
 

                 ทัวร์อเมริกา ชิคาโก้ ฮิวสตัน 10 วัน 7 คืน  อิสระการบิน 
 

                                                                                                               ราคาเร่ิมตน้ท่ี      119,900 – 189,900 บาท 

                                                                              ระยะเวลา            10 วนั 7 คืน 

                                                                              รวมอาหาร           21 ม้ือ 

                                                                              ประเทศ               อเมริกา 

                                                                              รหสัทวัร์              WDT168508 

 ทวัร์อเมริกา ฮิวสตนั เราจะพาท่านชมพพิธิภัณฑ์อวกาศนาซ่า พพิธิภัณฑ์ไดโนเสาร์ ล่องเรือชม

ปลาโลมา เมอืงกลัเวสตนั ช้อปป้ิงเอาท์เลต ชิคาโก้ ขึน้ตึก (John Hencock Observatory) พพิธิภัณฑ์ฮาเลย์ เดวสัิน 

เมอืงมลิวอก ีJurassic World ล่องแม่น า้ชิมแิกน ฯลฯ 

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมทัวร์ และการเดนิทาง 

 

วนัที ่1          สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทเป (ไตห้วนั) หรือ นาริตะ (ญ่ีปุ่น) หรือ ปารีส (ฝร่ังเศส) -  ฮิวสตนั 

                        ( การเปล่ียนเคร่ืองในแต่ละประเทศ แลว้แต่สายการบิน แต่ในโปรแกรมทวัร์จะอิง EVA Airways เป็นหลกั ) 

13.00 น. คณะฯพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 
เคาน์เตอร์ Q/R สายการบิน EVA Airways 

  
15.50 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ส เท่ียวบินท่ี BR076 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.35 
ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารกลางวนับริการบนเคร่ืองบิน 

  
20.25 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่สนามบิน ฮิวสตนั ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

  
22.10 น.ออกเดินทางจากสนามบินไทเป (TPE) สู่ สนามบินฮิวสตนั (IAH) โดยเท่ียวบิน BR52 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 13.30 ชัว่โมง) 

  
*** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *** 

สายการบินมีบริการอาหารคํ่า และ อาหารเช้าบนเคร่ืองบิน  
  

21.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮิวสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
และ ศุลกากร จากนั้นนาํท่านสู่โรงแรมท่ีพกั 

  
นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Crown Plaza Houston Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที ่2          ฮิวสตัน – NASA Space Center Houston Museum  
พพิธิภัณฑ์ไดโนเสาร์ - โรงงานผลติเบียร์ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  



      นาํท่านเดินทางสู่ศูนย์อวกาศฮิวสตัน (NASA Space Center Houston) คือศูนยรั์บรองและศูนยก์ารเรียนรู้
ของศูนยอ์วกาศลินดอน บี. จอห์นสัน (Lyndon B. Johnson Space Center) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการฝึกนกับินและ
การควบคุมภารกิจของ NASA ในส่วนท่ีเขา้ชมไดน้ั้นจะไดช้มช้ินส่วนหลายอย่างจากจรวดและยานอวกาศต่างๆ 
นอกจากน้ียงัมีรถรางพาชมศูนยค์วบคุมภารกิจ มีโรงภาพยนตร์ฉายหนงัเก่ียวกบัอวกาศและมีการแสดงการใช้
ชีวิตในอวกาศให้ชมอีกด้วย นาํท่านเขา้ชมส่วนพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงส่วนต่างๆของจรวดและกระสวยอวกาศ 
ตลอดจนชุดนกับินอวกาศ และ หินดวงจนัทร์ ท่ีท่านสามารถสัมผสัได ้อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและชมความ
มหัศจรรยแ์ละความกา้วหน้าทางดา้นอวกาศขององค์การนาซ่าในแต่ละยุคสมยั 

  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  
บ่าย  นาํท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ (Dinosaur Museum) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงโครงกระดูก
ไดโนเสาร์ทั้งท่ีเป็นนกัล่าและผูถู้กล่า ในพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีท่านจะไดเ้ห็นองค์ประกอบของไดโนเสาร์แต่ละสาย
พนัธ์ุ ท่ีไดมี้การจาํลองหลงัจากไดมี้การขุดพบข้ึนในอเมริกา ซ่ึงในแต่ละห้องที่จดัแสดงในพิพิธภณัฑ์แห่งน้ี ท่าน
จะไดเ้ห็นวิธีการล่าของนกัล่าตวัยกัษ์ในอดีตว่ามีการล่าอาหารแบบใด และ การดาํรงชีพของไดโนเสาร์แต่
ประเภท ต่ืนตาต่ืนใจกบัไดโนเสาร์นานาชนิดท่ีจดัแสดงไวห้ลากหลายภายในพิพิธภณัฑ์แห่งน้ี ไดเ้วลานาํท่านสู่
โรงผลิตเบียร์ เพื่อชิมและชมการผลิตเบียร์ของรัฐเท็กซัส  

  
ค ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย  

  
นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Crown Plaza Houston Hotel  หรือเทียบเท่า 

 
             
 

วนัที ่3         ฮิวสตัน - พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ - ช้อปป้ิงเอาท์เลต 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  

    นาํท่านเท่ียวชมเมืองฮิวสตัน (Houston) เมืองน้ีก่อสร้างข้ึนริมฝ่ังแม่นํ้าบฟัฟาโลบายูในปี 1837 และตั้งช่ือตาม
นายพนัแซม ฮิวสตนั ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสาธารณรัฐเท็กซัส ดว้ยความสาํเร็จของอุตสาหกรรมท่าเรือและ
รถไฟ รวมถึงการคน้พบนํ้ามนัในปี 1901 เมืองน้ีจึงมีความรุ่งโรจน์นบัหลายทศวรรษ ปัจจุบนั ฮิวสตนัมีบริษทั
ในรายช่ือฟอร์จูน 500 มากท่ีสุด เป็นรองเพียงนิวยอร์กเท่านั้น 

  
      นาํท่านชมอุทยานประวัติศาสตร์ประจ ารัฐ ซาน ฮาซินโต ซ่ึงอยู่ห่างจากดาวน์ทาวน์ไปทางตะวนัออก 20 
ไมล์ (32 กิโลเมตร) ท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งของหอคอยอนุสาวรียท่ี์สูงท่ีสุดในโลกและเรือรบเท็กซัส จากนั้นนาํท่านเท่ียว



ชมและถ่ายรูปกบัสถานท่ีสาํคญัของเมืองฮิวสตนัอย่าง Historic District, City Hall Bafallo Bayou, Museum 
District มิวเซียมดิสทริกท์ซ่ึงจะไดพ้บกบั Houston Museum of Fine Arts และ Menil Collection ทั้งสองท่ีน้ีมี
การจดัแสดงผลงานของศิลปินดงัอย่างเฮนรี เมทิสและพาโบล ปิกสัโซ เดินเล่นไปตามทางเดินอนัเงียบสงบใน
เฮอร์แมนน์พาร์ค ซ่ึงภายในเป็นท่ีตั้งของสวนสัตวฮิ์วสตนัและดาวน์ทาวน์อะควาเรีย 

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  

  
บ่าย นาํท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ (Aquarium) ตั้งอยู่บนพื้นท่ีกว่า 6 เอเคอร์ และเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตว์
ทะเลกว่า 200 สปีชีส์ และจดัแสดงโลกใตท้ะเลกว่า 6 โซน ไดแ้ก่ สัตวท์ะเลโซนปากอ่าวหลุยส์เซียน่า, โซนซา
เรืออปัปางตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17, โซนป่าฝนอนัเป็นท่ีอยู่ของปลากระเบน นก และกบหลากสีสัน, นอกจากน้ี
ยงัจดัแสดงโซนเสือขาว และ โซนสัตวท์ะเลในอ่าวเม็กซิโกอีกด้วย อิสระให้ท่านไดส้ัมผสั สัตวท์ะเล และเก็บ
ภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ Tanger Factory Outlet Houston ซ่ึงเป็น เอาท์เลตขนาดใหญ่มีร้านคา้
กว่า 100 ร้านคา้ อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงจุใจกบัร้านคา้แบรนด์เนมชั้นนาํ นาํเสนอสินคา้ในราคาท่ีชวนให้
เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น COACH, GUESS, POLO, SAMSONITE, NIKE, CK, GAP, 
POLO, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือจะเลือกน่ัง
จิบชา กาแฟ ที่มาจ าหน่ายหลากหลายจุด 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  
นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Crown Plaza Houston Hotel  หรือเทียบเท่า  

 
วนัที ่4         เมอืงกลัเวสตัน – น่ังเรือชมโลมา – ช้อปป้ิงสินค้าแบรนเนม 

 
        เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
  

     นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกัลเวสตัน (Galveston) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเกาะกลัเวสตนั (Galveston Island) ทาง
ตอนใตข้องฮิวสตนั เป็นเมืองท่ีก่อตั้งข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 18 โดยมีชนชาติยุโรปชาวฝร่ังเศสเป็นชาวยุโรปชาติ
แรกท่ีเขา้มาในเมืองน้ี เป็นพมืองท่ีสร้างข้ึนเพื่อผลกัดนัให้เม็กซิโก ต่อสู้จากการรุนรานของสเปนในช่วงการล่า
อาณานิคมในสมยัก่อน โดยมีการสร้างท่าเรือกลัเวสตนัในปี 1825 โดยสภาคองเกรสของเม็กซิโก จากนั้นเมืองน้ี
ไดต้กเป็นของรัฐเทกซัส ในช่วงยุคการปฎิวติัเท็กซัส และในสมยัศตวรรษท่ี 19 เมืองกลัเวสตนัไดก้ลายมาเป็น
เมืองศูนยก์ลางทางการคา้ของสหรัฐอเมริกา นาํท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปกบัสถานท่ีทางประวติัศาสตร์อนัสาํคญั
ของเมือง เช่น พระราชวงับิชอป (Bishop’s palace), Ashbel Smith Building, มูด้ีการ์เดน้ อควาเรียม, St. Mary 
Cathdral Basilica และท่ีขาดไม่ไดคื้อ ท่าเรือประวติัศาสตร์ แห่งกลัเวสตนั (Historic Pleasure Pier) อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองกลัเวสตนั ตามอธัยาศยั 

  



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Seafood) 
  

บ่าย นาํท่านล่องเรือชมปลาโลมา (Dolphin Boat Trip) ซ่ึงจะนาํท่านออกสู่ปากอ่าว เพื่อชมฝูงปลาโลมาท่ีว่าย
ขนาบขา้งเรือสาํราญและเรือนกัท่องเท่ียว อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่ารักของปลาโลมาปากอ่าวตาม
อธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองฮิวสตนั จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ห้างสรรพสินคา้แบรนด์เนม 
The Galleria  เพื่อให้ท่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมท่ีเรียกไดว้่าแมห้ายากในยุโรป ก็สามารถหาไดท่ี้
ฮิวสตนั อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 

  
นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Crown Plaza Houston Hotel หรือเทียบเท่า  

 
 
 

วนัที ่5         ฮิวสตัน - ชิคาโก้ (พกั 3 คนื) - ตึกจอร์น แฮนคอ็ก 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 

08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน ฮิวสตนั เพื่อเชคอิน 
 

10.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮิวสตนั สู่สนามบินชิคาโก โดยเท่ียวบิน..... 
 

12.48 น. เดินทางถึงสนามบินชิคาโก นาํท่านเดินทางสู่กรุงชิคาโก 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัผลงานของปิกสัโซ ในกรุงชิคาโก กบัรูปป้ันปิกสัโซ (The Chicago Picasso) ซ่ึงปิกสั
โซ ศิลปินเอกของโลกได้รังสรรค์ผลงานช้ินน้ีข้ึนและไดม้อบให้กบัตึกดาเลย ์พลาซ่า เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 1967 
ซ่ึงประติมากรรมช้ินน้ีมีความสูงประมาณ 15.2 เมตร และมีนํ้าหนกัประมาณ 147 ตนั จากนั้นนาํท่านสัมผสั
ประสบการณ์ข้ึนตึกจอห์น แฮนค็อก (John Hancock) เพื่อชมวิวแบบ 360 องศา บนหอสังเกตการณ์ตึกจอห์น แฮ
นค็อก เป็น ตึกระฟ้าในอเมริกาสูงเป็นอนัดบัท่ี 24 ของโลก โดยมีความสูง 344 เมตร หรือ 1,127 ฟุต และมี
ทั้งหมด 100 ชั้น มีพื้นท่ีกว่า 2 แสน 6 หม่ืนตารางเมตร ซ่ึงใช้เป็นท่ีพกัอาศยั ภตัตาคารและสาํนกังาน อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพวิวเมืองชิคาโก แบบ 360 องศา 

 



ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารไทย  
 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Millennium Knickerbocker Hotel Chicago หรือเทียบเท่า 
 

วนัที ่6         เมอืงมลิวอก ี- พพิธิภัณฑ์ฮาเลย์ เดวสัิน - เทีย่วชมเมอืงมลิวอก ี
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  

      นาํท่านเดินทางสู่เมืองมิลวอกี (Milwaukee) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
รัฐวิสคอนซิน และอนัดบัท่ี 22 ของเมืองในสหรัฐอเมริกาตามจาํนวนประชากรอยู่ในเคาน์ต้ีมิลวอกี ตวัเมืองใน
อยู่ริมทะเลสาบมิชิแกนทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้เมืองน้ียงัเป็นตน้กาํเนิดของรถมอเตอร์ไซด์ ฮาร์เลย ์เดวิดสัน 
และยงัเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์ฮาร์เลย ์เดวิสัน (Harley Davidson) มอเตอร์ไซด์ยกัษ์ใหญ่ท่ีไดช่ื้อว่ามีเสียง
เคร่ืองยนต์ไพเราะท่ีสุด และ น่าเกรงขามท่ีสุด นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ฮาร์เลย ์เดวิสัน (Harley Davidson 
Museum) ซ่ึงไดจ้ดัแสดงตน้กาํเนิดรถ ตลอดจนจดัแสดงรถมอเตอร์ไซด์กว่า 450 คนั อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
ความสวยงามของรถมอเตอร์ไซด์ รุ่นต่อรุ่น และมนต์ขลงัแห่งรถมอเตอร์ไซด์ไซส์ยกัษ์ ท่ีมาพร้อมเสียงคาํราม 
น่าเกรงขาม 

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย  

  
บ่าย นาํท่านเท่ียวชมและแวะถ่ายภาพกบัสถานท่ีสาํคญัแห่งเมืองมิลวอกี อาทิเช่น ศาลาว่าการเมือง (City hall), 
นาํท่านเขา้ชมโบสถ์ St. Josaphat Cathedral และ St. John of Arc Chapel จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบั The Domes 
โดยมีช่ือเต็ม ๆ ว่า Mitchell Park Domes หรือ Mitchell Park Horticultural Conservatory ลกัษณะของ Mitchell 
Park Horticultural Conservatory เป็นโดมขนาดใหญ่ 3 โดม ท่ีภายในมีการปรับอากาศให้ปลูกตน้ไมใ้นเขตร้อน
ได ้แมส้ภาพภายนอก หิมะจะปกคลุมหลายเดือนในหน่ึงปีก็ตาม อิสระให้ท่านเก็บภาพความน่ารักและความ
สวยงามของเมืองมิลวอกี ก่อนนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองชิคาโก 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 

  
นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Millennium Knickerbocker Hotel Chicagoหรือเทียบเท่า  

 
วนัที ่7         ชิคาโก้ – Jurassic World – ล่องเรือชมสถานปัตยกรรมแห่งเมืองชิคาโก้ 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

  



     นาํท่านเดินทางสู่ Millennium Park สวนสาธารณะท่ีเป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะ ให้ผูค้นมาพกัผ่อนหย่อน
ใจและดึงดูดนกัท่องเท่ียวมากมายให้มาเยี่ยมชม งานศิลปะของศิลปินระดบัโลกไดร้วบรวมอยู่ท่ีสวนแห่งน้ี และ
หน่ึงงานประติมากรรมซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจให้แก่ผูพ้บเห็นคือ“นํ้าพุหน้าคน” Crown Fountain ประติมากรรมลาน
นํ้าพุศิลปะแบบผสมผสานและทนัสมยั ไดรั้บการออกแบบโดย Jaume Plensa ,Krueck และ Sexton Architects 
แลว้เสร็จในปี 2004 นํ้าพุแห่งน้ีใส่ความรู้สึกโตต้อบระหว่างศิลปะแก่ผูค้น และแสดงถึงความหลากหลายของ
ประชากรในชิคาโก โดยนํ้าพุมีลกัษณะเป็นแท่นอิฐส่ีเหล่ียมสูงยาวกว่า 50 ฟุต ฝ่ังหน่ึงเป็นหน้าจอ LED ท่ีจะ
สะทอ้นภาพใบหน้าผูค้นหลากหลายอิริยาบถกว่า 1,000 ใบหน้า ซ่ึงทั้งหมดก็เป็นใบหน้าของประชากรชิคาโก
นัน่เอง โดยยงัมีลูกเล่นเก๋ๆในการทาํให้นํ้าพุพ่นออกมาจากใบหน้าบริเวณปาก เสมือนคนกาํลงัพ่นนํ้าออกมา 
สร้างความหรรษาให้กบัผูค้นท่ีไปพกัผ่อนและเล่นนํ้าพุไดเ้ป็นอย่างดี 

  
    จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบั “The Bean” หรือ Cloud Gate ประติมากรรม “ถัว่สแตนเลส”อีกหน่ึงสัญลกัษณ์
แห่งเมืองชิคาโก จากนั้นนาํท่านชมและถ่ายรูปกบั “นํ้าพุบกักิงแฮม” Buckingham Fountain นํ้าพุขนาดใหญ่
อลงัการตั้งอยู่ใจกลางเมือง   “นํ้าพุบกักิงแฮม” เป็นแลนด์มาร์คสาํคญัในชิคาโก ตั้งอยู่ในใจกลางแกรนท์ปาร์ก มี
ความโดดเด่นตั้งแต่ไกลดว้ยชั้นนํ้าพุขนาดใหญ่และอ่างนํ้ากวา้งขวาง โดยนํ้าพุแห่งน้ีเป็นศิลปะสไตล์โบซาร์หรือ
ศิลปะวิจิตรศิลป์ มีลกัษณะโครงสร้างรูปแบบโรโคโคเคก้แต่งงานขนาด 3 ชั้น ไดแ้รงบนัดาลใจในการสร้างมา
จาก “นํ้าพุลาโตนา” แห่งพระราชวงัแวร์ซาย ซ่ึงนํ้าพุแห่งน้ีไดรั้บทุนในการสร้างจาก Kate Sturges Buckingham 
ตระกูลร่ํารวยผูอุ้ปถมัภ์ศิลปะสู่เมืองชิคาโก และตอ้งการให้นํ้าพุเป็นดัง่อนุสรณ์ของพี่ชายของตน นํ้าพุแห่งน้ียงัมี
การส่ือความหมายโดยนยัแสดงถึงรัฐทั้ง 4 รัฐ ท่ีลอ้มรอบทะเลสาบมิชิแกนอยู่ โดยนํ้าพุคือสัญลกัษณ์ของ
ทะเลสาบ ส่วนรูปป้ันมา้ทั้งส่ีท่ีอยู่รอบอ่างนํ้าแสดงถึงรัฐทั้ง 4 รัฐ 

  
   จากนั้นนาํท่านชมลินคอล์น ปาร์ค (Lincoln park) สวนแห่งน้ีตั้งช่ือตามอบัราฮมั ลินคอล์น ดั้งเดิมท่ีน่ีเคยเป็น
ท่ีฝังศพ และปัจจุบนัยงัคงมีป้ายหน้าหลุมศพและสุสานขนาดใหญ่ให้เห็นอยู่ คุณจะพบเห็นรูปป้ันทาง
ประวติัศาสตร์อยู่รอบๆ สวน รวมถึงรูปป้ันลินคอล์นอนัโด่งดงั ซ่ึงเป็นผลงานของประติมากร Augustus Saint-
Gaudens จากนั้นนาํท่านเขา้ชมฟิลด์ มิวเซียม (Field Museum) ในส่วนของ Jurassic World นอกเหนือจากจะได้
เห็นฟอสซิลของไดโนเสาร์นานาชนิด ท่านจะไดส้ัมผสักบัแบบจาํลองไดโนเสาร์ท่ีทาํให้ท่านได้รู้สึกเสมือนเดิน
เล่นในจูราสสิค ปาร์ค 

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  
บ่าย นาํท่านสัมผสับรรยากาศของเมืองชิคาโก โดยการล่องเรือชมเมืองชิคาโก (River Boat Cruise) ในแม่นํ้า
มิชิแกน เรือจะนาํท่านผ่านคลองและแม่นํ้าสายเล็กๆ เพื่อให้ท่านไดส้ามารถชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่ามีสถาปัตยกรรม
และออกแบบอย่างหลากหลาย ชิคาโกไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและสถาปัตยกรรม ให้ท่านไดส้ัมผสัวิถีการ
ดาํเนินชีวิตและความน่ารักของเมืองใหญ่ผ่านสายนํ้าท่ีไหลลดัเลาะรอบตวัเมือง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพมุม
ต่างๆของเมืองชิคาโกตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านสู่แหล่งช้อปป้ิงท่ีสาํคญับนถนน Michigan Avenue 



(Magnificent Miles) ซ่ึงมีห้างสรรพสินคา้ชั้นนาํต่าง ๆ ไดแ้ก่ Bloomingdale's, Sak Fifth Avenue, Nieman 
Marcus, Marshall Field's ฯลฯ อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงตามอธัยาศยั 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย  

  
นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Millennium Knickerbocker Hotel Chicago  หรือเทียบเท่า 

 
วนัที ่8         Navy Pier – The Art Institue of Chicago - ชิคาโก้ พรีเมีย่มเอาท์เลต 

 
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
  

     นาํท่านเดินทางสู่ Navy Pier ท่าเรือเก่าของกองทพัอเมริกาสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงตอนน้ีสร้างใหม่เป็น
แหล่งท่องเท่ียวตั้งอยู่บริเวณสถานท่ีคลา้ยๆกบัท่าเรือซ่ึงยื่นออกไปทางทะเลสาบมิชิแกน เป็นดัง่สวนสาธารณะ
ครบวงจรสาํหรับครอบครัว เพราะมีทั้งเคร่ืองเล่นสาํหรับเด็กและผูใ้หญ่ ร้านคา้ ของท่ีระลึก ร้านอาหารมากมาย 
บาร์สาํหรับด่ืม โรงภาพยนตร์สามมิติ และยงัเป็นสถานท่ีอาํนวยความสะดวกสาํหรับจดันิทรรศการอีกด้วย 
ท่าเรือแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1916 ซ่ึงมีอายุครบ 100 ปีเม่ือปี 2016 ท่ีผ่านมา และไดมี้การจดังานเฉลิมฉลองอย่าง
ยิ่งใหญ่ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของท่าเรือเก่าตามอธัยาศยั 

  
    นาํท่านสู่ The Art Institute of Chicago เป็นพิพิธภณัฑ์มีช่ือเสียงเก่ียวกบังานสะสมท่ีดีท่ีสุดในโลก เป็น
พิพิธภณัฑ์ศิลปะท่ีตั้งอยู่ท่ีเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบนัศิลปะแห่งน้ีเป็นพิพิธภณัฑ์มี
ช่ือเสียงเก่ียวกบังานสะสมในลทัธิประทบัใจและลทัธิประทบัใจยุคหลงัท่ีดีท่ีสุดสถาบนัหน่ึงในโลก นอกจากน้ี
ยงัมีงานช้ินสาํคญั ๆ ของศิลปินชั้นครูในประวติัศาสตร์ศิลปะเป็นจาํนวนมาก, ศิลปะอเมริกนั, ศิลปะตกแต่งของ
ทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา, ศิลปะเอเชีย, ศิลปะสมยัใหม่ และศิลปะร่วมสมยั สถาบนัศิลปะเป็นส่วนหน่ึงของ
โรงเรียนสถาบนัศิลปะแห่งชิคาโก ท่ีมีเน้ือท่ีหน่ึงลา้นตารางฟุต และเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
สหรัฐอเมริกา รองจากพิพิธภณัฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทนัในนครนิวยอร์ก  

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  

  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ชิคาโก พรีเมี่ยมเอาท์เลท (Chicago Premium Outlet) ช้อปป้ิงจุใจกบัร้านคา้แบรนด์เนม
ชั้นนาํกว่า 150 ร้านคา้ นาํเสนอสินคา้ในราคาท่ีชวนให้เลือกสรรค์มากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น CK, 
DKNY, GAP, GUESS, TIMBERLAND, ADIDAS, NIKE, COACH, SAMSONITE, RAYBAN และอ่ืนๆอีก
มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือจะเลือกน่ังจิบชา กาแฟ ที่มาจ าหน่ายหลากหลายจุด 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน หลงัอาหารคํ่านาํท่านเดินทางสู่สนามบินชิคาโก 



 
วนัที ่9         ชิคาโก - ไทเป 

 
00.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิคาโก (Chicago) สู่สนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั (Taiwan) โดยสายการ
บินอีวีเอ แอร์เวยส์ เท่ียวบิน BR55 (ใช้เวลาบินประมาณ 15.40 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารคํ่า และ 
อาหารเช้าระหว่างเท่ียวบิน 

 
วนัที ่10         กรุงเทพฯ 

 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั  

  
07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวยส์ เท่ียวบิน  BR211 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชั่

 วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้าระหว่างเท่ียวบิน 
  

10.30 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันเดินทางและข้อมูลราคา 

 
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม * 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา  

 
 

วันเดินทาง ราคาพักเดี่ยว/ท่าน ราคาพักคู่/ท่าน 
18-27 ม.ค. 2562 143,900 119,900 

9-18 ก.พ. 2562 147,900 123,900 

12-21 มี.ค. 2562 143,900 119,900 

18-27 เม.ย 2562 143,900 119,900 

9-18 พ.ค 2562 147,900 123,900 

12-21 มิ.ย 2562 147,900 123,900 

6-15 ก.ค 2562 147,900 123,900 

10-19 ส.ค 2562 147,900 123,900 

9-18 ก.ย. 2562 147,900 123,900 

12-21 ต.ค. 2562 147,900 123,900 

6-15 พ.ย. 2562 147,900 123,900 

10-19 ธ.ค. 2562 147,900 123,900 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2
https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2


เงื่อนไขในการทัวร์ 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมท่ีพกั 
 ค่ามคัคุเทศก์ผูช้าํนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 

บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่า

โทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการจัดทาํเอง) 
 ค่าทิปสาํหรับ มคัคุเทศก์ พนักงานขบัรถ พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่าปรับ สาํหรับนํ้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนดไว  ้
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น สาํหรับผูถื้อหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ต่อทริป/ต่อท่าน 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วนัทาํการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์ หรือนาํเอกสารมาท่ีบริษทัฯหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง เพื่อยินยนัการจองท่ี
นั่ง 

 กรุณาชาํระเงินมัดจาํ ทนัทีหลงัจากทาํการจอง ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 สาํหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวนัหยุดต่อเน่ือง กรุณาชาํระเงิน 50 % ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วนัทาํการ มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืน

เงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการ

จดัการนาํเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
 
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดอื่นๆ 
 

 รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
 อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าประกันภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 
 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลับซ่ึงยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได้ 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ ไม่ครบตามท่ีกาํหนดไว ้
 ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชาํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนัใด

ท่ีทาํให้ท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทั

ฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้น ๆ 
 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 
 บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ี

เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้

ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 



 โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่ารวมในคณะตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผูเ้ดินทางรวมแลว้น้อยกว่าท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได้ 
 
เงื่อนไขนอกเหนือการรับผิดชอบ  

 บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางด้วยวตัถุประสงค์แอบแฝงอ่ืน ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้
มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิได้มีส่วนรู้
เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดังกล่าวทั้งส้ิน 

 หากผูเ้ดินทางถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

 ผูเ้ดินทางตอ้งใช้วิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางได้ซ้ือระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

 ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์น
ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม 
แต่จะทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบัผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั 
รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 
จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป  
 
ค าแนะน าและข้อควรระวัง 

 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวสาํคญั ผูเ้ดินทางควรมีความระมดัระวงัตวัเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 
 ผูเ้ดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพยสิ์นมีค่าไวใ้นท่ีปลอดภยั โดยหมัน่ตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมดัระวงัต่อการสูญหาย หรือ 

ถูกขโมยจากผูไ้ม่หวงัดี 
 อุบติัเหตุเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดข้ึนได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผูเ้ดินทางควรใส่ใจต่อคาํเตือนของไกด์ หัวหน้าทวัร์ ท่องเท่ียวอย่าง

ระมดัระวงั และ ไม่ประมาท 
 การเลือกซ้ือสินคา้ระหว่างการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถ่ีถว้น สินคา้ในทุกประเทศมี

ทั้งท่ีมีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพตํ่า แตกต่างกนัไป สิทธ์ิในการจะซ้ือหรือไม่ซ้ือเป็นของผูเ้ดินทาง 
  ผูเ้ดินทางควรจดบนัทึกเบอร์โทรของมคัคุเทศก์ หัวหน้าทวัร์ หรือ ผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกนัได้ 
  ผูเ้ดินทางควรเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุม้ครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า 

 หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานาํมาแสดงด้วย) 
 รูปสี ขนาด 2 X 2 น้ิว จาํนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆท้ิงส้ิน พื้นหลงัเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 

50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นส่ีเหล่ียม ถ่ายมาแลว้ตอ้งไม่เกิน 6 เดือน 
 แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ท่ีทาํการกรอกขอ้มูลแลว้  
 ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 สาํเนาทะเบียนบา้น 
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ( สาํหรับเด็กอายุต ํ่ากว่า 15 ปี ใช้สาํเนาสูติบตัร ) 
 สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของผูย้ื่นคาํร้อง ท่ีมีอายุบญัชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบนัมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ตอ้งถ่ายสาํเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย) 
 หลกัฐานทางด้านการทาํงาน (เอกสารท่ียื่นวีซ่าทุกอย่าง จะตอ้งออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัเดินทาง) 
 ในกรณีท่ีผูย้ื่นเป็นลูกจ้าง ขา้ราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทาํงานจากบริษทัหรือหน่วยงานท่ีสังกดั เป็นภาษาองักฤษตวัจริง ( ให้ระบุตาํแหน่ง, วนัเร่ิมทาํงาน, อตัรา

เงินเดือน) 
 ในกรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการคา้ 
 ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาองักฤษตวัจริง  
 สาํเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสาํเนาทะเบียนหย่า 
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ  นามสกุล (กรณีท่ีเคยมีการเปล่ียนช่ือ หรือ นามสกุล) 
 กรณีผูอ้ยู่ใตอุ้ปการะเล้ียงดู เช่น แม่บา้นท่ีไม่ได้ทาํงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทาํงาน, สาํเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บตัรประชาชนของสามี 



 กรณีเด็กอายุต ํ่ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทาํงาน, สาํเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบา้น, บตัรระจาํตวัประชาชนของบิดา-มารดา
เพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกบับุคคลอ่ืนได้ ออกโดยอาํเภอหรือสาํนักงานเขต ถา้บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ตอ้งมีสาํเนามรณะบตัร 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีบา้น, ท่ีทาํงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ (จาํเป็นมาก) 
 

ข้อตกลงโปรดตรวจสอบก่อนส ารองที่น่ัง  

เพื่อให้การสั่งซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินคา้ บริการ จากบริษทั ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดาํเนินการดังต่อไปน้ี  

1.ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ให้ตรงกบั หนังสือเดินทาง ( Passport ) 

1.1ช่ือ+นามสกุลของผูโ้ดยสารทุกคน   

1.2คาํนาํหน้าช่ือ.เช่นMr./Mrs./Miss. 

1.3ช่ือ/ชั้นยศ/ทางตาํรวจ/ทหารเป็นตน้(ถา้มีและตอ้งการระบุ) 

1.4เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ(ในกรณีท่ีสามารถสะสมไมล์ได้) 

1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะตอ้งใช้ราคาบตัรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่ 

1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร และผู ้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 

2. ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได้ หากยงัไม่ได้มีการ ออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลงัการออกบัตรโดยสาร

แลว้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใช้จ่าย ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดังกล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนใน

กรณี 1.6 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ ไม่สามารถ ดาํเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งส้ิน 

 

3. กรณีท่ี ท่านไม่ได้ทาํการทักทว้งใด ๆ แบบไปลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเง่ือนไข และขอ้กาํหนดทั้งหมด ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดย

หากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึน บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 


