
 

               ทัวร์อเมริกาวอชิงตัน ดีซี นิวยอร์ค 10 วัน 6 คืน  อิสระการบิน 
 

                                                                                                               ราคาเร่ิมตน้ท่ี      149,900 – 199,900 บาท 

                                                                              ระยะเวลา            10 วนั 6 คืน 

                                                                              รวมอาหาร           20 ม้ือ 

                                                                              ประเทศ               อเมริกา 

                                                                              รหสัทวัร์             WDT164708 

 ทวัร์อเมริกา กรุงวอชิงตนั ดซีี ชมพพิธิภัณฑ์ ประวตัศิาสตร์ธรราตแิห่งชาต ิพพิธิภัณฑ์ยานบิน

และอวกาศแห่งชาต ิฟิลลาเดลเฟีย แอตแลนตกิซิตี ้นครนิวยอร์ค ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ ชมววิแบบพาโนรามาบน

ตกึเอม็ไพร์สแตรท คอร์นน่ิง ล่องเรือชมน า้ตกไนแองการ่า โตรอนโต้ ฯลฯ 

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมทัวร์ และการเดนิทาง 

 

วนัที ่1          สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ (UAE) หรือ นาริตะ (ญ่ีปุ่น) หรือ ปารีส (ฝร่ังเศส) 

( การเปล่ียนเคร่ืองในแต่ละประเทศและเวลาการเดินทาง แลว้แตส่ายการบิน แต่ในโปรแกรมทวัร์จะอิง Emirates เป็นหลกั ) 

18.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เจา้หน้าท่ี
ให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน  

  
21.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเท่ียวบินท่ี EK 373 

 

วนัที ่2          ดูไบ (UAE) - กรุงวอชิงตัน ดีซี - พพิธิภัณฑ์ประวตัิศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ 
พพิธิภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ 

 
00.50 น. ถึงสนามบินนครดูไบ รอเปล่ียนเที่ยวบิน  

  
02.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงวอชิงตนั ดี ซี (สหรัฐอเมริกา) โดยเท่ียวบินท่ี EK231 

  
08.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตนั ดลัเลส (IAD) กรุงวอชิงตัน ดีซี (District of Columbia) นคร
หลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (กรุงวอชิงตนั ดีซี เวลาช้ากว่าประเทศ
ไทย 11 ชม.)  รถปรับอากาศรอรับคณะแลว้นาํเท่ียวชมวอชิงตนั ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐ อเมริกาท่ีสวยงาม 
ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่นํ้าโปโตแมค (Potomac) โดยนาํมาจากช่ือของ จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกา 
บวกกบัช่ือ คริสโตเฟอร์ โคลมับสั ผูค้น้พบทวีปอเมริกาในปีค.ศ. 1790 จอร์จ วอชิงตนั ได้เลือกดินแดนท่ีเป็น
วอชิงตนัทุกวนัน้ีเป็นเมืองหลวงถาวร มีการวางผงัเมืองและก่อสร้างอาคารต่าง ๆ มาก มาย โดยเป็น
สถาปัตยกรรมแบบกรีกโบราณเป็นส่วนใหญ่ 
       
      นาํคณะเท่ียวชมกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. โดยเร่ิมจากศูนยก์ลางในการบริหารประเทศอนัได้แก่ U.S. Capitol หรือ
รัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ห้องแรกท่ีใช้ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวคือ ห้องโถงกลมอนัโอ่อ่า มีภาพเขียนขนาดใหญ่
เก่ียวกบัประวติัศาสตร์อเมริกาเรียงรายอยู่รอบห้อง และท่ีสาํคญัคือ คาํประกาศอิสรภาพ และรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา ตั้งแสดงอยู่ด้วย ผ่านย่าน The Mall เปรียบเสมือนหัวใจของเมือง และยงัเป็นท่ีตั้งของสถาบนัสมิธ
โซเนียน กลุ่มอาคารเรียงรายสองฝ่ัง ถดัไปคืออนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument)  เป็นแท่งเสาหิน



อ่อนสูง 555 ฟุต ซ่ึงจะเห็นไดแ้ต่ไกล แลนด์มาร์กท่ีได้รับการบนัทึกภาพมากท่ีสุดของดีซี ผ่าน Vietnam 
Veterans Memorial อนุสาวรียส์งครามเวียดนาม ตั้งตรงขา้มกบั Korean War Memorial อนุสาวรียส์งคราม
เกาหลี และอนุสาวรียลิ์นคอล์น (Lincoln Memorial) จุดชมวิวท่ีมีนกัท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากท่ีสุด เป็นฉาก
หลงัท่ีสวยงามท่ีสุดจนเกินคาํบรรยาย  ภายในอาคารมีอนุสาวรียข์องประธานาธิบดีลินคอล์น กาํแพงดา้นซ้ายได้
จารึกสุนทรพจน์ของลินคอล์นท่ีกล่าว ณ Gettysburg  อนัเป็นอมตะพจน์ท่ีไดรั้บการยกย่องว่าจบัในอเมริกนัยิ่ง
นกั แลว้นาํคณะไปถ่ายรูปด้านหน้าของทาํเนียบขาว หรือ ไวท์เฮา้ส์ท่ีโด่งดงั เป็นทาํเนียบของประธานาธิบดีของ
อเมริกา ความยิ่งใหญ่ท่ีถูกกล่าวขวญัถึง รวมถึงระบบรักษาความปลอดภยัท่ีว่ากนัว่าดีท่ีสุดในโลก ถูกผูส้ร้าง
ภาพยนตร์นาํมาให้ไดช้มกนัใน Olympus has Fallen เดอะเพนตากอน (The Pentagon) ตวัอาคารรูปห้าเหล่ียม
เป็นสัญลกัษณ์ทางการทหาร เป็นอาคารสาํนกังานท่ีมีพนกังานมากท่ีสุดในโลก และเคยเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลกมาก่อน แลว้พาท่านผ่านไปชมย่านจอร์จทาวน์  ถือไดว้่าเป็นชุมชนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของดี.ซี. โดดเด่น
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียน และวิคทอเรียน บา้นท่ีสร้างจากหินและสวนสวยทาํให้ดูร่มร่ืน 
 
 
12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  

  
บ่าย นาํคณะเขา้สู่สถาบันสมิธโซเนียน เป็นสถาบนัวิจยั สถาบนัการศึกษา และพิพิธภณัฑ์ ได้รับทุนจากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา และจากผูบ้ริจาคต่าง ๆ นาํเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ประวติั ศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ (National 
Museum of Natural History) ภายในถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น แต่พื้นท่ีจดัแสดงมีเพียงแค่ 2 ชั้น ชั้นท่ี 1 บอกเล่า
เร่ืองราวของสัตวโ์ลกดึกดาํบรรพม์ีอายุกว่า 220 ลา้นปี แบ่งเป็นโซนสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนม (Mammal) ไดโนเสาร์ 
(Dinosaurs) สัตวใ์นยุคนํ้าแข็ง (Ice Age) ฟอสซิล (Fossil) ตน้กาํเนิดของมนุษย ์(Human Origins) และภายใน
ห้องโถงมหาสมุทร (Ocean Hall) คุณจะมีโอกาสได้เห็นปลาวาฬ ปลา และส่ิงมีชีวิตใตท้ะเลน่าสนใจอีกมากมาย 
และน่ียงัเป็นแค่ส่วนหน่ึงของช้ินงานท่ีจดัแสดงอยู่ในโถงใหญ่มโหฬารเท่านั้น ท่ีชั้น 2 มีนิทรรศการ “เขียนไวใ้น
กระดูก” (Written in Bones) เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัการสืบสวนดว้ยนิติวิทยาศาสตร์จากโครงกระดูกมนุษย ์ห้องอญั
มณีหายากและงานป้ันท่ีแปลกตา จดัแสดงอยู่รอบๆ เพชรขนาด 45 กะรัตท่ีโด่งดงัระดบัโลกอย่างเพชร โฮปได
มอนด์ (The Hope Diamond) เรียนรู้เก่ียวกบัหินและแร่ แลว้ต่ืนตาไปกบัสัตวน่์าเกรงขามท่ีคร้ังหน่ึงเคยอาศยัอยู่
ในทะเลยุคโบราณ และคน้พบส่ิงมีชีวิตท่ีคุณไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริง สัมผสักบัชีวิตในยุคโบราณผ่านการจาํลองวิธี
ชีวิตของคนโบราณอย่างถูกตอ้งและเหมือนจริง เดินผ่านโลกของมด และชีวิตของผีเส้ือ ไปจนถึง
สัตวเ์ล้ือยคลานขนาดใหญ่ พิพิธภณัฑ์น้ีมีช้ินงานจดัแสดงอยู่ถึง 126 ลา้นช้ิน เป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัสมิทธ์ิโซ
เนียน ซ่ึงเป็นสถาบนัคน้ควา้วิจยัและพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก มีผูเ้ขา้ชมกว่า 5 ลา้นคนต่อปี 

  
      นาํเขา้ชมพิพิธภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดของสถาบนัสมิธโซเนียน พื้นท่ีจดัแสดงมี 2 ชั้น แบ่งเป็น 23 แกลลอรี จดัแสดงเคร่ืองบินกว่า 
100 รุ่น, ยานอวกาศ, ขีปนาวุธ และส่ิงประดิษฐ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบิน ไฮไลท์ส่วนหน่ึงคือ นวตักรรมการบินของ
พี่น้องตระกูลไรท์ ในปี 1903, ยานอพอลโล 11 และเทคโนโลยีขั้นสูงของอากาศยานของโลก 



 
 
19.00น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 
นาํเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  Hyatt Regency Tysons Corner Center  หรือเทียบเท่า 

 
             
 

วนัที ่3         วอชิงตัน ดีซี ฟิลาเดลเฟีย - แอตแลนติกซิตี ้
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  

ออกเดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย (Philadelphia) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมลรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองท่ี
พลเมืองหนาแน่นท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 ของสหรัฐอเมริกา มีความสาํคญัในฐานะท่ีเป็นสถานท่ีท่ีมีการเขียนและลง
นามรัฐธรรมนูญของประเทศ เพื่อประกาศอิสรภาพจากองักฤษ   
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
บ่าย เท่ียวชมสถานท่ี ๆ จะบอกเล่าเร่ืองราวได้ดีท่ีสุดคือ Independence Visitor Center ประกอบไปดว้ย 
Independence Hall , Liberty Bell Center ซ่ึงภายในจะจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาเป็นไปของระฆงั 
เป็นระฆงัท่ีมีความหมายต่อประวติัศาสตร์ชาติ เพราะเป็นระฆงัใบท่ีส่งเสียงกอ้งกงัวาน หลงัประกาศอิสรภาพ
ไม่ข้ึนตรงต่อจกัรภพองักฤษในปี 1776  เหตุท่ีเลือกใช้ระฆงัใบน้ีก็เพราะรอบ ๆ ระฆงั จารึกขอ้ความท่ีมีความ
หมายจบัใจเก่ียวกบัเสรีภาพ สอดคลอ้งกบัวตัถุ ประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดี   และ Independence 
Park สถานท่ีน้ีบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ได้เคยยืนตรงจุดน้ี 2 ในนั้นคือ เบนจามิน แฟรงคลิน ในฐานะ
นกัการเมือง เขาเป็นนกัเขียนและผูน้าํการเคล่ือนไหวคนสาํคญัไปสู่การแยกตวัออกจากอาณานิคม และร่วม
ก่อตั้งชาติสหรัฐอเมริกาและ จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐ ศูนยก์ลางของความมัน่คงทุก
อย่างของอเมริกา เสียงท่ีกอ้งกงัวานของ Liberty Bell หลกัเชิดชูอุดมคติในเสรีภาพ และความความเสมอภาค
อย่างแน่วแน่ ไดเ้กิดข้ึนในสถานท่ีแห่งน้ี แวะชมบา้นของ Betsy Ross จุดเร่ิมตน้ของธงชาติผืนแรกท่ีนาํมาใช้
อย่างเป็นทางการ โดยหลงัจากประกาศอิสรภาพ จอร์จ วอชิงตนั ได้ขอให้รอสส์ซ่ึงเป็นช่างเยบ็ชาวเมืองฟิลลา
เดลเฟีย ตดัเยบ็ธงชาติให้โดยธงผืนน้ีมีกลุ่มดาว 13 ดวงเรียงกนัเป็นวงกลม อยู่ในกรอบส่ีเหล่ียมจตุัรัสบนพื้นซ่ึง
มีลวดลายเป็นแถบสีแดงสลบัขาวและต่อมามีการเปล่ียนแปลงถึง 26 คร้ังจึงเป็นธงชาติแบบท่ีใช้ในปัจจุบนั แล้ว
ออกเดินทางต่อสู่เมืองแอตแลนติกซิต้ี ตั้งอยู่ริมฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก ในมลรัฐนิวเจอร์ซ่ี เมืองคาสิโนแห่งที่
สองของสหรัฐฯ โด่งดงัรองลงมาจากลาส เวกสั เมืองตากอากาศริมฝ่ังทะเล เคยเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ



ของชาวนครนิวยอร์ก เพราะอยู่ไม่ห่างจากนครนั้นนกั แต่กลบัมามีชีวิตชีวาอีกคร้ัง เม่ือรัฐบาลอนุญาตให้เอกชน
ตั้งสถานคาสิโนท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากมาย 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  
นาํเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Caesars Atlantic City  หรือเทียบเท่า 

 
วนัที ่4         แอตแลนติกซิตี ้– มหานครนิวยอร์ค 

 
        เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 
     นาํท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นศูนยก์ลางของความศิวิไลซ์ ศูนยก์ลางของเมืองนิวยอร์ก
ประกอบดว้ย 5 เขตปกครองท่ีเรียกว่า โบโรห์ (Borough) คือ เดอะบรองซ์, บรูคลิน, แมนแฮตตัน, ควีนส์ 
และสแตตัน ไอส์แลนด์ เป็นเมืองท่ีมีประชากรกว่า 8 ลา้นคนหนาแน่นท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา จากรูปแบบการวาง
ผงัเมืองดว้ยโครง สร้างท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือมองจากมุมสูงจะเห็นถนนวางตดักนัเป็นแนวส่ีเหล่ียมอย่างเป็น
ระเบียบ โดยจะมีระบบช่ือเรียกถนนว่า “สตรีท” และ “อเวนิว” การวางผงัเมืองในรูปแบบน้ีทาํให้สะดวกต่อการ
คน้หาสถานท่ีได้อย่างง่ายดาย  
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

  
บ่าย นาํท่านชมย่านสาํคญั ๆ ของเมือง อาทิ ย่านวอลล์สตรีท (Wall Street) รู้จกักนัดีในฐานะศูนยก์ลางทาง
การเงินของโลก และตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์กเร่ิมตน้ตั้งอยู่บนถนนสายน้ี บริเวณวอลล์สตรีทจะมีรูปป้ันกระทิง 
(bull) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีหมายถึงเศรษฐกิจดี นกัท่อง เท่ียวผ่านไปมานิยมในการถ่ายรูปคู่ จนกลายเป็น
สัญลกัษณ์ของย่านสาํคญัแห่งน้ี ย่านบรอดเวย์ สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในด้านของโรงละครต่าง ๆ มากมายมารวมกนั
อยู่ท่ีน่ี , เมดิสันสแควร์ อเวนิว , ย่านไทม์สแควร์ , ร็อคก้ีเฟลเลอร์ เซนเตอร์ ท่ีสร้างข้ึนจากตระกูลท่ีร่ํารวยติด
อนัดบัหน่ึงในสิบของอเมริกา ย่านไชน่าทาวน์ , เซ็นทรัลพาร์ค สร้างเสร็จเม่ือปีค.ศ. 1873 มีขนาดอยู่ท่ี 3.4 
ตารางกิโลเมตร สวนสาธารณะแห่งน้ีเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง และยงัเคยเป็นสถานท่ีใช้ประกอบใน
ฉากถ่ายทาํภาพยนตร์อีกดว้ย อนุสรณ์สถาน 911 หรือ Ground Zero นาํคณะเช็คอินเขา้สู่โรงแรมที่พกัย่านไทม์ส
แควร์ แลว้อิสระให้ท่านไดเ้ดินสาํรวจสินคา้ในแหล่งชอปป้ิงมากมายท่ีเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
 
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 
นาํเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Sheraton New York Time Square  หรือเทียบเท่า 

 



 
วนัที ่5         มหานครนิวยอร์ค – ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพเสรีภาพ - ชมววิแบบพาโนรามาบนตีกเอม็ไพร์ฯ 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  
     นาํคณะเดินทางสู่ Pier 83 ลงเรือท่องเท่ียว Circle Line Cruise ล่องไปตามแม่นํ้าฮดัสัน ผ่านเขต Financial 
District และสวนสาธารณะ Battery เพื่อไปชมเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) อนุสาวรียท่ี์ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่า
ทางจิตใจ ท่ีชาวฝร่ังเศสมอบเอาไวเ้ป็นของขวญั แก่ชาวอเมริกนั ในวนัท่ีอเมริกาเฉลิมฉลองวนัชาติครบ 100 ปี 
ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสาํริด รูปเทพีห่มเส้ือคลุม มือขวาชูคบ
เพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคาํประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และมีอกัษรสลกัว่า "JULY IV MDCCLXXVI" หรือ
วนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776  เทา้ขา้งหน่ึงมีโซ่ท่ีขาด แสดงถึงความหลุดพน้จากการเป็นทาส สวมมงกุฎ 7 แฉก
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของทะเลทั้งเจ็ด หรือทวีปทั้งเจ็ด โครงร่างเหล็กออกแบบโดยเออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค และ
กุสตาฟ ไอเฟล ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบหอไอเฟล ในกรุงปารีส ส่วนฐานอนุสาวรีย ์สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึก
โคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกนั เอมมา ลาซารัส ซ่ึงมีเน้ือหาตอ้นรับผูอ้พยพท่ีเขา้อยู่มาในอเมริกาปีค.ศ. 1984 
องค์การยูเนสโก ประกาศให้อนุสาวรียเ์ทพีเสรี ภาพเป็นมรดกของโลก ใกล้ๆ กนัมีเกาะเล็กๆเกาะหน่ึงมีช่ือว่า
เกาะ Ellis เดิมเป็นด่านตรวจคนเขา้เมืองอเมริกาทางเรือสมยัก่อน เรือล่องผ่านไปชมสะพานบรูคลิน เป็นสะพาน
แขวนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ขา้มแม่นํ้ าอีสต์ เช่ือมระหว่างย่านแมนฮตัตนั และย่า
นบรูคลิน 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  
บ่าย นาํคณะข้ึนชมวิวทิวทศัน์บนตึกเอ็มไพร์สเตท หน่ึงในอาคารระฟ้าท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่บน
เกาะแมนฮตัตนั ในรัฐนิวยอร์ก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกนั วิลเลียม เฟรดเดอริค แลมบ์ ก่อสร้างโดย
บริษทั สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ เอเกน จาํกดั เร่ิมลงมือก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 1929 แลว้เสร็จเม่ือ
วนัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสูงทั้งส้ิน 102 ชั้น มีหน้าต่างทั้งส้ิน 6,514 บาน ตึกสูงจากพื้นดิน 381 เมตร 
(1,250 ฟุต) ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบอาร์ตเดคโค (Art Deco) ท่ีนิยมในสมยันั้น ในปัจจุบนัไดมี้การทุ่มเงินกว่า 550 
ลา้นเหรียญเพื่อทาํให้ตึกแห่งน้ีเป็นตึกประหยดัพลงังาน โดยสามารถลดการใช้พลงังานไดล้ดลงถึง 38% เอ็มไพร์
สเตทยงัคงรักษาตาํแหน่งตึกประหยดัพลงังานที่สูงท่ีสุดในโลกอยู่ในเวลาน้ี และมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนกว่า 3.8 
ลา้นคนต่อปี เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ค แบบ 360 องศา อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงย่านฟิฟท์อเวนิว 
สาํหรับของมียี่ห้อและเคร่ืองประดบั ห้างสรรพสินคา้เมซีส์ (Macy's) ห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐฯ 
ตามอธัยาศยั 
 
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 
นาํเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Sheraton New York Time Square  หรือเทียบเท่า 



 

วนัที ่6         มหานครนิวยอร์ค - คอนน่ิง -ไนแองการ่า (ฝ่ังแคนนาดา) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  

นาํคณะเดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค  สู่เมืองคอร์นน่ิง ซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้องนครนิวยอร์ค ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 
ค.ศ. 1890 ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังแม่นํ้าเชมุง เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการทาํเคร่ืองแกว้  

  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองบัฟฟาโล่ ซ่ึงมีประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เป็นเมืองทางดา้นอุตสาหกรรมพนัธ์ุ
พืช ศูนยก์ลางทางวฒันธรรม การ ศึกษาและการแพทย ์และไดรั้บการคดัเลือกจากหนงัสือ Reader’s Digest ให้
เป็นเมืองท่ีมีความสะอาดเป็นอนัดบั 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดย
มีแม่นํ้าไนแองการ่าขวางกั้น ซ่ึงเป็นจุดกาํเนิดของนํ้าตกยกัษ์ “ไนแองการ่า”  จากนั้นนาํคณะช้อปป้ิงใน Fashion 
Outlets of Niagara Falls ท่ีมีสินคา้แบรนด์ดงัของอเมริกาและทัว่โลก ลดกระหนํ่าตั้งแต่ 30-70% อาทิ Burberry 
/ Calvin Klein / Coach / Cole Haan / DKNY / Kate Spade / Levi’s / Polo Ralph Lauren / Saks Fifth Avenue 
OFF 5TH / Samsonite Company Store / Tumi จนไดเ้วลานาํคณะเดินทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศแคนาดา เพื่อ
ด่ืมดํ่ากบัความงดงามอนัเป็นท่ีสุดของนํ้าตกไนแองการ่า ประกอบดว้ยสองนํ้าตกใหญ่ คือน า้ตกอเมริกัน 
(American Fall) และน า้ตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือนํ้าตกเกือกมา้ นํ้าตกทั้งสองถูกคัน่ดว้ยเกาะกลางช่ือ
ว่า Goat Island นํ้าตกอเมริกนัอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกวา้งน้อยกว่าสูงน้อยกว่า กวา้งเพียง 320 
เมตรส่วนนํ้าตกแคนาดาเป็นนํ้าตกรูปเกือกมา้ 2 ใน 3 ของนํ้าตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กวา้งกว่า สูงกว่า และ
ก็สวยกว่า กวา้งถึง 790 เมตร จริง ๆ แลว้นํ้าท่ีตกลงมาเป็นนํ้าตกไนแอการา จะตกจากฝ่ังอเมริกาไปยงัฝ่ัง
แคนาดา ฉะนั้นถา้อยู่ฝ่ังอเมริกาจะเห็นแต่ด้านหลงัและดา้นขา้งของนํ้าตก ดงันั้นการชมวิวของนํ้าตกท่ีสวยงาม
ระดบัโลกจึงตอ้งไปดูจากฝ่ังแคนาดายอ้นกลบัมา ในช่วงกลางคืนของทุกคืน นํ้าตกไนแองการ่าจะถูกประดบัไฟ
แสงสีสวยงามและมีการจุดพลุ ในบริเวณรอบ ๆ นํ้าตก เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
 
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

  
พกัโรงแรม Niagara Falls Marriott Falls view Hotel  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องพักวิวน า้ตกไนแองการา) 

 
วนัที ่7         ล่องเรือชมน ้าตกไนแองการ่า - โตรอนโต้ 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  



นาํคณะชมนํ้าตกไนแองการ่าอย่างใกลชิ้ด ดว้ยการล่องเรือ Hornblower Niagara Cruise เพื่อให้ท่านไดส้ัมผสั
ความยิ่งใหญ่ของม่านนํ้าตกอย่างใกลชิ้ดกบัประสบการณ์อนัแสนประทบัใจ (หมายเหตุ :ในช่วงตน้เดือน
เมษายนของทุกปีการล่องเรือ Hornblower Niagara Cruise จะปิดให้บริการเน่ืองจากสภาพอากาศยงัคงหนาว
นํ้าตกจะแข็งตวัไม่สามารถล่องเรือได)้ 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร SKYLON พร้อมชมวิวทิวทศัน์ของนํ้าตกไนแองการ่ายามคํ่าคืน 

  
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ และใหญ่เป็นอนัดบั 4 ในทวีป
อเมริกาเหนือ เป็นเมืองท่ีมีหลายเช้ือชาติมากท่ีสุด มีผูอ้พยพจากทัว่โลกกว่า 169 ประเทศ  ใช้ภาษาพูดมากกว่า 
100 ภาษา คร่ึงหน่ึงของจาํนวน 5 ลา้นกว่าคนลว้นเป็นคนต่างชาติ มีเพียงคร่ึงเดียวท่ีเป็นคนทอ้งถ่ิน มีชุมชนชาว
เอเชียและชาวจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในอเมริกาเหนือ จึงทาํให้เมืองน้ีมีวฒันธรรมหลากหลาย เป็นศูนยก์ลางทางดา้น
เศรษฐกิจ  ศิลปะ  วฒันธรรม  รัฐบาลแคนาดาจึงไดจ้ดัให้ Toronto เป็นเมืองหลวงทางดา้นวฒันธรรมของ
ประเทศ  และเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกั  ทีมกีฬาท่ี มีช่ือเสียงเช่น ทีมเบสบอล Billy Jay's  ทีมฮ็อคก้ีอย่าง Maple 
Leafs และ ทีมบาสเก็ตบอล Raptor   
 
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Korean 

  
พกัโรงแรม Westin Harbour Castle Toronto  หรือระดบัเดียวกนั 

 
วนัที ่8         โตรอนโต้ – ช้อปป้ิง - ดูไบ 

 
  เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
  

ข้ึนชมทิวทศัน์ของตวัเมืองเมืองโตรอนโตบ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ซ่ึงเป็นตึกท่ีตั้งอยู่โดดเด่นริมทะเลสาบ
ออนตาริโอ ้สาํรวจวฒันธรรมท่ีหลาก หลายในย่านกรีกทาวน์ (Greek Town) ลิตเต๊ิลอิตาลี (Little Italy) ไชน่า
ทาวน์ (Chinatown) โคเรียทาวน์ (Korea Town) และลิตเต๊ิลอินเดีย (Little India) ย่านถนน Queen และ 
University ตึกท่ีทาํการ Old City Hall , New City Hall 

  
  

เที่ยง รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
  

บ่าย อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม และสินคา้พื้นเมืองได้ตามอธัยาศยั ณ ย่านถนนช้อปป้ิงช่ือดงัใน
โตรอนโตท่ี้รวบรวมสินคา้หลาก หลายรูปแบบให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือไดอ้ย่างจุใจ 



  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

  
19.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต ้เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

  
21.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี  EK242 

 

 
วนัที ่9         นครดูไบ (UAE) - กรุงเทพฯ 

 
18.35 น. ถึงนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปล่ียนเท่ียวบิน 

  
22.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี  EK374 

 
 

วนัที ่10         กรุงเทพฯ 
 

  07.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



วันเดินทางและข้อมูลราคา 

 
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม * 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา  

 

 

วันเดินทาง ราคาพักเดี่ยว/ท่าน ราคาพักคู่/ท่าน 
18-27 ม.ค. 2562 181,000 149,000 

12-21 ก.พ. 2562 181,000 149,000 

8-17 มี.ค. 2562 181,000 149,000 

18-27 เม.ย 2562 181,000 149,000 

12-21 พ.ค2562 181,000 149,000 

8-17 มิ.ย 2562 181,000 149,000 

15-24 ก.ค 2562 181,000 149,000 

9-18 ส.ค 2562 195,000 159,900 

18-27 ก.ย.2562 181,000 149,000 

12-21 ต.ค. 2562 181,000 149,000 

8-17 พ.ย. 2562 181,000 149,000 

17-16 ธ.ค. 2562 181,000 149,000 



 
 
เงื่อนไขในการทัวร์ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมท่ีพกั 
 ค่ามคัคุเทศก์ผูช้าํนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล

กรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการ

จดัทาํเอง) 
 ค่าทิปสาํหรับ มคัคุเทศก์ พนักงานขบัรถ พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่าปรับ สาํหรับนํ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนดไว  ้
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น สาํหรับผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ต่อทริป/ต่อท่าน 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วนัทาํการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์ หรือนาํเอกสารมาท่ี
บริษทัฯหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง เพื่อยินยนัการจองท่ีนั่ง 

 กรุณาชาํระเงินมดัจาํ ทนัทีหลงัจากทาํการจอง ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 สาํหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวนัหยุดต่อเน่ือง กรุณาชาํระเงิน 50 % ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วนัทาํการ มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

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


 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริง
จากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ี
พกัฯลฯ 

 
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดอื่นๆ 
 

 รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
 อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน

ราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ้ามนั หรือมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้อง
ขอคืนค่าบริการได้ 

 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได  ้
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ ไม่ครบตามท่ี

กาํหนดไว  ้
 ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีทาํให้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้น ๆ 

 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ขอ้จาํกดัดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์
สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่กบัดุลย
พินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 

 โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่ารวมในคณะตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผู ้
เดินทางรวมแลว้น้อยกว่าท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได้ 

 
เงื่อนไขนอกเหนือการรับผิดชอบ 

 บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืน ๆ 
เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ



สงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วน
ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวทั้งส้ิน 

 หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํหน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

 ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่าง
การเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

 ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผู ้
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย
การบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบัผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยั
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทาง
ไป 
 

ค าแนะน าและข้อควรระวัง 
 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวสาํคญั ผูเ้ดินทางควรมีความระมดัระวงัตวัเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 
 ผูเ้ดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพยสิ์นมีค่าไวใ้นท่ีปลอดภยั โดยหมัน่ตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการ

เดินทาง ตลอดจนระมดัระวงัต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผูไ้ม่หวงัดี 
 อุบติัเหตุเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผูเ้ดินทางควรใส่ใจต่อคาํ

เตือนของไกด์ หัวหน้าทวัร์ ท่องเท่ียวอย่างระมดัระวงั และ ไม่ประมาท 
 การเลือกซ้ือสินคา้ระหว่างการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ จากคุณภาพ ราคา และ

ความพึงพอใจ อย่างถ่ีถว้น สินคา้ในทุกประเทศมีทั้งท่ีมีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพตํ่า แตกต่างกนัไป สิทธ์ิในการจะ
ซ้ือหรือไม่ซ้ือเป็นของผูเ้ดินทาง 

  ผูเ้ดินทางควรจดบนัทึกเบอร์โทรของมคัคุเทศก์ หัวหน้าทวัร์ หรือ ผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถ
ติดต่อกนัได ้

  ผูเ้ดินทางควรเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุม้ครองในแง่มุมต่าง ๆ ไดอ้ย่างครอบคลุมและเหมาะสมหาก
เกิดกรณีฉุกเฉิน 
 



ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า 
 หนังสือเดินทางมีอายุใชง้านเหลืออย่างน้อย 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานาํมาแสดงดว้ย) 
 รูปสี ขนาด 2 X 2 น้ิว จาํนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใชรู้ปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆท้ิงส้ิน พื้นหลงั

เป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นส่ีเหล่ียม ถ่ายมาแลว้ตอ้งไม่เกิน 6 เดือน 
 แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ท่ีทาํการกรอกขอ้มูลแลว้ 
 ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 สาํเนาทะเบียนบา้น 
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ( สาํหรับเด็กอายุต ํ่ากว่า 15 ปี ใชส้าํเนาสูติบตัร ) 
 สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของผูย้ื่นคาํร้อง ท่ีมีอายุบญัชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบนัมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ตอ้งถ่าย

สาํเนาเล่มเก่าทั้งเล่มดว้ย) 
 หลกัฐานทางดา้นการทาํงาน (เอกสารท่ียื่นวีซ่าทุกอย่าง จะตอ้งออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัเดินทาง) 
 ในกรณีท่ีผูย้ื่นเป็นลูกจา้ง ขา้ราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทาํงานจากบริษทัหรือหน่วยงานท่ีสังกดั เป็นภาษาองักฤษ

ตวัจริง ( ให้ระบุตาํแหน่ง, วนัเร่ิมทาํงาน, อตัราเงินเดือน) 
 ในกรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการคา้ 
 ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาองักฤษตวัจริง  
 สาํเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสาํเนาทะเบียนหย่า 
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ  นามสกุล (กรณีท่ีเคยมีการเปล่ียนช่ือ หรือ นามสกุล) 
 กรณีผูอ้ยู่ใตอุ้ปการะเล้ียงดู เช่น แม่บา้นท่ีไม่ไดท้าํงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทาํงาน, สาํเนาสมุดเงิน

ฝาก, ทะเบียนบา้น, บตัรประชาชนของสามี 
 กรณีเด็กอายุต ํ่ากว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทาํงาน, สาํเนาสมุดเงินฝาก, 

ทะเบียนบา้น, บตัรระจาํตวัประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกบับุคคลอ่ืนได ้ ออก
โดยอาํเภอหรือสาํนักงานเขต ถา้บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ตอ้งมีสาํเนามรณะบตัร 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีบา้น, ท่ีทาํงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ (จาํเป็นมาก) 
 

ข้อตกลงโปรดตรวจสอบก่อนส ารองที่น่ัง 
เพื่อให้การสั่งซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินคา้ บริการ จากบริษทั ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
1.ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ให้ตรงกบั หนงัสือเดินทาง ( Passport ) 

1.1ช่ือ+นามสกุลของผูโ้ดยสารทุกคน   
1.2คาํนาํหน้าช่ือ.เช่นMr./Mrs./Miss. 
1.3ช่ือ/ชั้นยศ/ทางตาํรวจ/ทหารเป็นตน้(ถา้มีและตอ้งการระบุ) 
1.4เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ(ในกรณีท่ีสามารถสะสมไมล์ได้) 
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะตอ้งใช้ราคาบตัรโดยสารประเภทใด  ตรง
ตามอายุของเด็กหรือไม่ 
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร และผูร่้วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมีอายุ
เหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 



2. ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได้ หากยงัไม่ไดมี้การ ออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมี
ตรวจพบความผิดพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระ
ค่าใช้จ่าย ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนในกรณี 
1.6 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ ไม่สามารถ ดาํเนินการใด ๆ 
แทนท่านไดท้ั้งส้ิน 
 
3. กรณีท่ี ท่านไม่ไดท้าํการทกัทว้งใด ๆ แบบไปลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือว่าท่านไดต้กลงรับทราบเง่ือนไข และ
ขอ้กาํหนดทั้งหมด ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึน บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบ ใด ๆ 
ทั้งส้ิน 

 
  

 

 

 


