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อเมรกิาตะวนัออก 10 วนั 6 คืน 

นิวยอรก์ – นิวเจอรซี์ย ์– ฟิลลาเดเฟีย – แฮรสิเบริก์  

คอรน์น่ิง – บบัโฟโล – น ้ าตกไนแองการ่า(ฝัง่อเมรกิา) 

บงิแฮมตนั – วูด๊บูรี่  

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ - คูเวต  

19.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิคูเวตแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอาํนวยความ

สะดวกก่อนเดนิทาง 

22.45 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศคูเวต โดยสายการบนิคูเวตแอร ์เทีย่วบนิที ่KU412 

 

วนัที่สองของการเดินทาง  คูเวต - นิวยอรก์ - นิวเจอรซ์ีย ์

02.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงคูเวต เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 

09.00 น.  ออกเดนิทางต่อจากคูเวต สู่เมอืงนิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสายการบนิคูเวตแอร ์เทีย่วบนิที ่KU117 

**** บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล **** 

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิจอหน์เอฟเคนเนด ีเมอืงนิวยอรก์ (NEW YORK) 

เป็นนครแห่งความม ัง่ค ัง่ทนัสมยัทางดา้นสถาปตัยกรรมและเทคโนโลย ี
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รวมถงึศูนยก์ลางของธุรกิจและการท่องเทีย่ว ...หลงัจากผ่านการตรวจหนงัสอืเดนิทางและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ... 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ รฐันิวเจอรซ์ยี ์ประเทศสหรฐัอเมริกา เพือ่เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั  

ทีพ่กั  EDISON HOTEL NEW JERSEY หรือเทยีบเท่า  

 

วนัที่สามของการเดินทาง  นิวเจอรซ์ีย ์- ฟิลลาเดลเฟีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ชมสวนสาธารณะ (BATTERY PARK) เพือ่ชมอนุสาวรียเ์ทพเีสรีภาพของอเมริกา ต่อดว้ย Ground Zero, 

Time Square ผ่าน ถนนวอลสตรีท (WALL 

STREET) ทีม่คีวามสาํคญัต่อธุรกิจการเงนิ และตลาด

หุน้ของโลก …ชม ร็อคกี้ เฟลเลอร ์เซนเตอร ์

(ROCKEFELLER CENTER) ทีส่รา้งขึ้น จากตระกูล

ทีร่ ํา่รวย ตดิอนัดบัหนึ่งในสบิของอเมริกาถนนสายทีห่า้ 

(FIFTH AVENUE) ซึ่งคบัคัง่ไปดว้ยศูนยก์ารคา้และโรงมหรสพชัน้นาํ  

นาํท่านชมดา้นหนา้ตกึเอม็ไพรสเตท (EMPIRE STATE BUILDING) เพือ่ชมทวิทศันข์อง

นคร นิวยอรค์ บนชัน้ที ่86 ทีท่่าน จะสามารถมองเหน็ทศันียภาพที่

สวยงามของตวัเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยอาคาร ทีม่ชีื่อ เช่น ตกึไครส้เลอร ์

ตกึเวลิด์เทรดเซนเตอร ์มเีวลาพอใหท้่านซื้อของฝาก 

นาํท่านผ่านชมสะพานแขวนบรูคลนิ (BROOKLYN BRIDGE) ที่ถือเป็น

สะพานแขวนทีเ่ก่าแก่ที่สุดในสหรฐัอเมริกาซึ่งถูกสรา้งในสมยั ค.ศ. 1883 

โดยปจัจบุนัทางการไดข้ึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ทางวศิวกรรมแห่งชาติ

ของสหรฐัอเมริกาดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟิลลาเดลเฟีย 

(PHILADELPHIA) (156 กม.)มลรฐัเพนซลิวาเนีย 

ซึ่งเป็นเมอืงทีร่ิเริ่มการประกาศอสิรภาพในสมยัก่อตัง้ประเทศสหรฐัอเมริกา  

ชมระฆงัแห่งเสรีภาพ (LIBERTY BELL) สญัลกัษณข์องการก่อตัง้ประเทศ และชมดา้นหนา้ 

หอแห่งเสรีภาพ (INDEPENDENCE HALL) 

สมยัก่อนสรา้งขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นศาลาว่าการรฐั ปจัจบุนัใช ้

เป็นทีเ่ก็บรกัษาเอกสารอสิรภาพและตัง้ดนิแดนใหม่โดย

ใชช้ื่อว่า สหรฐัอเมรกิา (UNITED STATES OF AMERICA) 
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คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN  หรือเทยีบเท่า  

 
 

วนัที่สี่ของการเดินทาง ฟิลลาเดลเฟีย - แฮริสเบิรก์ - คอรน์น่ิง - บบัโฟโล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงแฮริสเบริก์ (HARRISBURG) (173 กม.)  เมอืงหลวงริมฝัง่แม่นํา้ซวัคว-ิฮานน่าของรฐัเพนซลิ

เวเนีย (PENNSYLANIA) ริมฝัง่แม่นํา้ซวัควฮิานน่า  

เขา้ชมโรงงานจาํลองผลติช็อกโกแลต ชื่อดงัของประเทศอเมริกา นัน่ก็คอื HERSHEY’S 

CHOCOLATE WORLD ซึ่งท่านจะไดช้ม

ข ัน้ตอนในการผลติช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์

การต์ูนเคลือ่นไหวโดยใชส้ตัวจ์าํลองในการแสดง

ประกอบกบัเทคโนโลยทีีท่นัสมยั พรอ้มกบัการ

แสดงทีน่่ารกัและตื่นตาตื่นใจ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อช็อกโกแลตนานา

ชนิดของ HERSHEY’S เพือ่เป็นของฝาก ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอรน์น่ิง (CORNING) (262.3 กม.) พรอ้มชมทศันียภาพกบับรรยากาศของเมอืงและชีวติ

แบบชาวอเมริกนั ซึ่งต ัง้อยู่ทา่มกลางเทอืกเขาทีสู่งใหญ่ทางตอนเหนือของรฐันิวยอรก์ ก่อตัง้ขึ้นเมือ่ปี ค.ศ. 1890 

และตัง้อยู่บนฝัง่แม่นํา้เชมงุ  

 นาํท่าน ชมโรงงานเครื่องแกว้ (CORNING 

GLASS) ของเมอืงคอรน์น่ิงทีม่ชีื่อเสยีงและอสิระ

ใหท้กุท่านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซื้อสนิคา้ ไม่ว่าจะเป็น

จาน ชามของ Correll ทีแ่ตกยาก นอกจากน้ียงัมี

ของประดบั ตกแต่งบา้นต่างๆ ทีส่วยงามซึ่งทาํมาจากแกว้ใหท้่านไดช้มและเลอืกซื้อตามอธัยาศยั 

  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงบฟัฟาโล (BUFFALO) (199.5 กม.) เป็นเมอืงในสหรฐัอเมริกาต ัง้อยู่ในรฐันิวยอรก์ 

  อยู่ตดิกบัทะเลสาบอรีีและแม่นํา้ไนแอการาและเป็นเมอืงขนาดใหญ่อนัดบัสองในรฐัรองลงมาจากนครนิวยอรก์… 

และเป็นเมอืงตดิพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมแีม่นํา้ไนแองการ่าขวางกัน้ ซึ่งเป็นจดุกาํเนิดของนํา้ตก

ยกัษไ์นแองการ่า ระหว่างทางผ่านนํา้ตกไนแองการ่า นํา้ตกทีต่ ัง้อยู่ชายแดนอเมริกาและแคนาดา... 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  ADAM’S MARK หรือเทยีบเท่า  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
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วนัที่หา้ของการเดินทาง บบัโฟโล - น ้าตกไนแองการ่าฝัง่อเมริกา  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ชมนํา้ตกไนแอการ่า ฝัง่อเมรกิา (NIAGARA FALLS) ตัง้อยู่บนแม่นํา้ไนแอการ่าทางตะวนัออกของทวปี

อเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดา

กบัสหรฐัอเมริกา นํา้ตกไนแอการ่าประกอบดว้ย

นํา้ตกสามแห่ง คอื นํา้ตกเกือกมา้ (HORSESHOE 

FALLS) สูง 158 ฟตุ, นํา้ตกอเมริกาสูง 167 ฟตุ, 

และนํา้ตกขนาดเลก็กว่าทีอ่ยู่ตดิกนั คอืนํา้ตก 

Bridal Veil. มจีดุชมววิทีส่วยงามและเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วทีส่าํคญัของท ัง้ 2 ประเทศ และยงัเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง

โลกทางธรรมชาต ิพบกบัความยิ่งใหญ่ของนํา้ตกทีม่ปีริมาณนํา้มากมายมหาศาล

ก่อใหเ้กิดเสยีงสนัน่หว ัน่ไหวและละออง

ไอนํา้ทีท่าํใหเ้กิดสายรุ่งเมือ่กระทบกบั

แสงแดดในวนัทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส 

(หมายเหต ุ : หากสภาพอากาศไม่อาํนวย 

และ เรือ MAID OF THE MIST ไม่

สามารถออกเดนิเรือได ้ จะนาํท่าน JOURNEY BEHINDTHE FALL เป็นการทดแทน 

ทางบริษทัไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายได ้ในกรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรือได)้)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้นาํท่านสู่ FASHION OUTLET OF NIAGARA FALLS ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซื้อสนิคา้แฟชัน่มากมาย 

อาท ิ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'RUS EXPRESS, VITAMIN WORLD ฯลฯ  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั NIGAGARA BINGHAMTON หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่หกของการเดินทาง  น ้าตกไนแองการา่ฝัง่อเมริกา - บิงแฮมตนั 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงบงิแฮมตนั (BINGHAMTON) (320 กม.) ตัง้อยู่ทางใต ้

ของนิวยอรค์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่แีม่นํา้สองสายมาบรรจบกนั 

เมอืงน้ีมธีรรมชาตทิีง่ดงามมาก เป็นเมอืงของการปีนเขาและส่องสตัวไ์ปจนถงึ

ประวตัศิาสตรท์อ้งถิ่นและผลงานศิลปะ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS BINGHAMTON หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง  บิงแฮมตนั - วูด๊บูรี่ - นิวยอรก์ - นิวเจอรซ์ีย ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงวูด๊บูรี่ (WOODBURY) เพือ่ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ที่ WOODBURY COMMON 

PREMIUM OUTLETS ..ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่โดยมรีา้นคา้

มากกว่า 220 รา้นคา้ อาท ิเช่น 7 For All Mankind, A|X Armani 

Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, 

Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, 

Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, 

Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Superdry, True Religion Brand 

Jeans, Versace, Saint Laurent  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

บ่าย นาํท่านเดนิทางผ่านเมอืงนิวยอรก์ (NEW YORK) ทีม่ชีื่อเล่น

ว่า Big Apple นครทีเ่ป็นเมอืงท่าศูนยก์ลางทางธุรกิจ 

การเงนิ การศึกษา ศิลปะและวฒันธรรม  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

แลว้นาํท่านเพือ่เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัที่รฐันิวเจอรซ์ยี ์

ทีพ่กั  EDISON HOTEL NEW JERSEY หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที่แปดของการเดินทาง  นิวเจอรซ์ีย ์- นิวยอรก์ - คูเวต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงนิวยอรก์…ชมถนนสายทีห่า้ (FIFTH AVENUE) แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัทีม่สีนิคา้และของแบ

รนดเ์นมระดบัโลกไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Chanel, Dior และอื่นๆ อกีมากมาย ...ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ อสิระให ้

ทกุท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

ชมความตระการตาของตกึระฟ้าเอม็ไพรส์เตท (EMPIRE STATE BUILDING) เคยเป็นทีถ่่ายทาํภาพยนตรต่์างๆ

มากมาย อาทเิช่น AN AFFAIR TO REMEMBER, KING KONG, THE DAY AFTER TOMORROW, 

PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS : THE LIGHTNING THIEF เป็นตน้ ตกึเอม็ไพรส์เตท ตัง้อยู่บน

เกาะแมนฮตัตนัในเมอืงนิวยอรก์ของประเทศสหรฐัอเมริกา ก่อสรา้งโดยการใชอ้ฐิในการสรา้ง 10 ลา้นกอ้น มคีวาม

สูง 375 เมตร และลกึลงไปใตด้นิจากระดบัถนนอกี 10 เมตร แบ่งเป็น 102 ชัน้ บนยอดสุดมโีดมสูงขึ้นไปอีก 60 

เมตรจากชัน้ล่างถงึช ัน้ที ่86 มโีครงเหลก็เสริมอย่างด ีชนิดไม่ขึ้นสนิม 

คดิเป็นนํา้หนกั 730 ตนั จคุนไดท้ ัง้หมด 80,000 กว่าคน เริ่มสรา้ง

เมือ่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2472 สรา้งเสร็จเมือ่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2480  

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

บ่าย จากนัน้ ชมย่านไทม ์สแควร ์(TIMES SQUARE) หน่ึงในสถานที่

เป็นหวัใจของนิวยอรก์ซึ่งจะมกีารเฉลมิฉลอง

ตอ้นรบัปีใหม่ กนัอย่างคบัคัง่และอลงัการ

มากทีสุ่ดในโลกแห่งหนึ่ง… 

นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ จอหน์เอฟเคนเนด ีเมอืงนิวยอรก์ (NEW YORK) เพือ่เดนิทาง

กลบัสู่ประเทศไทย 

21.00 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศคูเวต โดยสายการบนิคูเวตแอร ์เทีย่วบนิที ่KU118 

**** บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล**** 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง  คูเวต - ประเทศไทย 

17.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ ประเทศคูเวต  เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 

22.15 น.  ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิคูเวตแอร ์ เทีย่วบนิที ่KU413 
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วนัที่สบิของการเดินทาง ประเทศไทย 

09.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ…. 

อตัราคา่บริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่2 ท่าน 

 

เด็ก 1 ท่าน 

ผูใ้หญ ่1 ท่าน  

 

เด็ก 1 ท่าน  

(ไม่มีเตียง) 

พกักบัผูใ้หญ ่ 

2 ท่าน  

พกัเด่ียวเพิ่ม 

 69,999.- 69,999.- 67,999.- 15,900.- 
 

กรุป๊ข ัน้ตํา่เดนิทาง 25 คน ในกรณีมกีรุป๊ตํา่กวา่ 25 คน จะมกีารเปลีย่นแปลงราคา 
 

อตัราน้ีรวม: 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป – กลบั Economy Class สายการบนิคูเวตแอร ์ 

 ค่ารถรบั – ส่งตามรายการ 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบหุรือในระดบัเดยีวกนั 

 ค่าอาหารตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่าเขา้สถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่ง 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไข ้

 ใน จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบั 

 ประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

 ค่าประกนั และ ค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัเิหต ุไม่ครอบคลุมผูเ้ดนิทางทีม่อีายุเกิน 80 ปี 

 ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบนิมบีริการสาํหรบักระเป๋าท่านละ 2 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรมั หากนํา้หนกัหรือจาํนวนของ 

กระเป๋าเกินกว่าทีก่าํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบนิทีเ่คานเ์ตอรเ์ช็คอนิ 
 

อตัราน้ีไม่รวม : 

 ค่าหนงัสอืเดนิทาง 
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 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอเมริกา  

 ค่าเขา้ชมละครบรอดเวย ์

 ค่าเขา้ชม LIBERTY CRUISE และ ค่าขึ้นตกึ EMPIRE STATE 

 ค่านํา้หนกักระเป๋าเกินจากทีส่ายการบนิกาํหนดไว ้

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหารเครื่องดืม่ ,ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดและอื่นๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าทปิยกกระเป๋า 3 USD ต่อท่าน 

 ค่าทปิคนขบัรถท่านละ 3 USD ต่อท่าน 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรท์่านละ 20 USD ต่อท่าน 
              

เงือ่นไข: 

 ท่านสามารถสาํรองทีน่ ัง่โดยจ่ายมดัจาํล่วงหนา้ท่านละ 40,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนวนัเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั 

 บริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบหากเกิดเหตสุุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิหรือการล่าชา้ของสายการบนิ  ,เหตุจากอุบตัิเหตุ ,

ภยัธรรมชาต ิ,การจลาจล ,การนดัหยุดงาน 

 หากเกิดกรณีการถูกปฏเิสธการเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ และท่านไม่สามารถเดนิทางต่อได ้ซึ่งเป็นเหตจุากเอกสารไม่ถูกตอ้งหรือ

ทาํสิง่ผดิกฏหมาย ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีไ่ม่รบัผดิชอบ 

 บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยดึประโยชนข์องท่านเป็นหลกั 
 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั หกัค่าบริการ 1,000 บาท 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์

 ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรือกรุป๊ทีม่กีารการนัตค่ีามดัจาํทีพ่กัโดยตรง  หรือ

โดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได  ้ รวมถึงเที่ยวบนิพเิศษเช่น  EXTRA  FLIGHT และ 

CHARTER FLIGHT   จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดเนื่องจากค่าต ัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกาจะไม่มเีตยีงเสริมหรือเตยีงทีส่าม กรณีที่เป็นผูใ้หญ่และตอ้งการพกั 3 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง

หรือเดก็พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไม่มเีตยีงเสริม ท ัง้น้ีเพื่อหลกีเลี่ยงเพลงิไหมใ้นหอ้งพกั ซึ่งเป็นหน่ึงใน

กฎหมายของบางรฐัในประเทศ*** 

 



 

 

 9 

เอกสารใชป้ระกอบการขอวซี่าอเมริกา 

 หนงัสอืเดนิทางเลม่จรงิ ตอ้งมอีายุไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ (ถา้มเีลม่เก่ากรุณาแนบมาดว้ย) 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไมเ่กนิ 6 เดอืน (พื้นหลงัตอ้งเป็นสขีาวเทา่นัน้) 

 สาํเนาบตัรประชาชน และ สาํเนาทะเบยีนบา้น 

 เอกสารเกี่ยวกบัอาชพี 

o กรณีลูกจา้ง จดหมายรบัรองการทาํงานจากบรษิทัทีท่าํงาน เป็นภาษาองักฤษ ถงึสถานฑูต ระบวุนัที่

เริ่มทาํงาน เงนิเดอืน ตาํแหน่ง และระยะเวลาทีจ่ะพาํนกัในสหรฐัอเมรกิา 

o กรณีเจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองบรษิทัฉบบัจรงิ ทีม่รีายชื่อกรรมการอายุไมเ่กนิ 3 เดอืน และ

ประทบัตราบรษิทั มชีื่อผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่นหรอืเจา้ของ 

 เอกสารเกี่ยวกบัรายได ้

o กรณีลูกจา้ง สมดุบญัชธีนาคารสว่นตวัฉบบัจรงิ หรอื หนงัสอืรบัรองจากธนาคารทีท่่านมบีญัชเีงนิฝาก

อยู่ (Bank Guaranteed) 

o กรณีเจา้ของกจิการ รายการเดนิบญัชขีองบรษิทัฯ ฉบบัจรงิ ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 


