางกิโลเมตร
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที6่

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

หรื อระดับเทียบเท่ า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ กรุ ง วอชิ ง ตั น ดี ซี (WASHINGTON
DC) ชมกรุ ง วอชิ ง ตัน ดี ซี เมื อ งหลวงของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา มีชื่อเต็มว่า DISTRICT OF COLUMBIA
หรื อใช้ตวั กันว่า D.C. กรุ งวอชิงตัน ดีซี สร้างในสมัยของ
ประธานาธิ บดีจอร์ จ วอชิงตัน ประธานาธิ บดีคนแรกของ
สหรั ฐอเมริ กา สร้ า งขึ้ นแทนฟิ ลาเดลเฟี ยที่ เคยเป็ นเมื อง
หลวงของสหรัฐฯ สมัยเป็ นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ
เป็ นเมื อ งหนึ่ งที่ ไ ด้ รั บ การออกแบบผัง เมื อ งได้ อ ย่ า ง
สวยงามเป็ นระเบียบ และเป็ นที่ต้ งั ของหน่วยงานรัฐบาลที่
สํา คัญๆ โดย กรุ ง วอชิ ง ตัน ดี ซี นั้นติ ดกับรั ฐเวอร์ จิ เนี ย
และรัฐแมรี แลนด์ อยู่ในเขตฝั่ งซ้ายของแม่น้ าํ พอตอแมก
(POTOMAC RIVER) แวะถ่ ายรู ปกับทําเนียบขาว (THE
WHITE HOUSE) ที่ พ าํ นัก ของประธานาธิ บ ดี
สหรั ฐ อเมริ กา นํ า ท่ า นชมและถ่ า ยรู ป กั บ อนุ ส าวรี ย์
วอชิ งตัน (WASHINGTON MONUMENT) ที่มีลกั ษณะเป็ นแท่งโอบิลิสก์ สู ง 169 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็ น
เกี ย รติ แ ก่ จ อร์ จ วอชิ ง ตัน ประธานาธิ บ ดี ค นแรกของสหรั ฐ ฯเข้า ชม อนุ ส รณ์ ส ถานอั บ ราฮั ม ลิ น คอล์ น
(LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุ งวอชิ ง ตัน ดี ซี ร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานที่ ร ะลึ ก ถึ ง อดี ต
ประธานาธิบดี ลินคอล์น ตั้งอยูใ่ นบริ เวณสวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมือง ชม อนุสรณ์ สถานทหารผ่ าน
ศึกเวียดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ที่บนกําแพงสี ดาํ มีรายชื่ อของชาวอเมริ กนั ที่เสี ยชี วิตใน
สงครามเวียดนามกว่า 58,000 คน ชม อนุ สรณ์ สถานทหารผ่านศึ กเกาหลี (KOREAN WAR VETERANS
MEMORIAL) เป็ นรู ป แกะสลัก ที่ เ ป็ นรู ป ทหาร ชม อนุ ส รณ์ ส ถานธอมั ส เจฟเฟอร์ สั น (JEFFERSON
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เทีย่ ง
บ่าย

MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่สวยงามและสําคัญแห่งหนึ่งในกรุ งวอชิงตัน ดีซี มีรูปปั้ นของประธานาธิ บดีเจฟ
เฟอร์ สันอยูด่ า้ นใน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึ่ งเป็ นสถาบันวิจยั
ก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (JAMES SMITHSON) ซึ่ งระบุใน
พินัย กรรมว่า หากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส์ ฮังเก
อาร์ ฟอร์ ด ไม่ มี ท ายาท ก็ ใ ห้ ย กมรดกทั้ง หมดให้ แ ก่
รั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ กาเพื่ อ ก่ อ ตั้ ง องค์ ก รที่ ส ามารถ
“เพิ่มพูนและเผยแพร่ ความรู ้ ” ให้แก่มนุ ษยชาติ เข้าชม

พิพธิ ภัณฑ์ ยานยนตร์ อากาศยาน (NATINAL AIR
AND SPACE MUSEUM) ชมเครื่ องบินหลายยุค
หลายสมัย รวมทั้ง Kitty Hawk Flyer เครื่ องบินลําแรก
ของโลกของพี่นอ้ งตระกูลไรน์ ยานอวกาศ อพอลโล 11
จรวดลํา แรกที่ โ คจรไปกลั บ โลก – ดวงจัน ทร์ ชม

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ร ะ วั ติ ธ ร ร ม ช า ติ ( NATIONAL
MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลิน
กับการชมหุ่ น สตัฟฟ์ ช้างป่ าแอฟริ กนั ตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นที่ยงั มีห้องที่มีซากดึ กดําบรรพ์ มีโครง
กระดูกไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่ มีไฮไลท์ที่สาํ คัญคือ เพชรโฮ้ ป (HOPE DIAMOND) อันเป็ นเพชรสี น้ าํ เงินที่
ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประวัติวา่ นําแต่ เคราะห์ร้ายมาให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของเสมอ จนกระทัง่ เจ้าของคนสุ ดท้ายส่ งมา
ให้แก่สถาบันสมิธโซเนียน

คํา่

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย เต็มอิม่ กับอาหารรสจัดตามแบบฉบับอาหารไทย

พักที่:

RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE

วันที่7

ร็อควิลล์ – ฟิ ลาเดเฟี ย เอาท์ เล็ท – แอตแลนติก ซิตี้

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ PHILADELPHIA PREMIUM OUTLETS ซึ่ งเรี ยกได้วา่ เป็ นเอาท์เลทที่ดีที่สุดใน อเมริ กา
ตั้ง อยู่ บ นเนื้ อ ที่ ข นาดใหญ่ ประกอบด้ว ยร้ า นค้า
แบรนด์เนมมากมาย นําเสนอสิ นค้าในราคาที่ชวน
ให้ เ ลื อ กสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ
BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR,
COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY,
ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X,

หรื อระดับเทียบเท่ า
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15.30 น.

EMPORIO ARMANI และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรื อจะเลือกนัง่ จิบชา กาแฟ ที่มาจําหน่าย
หลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้
นําท่ านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิ ตี้ (ATLANTIC CITY) ดินแดนแห่ งคาสิ โน (เวลาเดินทาง 1.20 ช.ม.) ที่
ขึ้นชื่นที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (ลาสเวกัสตะวันออก)
ด้วยทิ วทัศน์อนั งดงาม ทําให้นัก ท่องเที่ ย วทัว่ โลก
ต่างใฝ่ ฝันที่จะมาเสี่ ยงโชค ณ เมืองนี้ อิสระให้ท่าน
ได้สนุ กสนานกับการเสี่ ยงโชคที่คาสิ โน หรื ออิสระ
เที่ ยวชมเลื อกซื้ อสิ นค้า ณ ถนนบอร์ ดวอค ซึ่ งเป็ น
ถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติก ซิ ต้ ี สร้ างขึ้น
ในปี 1870 ในอดี ต มี ค วามกว้า งเพี ย ง 12 ฟุ ต แต่
ปัจจุบนั มีความกว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่ งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไป
ถึงร้านค้า ซึ่ งมีชื่อเสี ยงระดับโลกก็ต้ งั อยูบ่ นถนนเส้นนี้

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมืองและกิจกรรมต่างๆของคาสิ โน

พักที่:
วันที่8

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

หรื อระดับเทียบเท่ า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย (PHILADELPHIA)
มลรั ฐ เพนซิ ล วาเนี ย ซึ่ งเป็ นเมื อ งที่ ริ เริ่ มการประกาศ
อิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริ กาชม ระฆังแห่ ง
อิสรภาพ หรื อลิเบอร์ ตี้ เบลล์ (LIBERTY BELL) จัดเป็ น
ระฆังที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ ชาติอเมริ กนั เพราะ
เป็ นระฆังใบที่ส่งเสี ยงก้องกังวานหลังประกาศอิสรภาพไม่
ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776 เหตุที่เลือกใช้ระฆัง
ใบนี้ เพราะรอบๆระฆังจารึ กข้อความที่มีความหมายจับใจ
เกี่ ยวกับเสรี ภาพไว้ว่า “ขอให้เสรี ภาพจงมี แด่ คนทุ กคนที่
อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดิ นนี้ ” ซึ่ ง สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆังเสรี ภาพใบนี้ มี
นํ้าหนัก 2,080 ปอนด์ เริ่ มแขวนเป็ น ระฆังประจําเมืองฟิ ลาเดลเฟี ย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียามมีการประชุ มหรื อ
เหตุ การณ์ สําคัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพื่อประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตีไว้อาลัยในอสัญกรรมของคณะผู ้
กอบกูอ้ ิสรภาพทุกๆคน ระฆังเริ่ มปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริ หลังการตีฉลองวันเกิดประธานาธิ บดี
จอร์ จ วอชิงตัน ทําให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพรํ่าเพรื่ อ เพื่อยืดอายุของระฆังให้ยาวนานที่สุด ชม/ อินดี
เพนเด้ นซ์ ฮอลล์ สถานที่ประกาศอิ สรภาพ ตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย ซึ่ งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ
1776 คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคมอเมริ กา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากอังกฤษ
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เทีย่ ง
บ่าย
20.55 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านสนุ กกับการช้อปปิ้ งในห้างสรรพสิ นค้าที่ เก่าแก่ ที่สุดใน USA คือห้าง MACY’S CENTER CITY
PHILADEPHIA ให้ท่านจับจ่ายใช้สอยอย่างอิสระ / ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฟิ ลาเดเฟี ย
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 728

วันที่9

โดฮา – กรุงเทพฯ

16.10 น.
18.30 น.

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

วันที่10
05.30 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่องมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง บริษทั ได้
มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ นู ําทัวร์ มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะ
เป็ นสํ าคัญ

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

05-14 พ.ย.// 08-17 พ.ย. 2562

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

70,900
29 พ.ย.-08 ธ.ค.// 02-11 ธ.ค. 2562 75,900
28 ธ.ค.- 06 ม.ค. 2563
79,900
01-10 ก.พ. // 14-23 มี.ค. 2563 73,900

เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

70,900
75,900
79,900
73,900

เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่

66,900
71,900
75,900
69,900

25,900
25,900
28,900
26,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา ไม่ มีห้องพักสําหรับ 3 คน (TRIPLE ROOM) ส่ วนใหญ่ จะเป็ น
เตียง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรุณาสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าที่
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-นิ วยอร์ค // ฟิ ลาเดเฟี ย-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ
และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการ
ปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าอเมริ กา และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ท่านละ 8,500 บาท (ซึ่ งทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ
ผ่านการพิจารณาหรื อไม่กต็ าม)
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่ องจากป้องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่
พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสําหรับทุกท่าน)

ค่าทิปพนักงานขับรถท่ านละ 5 USD/ท่ าน/วัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง และการชําระเงิน










กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํ เนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า หรื อ
จัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่
ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิ น , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่ วงทีท่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทางมา
ยืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านที่ มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจําตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืน
ให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องพักทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมี
เอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั การต่ อรองระหว่ างบริษัทฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมที่พักต่ างประเทศ
เพื่อทีจ่ ะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสําคัญ)
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภู มิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋
เครื่ องบิ น หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิ น ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจํากับ
สายการบิน หรื อ กรุ๊ ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจําทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอ
คืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
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เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องแสดงตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จํานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ทสี่ ุ ด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อ
แต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สํ าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอําเภอ
สํ าเนาบัตรประชาชน หรื อ สํ าเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สํ าเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

