รหัสทัวร์ : THW6-QR-US-1-28DEC18

นิวยอร์ ค – ล่องเรื อชมเทพีเสรีภาพ – เกาะแมนฮัตตัน – เมืองซีราคิวส์
ไนแองการ่ า – ล่องเรื อชมนา้ ตกไนแองการ่ า – GOAT ISLAND – วิลเลีย่ มสปอร์ ต – บัลติมอร์
วอชิงตัน ดีซี – ถาบันสมิธโซเนียน – แอตแลนติก ซิตี้
ฟิ ลาเดเฟี ย – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เลท

รหัสทัวร์ : THW6-QR-US-1-28DEC18
กาหนดการเดินทาง
01 - 10 ธันวาคม , 28 ธันวาคม - 06 มกราคม 2562
( กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันที่01 กรุงเทพฯ – โดฮา
16.30 น.
20.55 น.

ทุกท่ านพร้ อมกัน ณ เคาน์ เตอร์ สายการบินกาต้ าร์ แถว Q ประตู 8 สนามบินสุ วรรณภู มิ โดยมีเจ้ าหน้ า ที่
บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์ โดยเทีย่ วบินที่ QR833

วันที2่ โดฮา – นิวยอร์ ค – ล่องเรื อเทพีเสรีภาพ – ชมเมือง – ย่ านไทม์ สแควร์
00.05 น.
01.55 น.
08.40 น.

เทีย่ ง

บ่าย

เดินทางถึงโดฮา ประเทศกาต้ าร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ ค สหรัฐอเมริกา โดยเทีย่ วบินที่ QR703
เดินทางถึง นครนิวยอร์ ค (NEW YORK) นาท่ านผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ว
นาท่ านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ ค โดยผ่านเส้ นทางชมสะพานบรู คลิน (Brooklyn Bridge) ซึ่งเป็ นสะพาน
แขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริ กา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ าอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์ ก ซิ ต้ ี
เกาะแมนฮัตตัน และ ย่านบรู คลิน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ICHIUMI JAPANESE
& SEAFOOD BUFFET ร้ านบุฟเฟ่ ต์ อาหารญี่ปุ่นตั้งอยู่ใจ
กลางมหานครนิวยอร์ ค มีเมนู ให้ ท่านเลือกหลากหลาย อาทิ
ซู ชิ ซาซิ มิ เทมปุระ ไก่ เทอริ ยากิ ปลาแซลม่ อนย่ าง ปูอัด สลัด
ยากิโซบะ อุด้ง ราเมง สุ กยี้ ากี้ มิโซะซุ ป หอยนางรม ตลอดจน
ผลไม้ และของหวานทีม่ ีให้ ท่านเลือกทานอย่างเต็มอิม่
จากนั้นผ่ านชมตึกเอ็มไพร์ สเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลก ปั จจุบนั
สู งเป็ นอันดับ 14 ของโลก มีท้ งั หมด 102 ชั้น ตึกนี้ ยงั เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ของฮอลลีวดู ้ หลายเรื่ องมา
ใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาฉากสาคัญ ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เป็ นต้น (**หมายเหตุ
หากมีเวลาท่ านสามารถเลื อกซื้ อ ตั๋วขึ้นชมวิวบน ราคาทัวร์ จ ะไม่ รวมค่ าขึ้นตึกเอ็มไพร์ สเตท มีค่า ใช้ จ่า ย
เพิม่ เติม ท่านละ ประมาณ 40 USD) / นาชมตัวมหานคร
นิวยอร์ ค ชมเขตแมนแฮตตัน ซึ่ ง เป็ นที่ต้ งั ของสถานที่
สาคัญต่าง ๆ อาทิ ย่ านวอลล์ สตรีท Wall St. เป็ นชื่อของ
ถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเส้นนี้เป็ นถนนเก่าแก่เส้น
หนึ่ ง ของเมื อง ซึ่ งเป็ นศู นย์ก ลางทางการเงิ นแห่ ง หนึ่ ง
และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ค เริ่ มตั้งต้นอยู่ บนถนนสาย
นี้ ผ่านชม ย่ านเรดิโอ ซิตี้ มิวสิ ค ฮอลล์ (RADIO CITY
MUSIC HALL) โรงภาพยนตร์ และโรงคอนเสิ ร์ต จุที่
นัง่ ได้ 6,500 ที่นงั่ นาท่านสู่ ย่ านฟิ ฟธ์ อเวนิว (FIFTH AVENUE) ย่านที่เป็ นศูนย์รวมของสิ นค้า ยี่ห้อชั้นนา

รหัสทัวร์ : THW6-QR-US-1-28DEC18

ค่า

และแฟชั่น ทัน สมัย อี ก ทั้ง ยัง มี ห้ า งสรรพสิ น ค้า ชื่ อ ดัง MACY น าท่ า นเดิ น ชม ย่ า นไทม์ ส แควร์ (TIME
SQUARE) แหล่งรวมป้ ายโฆษณาขนาดมหึ มา ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าชั้นนาของอเมริ กา ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า
กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับและร้านขายของที่ระลึก
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: APA WOODBRIDGE HOTEL
วันที่03 นิวยอร์ ค – ล่องเรื อ – ซีราคิวส์
เช้ า

หรื อระดับเทียบเท่ า

ค่า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่ านล่ องเรื อชมเกาะชมเทพีเสรี ภาพ (Statue of Liberty) เดิมมีชื่อว่า Liberty Enlightening The
World ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็ นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบ เป็ นของขวัญแก่ชาวอเมริ กนั ใน
วันที่อเมริ กาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปี เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม ปี 1876 โดยส่ งมอบอย่างเป็ นทางการ โดยมี
ประธานาธิ บดีโกรเวอร์ คลิฟ แลนด์เป็ นผูร้ ับมอบใน
วันที่ 28 ตุลาคม 1886 เทพีเสรี ภาพ เป็ นประติมากรรม
โลหะสาริ ด รู ปเทพีห่มเสื้ อคลุ ม มื อขวาชู คบเพลิ ง มื อ
ซ้ายถื อแผ่นจารึ กคาประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และ
ได้รับการขึ้นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนส
โก้ เมื่อปี 1984 ผ่านชม GROUND ZERO สถานที่ ๆ เคยเป็ นที่ต้ งั ของตึกเวิร์ดเทรดถูกเรี ยกว่า ทันทีที่สิ้นสุ ด
การวินาศกรรมในครั้งนั้น หน่ วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริ กา และหน่ วยงานของเอกชนร่ วมกันตาเนิ นการ
ปรับปรุ งพื้นที่ดงั กล่าวให้เป็ นสถานที่ระลึกถึงเหยือ่ จากวินาศกรรม 911
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะท่านเดินทางสู่ “เมืองซีราคิวส์ ” (Syracuse) เป็ นเมืองในเขตฟิ งเกอร์ เลกส์ ของนิ วยอร์ กตอนกลางมีกีฬา
ระดับวิทยาลัย แสงอาทิ ตย์ช่วงฤดู ร้อนและฤดู หนาวที่ เต็มไปด้วยหิ มะเหมาะต่อการทากิ จกรรมในร่ มและ
กลางแจ้ ง ตลอดทั้ งปี เพลิ ด เพลิ น ได้ ท้ ั งวัน กั บ
กิ จ กรรมกลางแจ้ ง ช้ อ ปปิ้ ง และสถานที่ ท าง
วัฒนธรรมในใจกลางรั ฐนิ วยอร์ ก แต่เดิ มซี ราคิ วส์
เป็ นเมืองหลักในการผลิตเกลื อให้กบั สหรัฐอเมริ กา
เมื่อมี มหาวิทยาลัยซี ราคิ วส์ และสถานที่ ท่องเที่ ย ว
ต่า งๆ ก็ ทาให้เมื องนี้ ก ระฉับ กระเฉงจากพลัง ของ
หนุ่มสาว
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:

HOLIDAY INN HOTEL

เทีย่ ง
บ่าย

หรื อระดับเทียบเท่ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-US-1-28DEC18
วันที่04 ซีราคิวส์ – ชมนา้ ตกไนแองการ่ า – Cave of The Winds (จุดชมนา้ ตก)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นาท่านออกเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติไนแองการ่ า ฝั่ งอเมริ กา ที่ถือว่าเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
สิ่ งหนึ่ งของโล ก แล ะเป็ นส ถ านที่ ดื่ มน้ าผึ้ ง
พระจันทร์ ยอดนิยมสู งสุ ด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาว
อเมริ ก ัน น้ า ตกไนแองการ่ า เกิ ดจากบริ ม าณน้ า ที่
ไหลมาจากทะเลสาบทั้ง 5 และเป็ นพรมแดน
ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กากับประเทศแคนาดา
น้ าตกไนแอการาประกอบด้วยน้ าตกสามแห่ งที่แยก
ออกจากกัน คื อ น้ าตกเกื อกม้า (Horseshoe Falls
บางครั้งก็เรี ยก น้ าตกแคนาดา) สู ง 158 ฟุต, น้ าตกอเมริ กาสู ง 167 ฟุต, และน้ าตกขนาดเล็กกว่าที่อยูต่ ิดกัน คือ
น้ าตก Bridal Veil เดินทางถึงน้ าตกไนแองการ่ า นาท่านเดินเข้าสู่ จุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นน้ าตกไนแองกา
ร่ าได้อย่างชัดเจน มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ได้อย่างเต็มที่

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย อิม่ อร่ อยกับอาหารไทยรสชาติต้นตารับ

บ่าย

นาท่ านเดินชม Cave of the Winds เพื่อชม
นา้ ตกไนแองการ่ าอย่างใกล้ชิด สัมผัสกระแสน้ า
ปริ มาณมหาศาลที่ทิ้งตัวจากทะเลสาบอี รี่ เป็ น
จุ ด ที่ ท าให้ ท่ า นได้อ ยู่ ใ กล้ก ับ น้ า ตกมากที่ สุ ด
สัม ผัส ได้ก ับ ความสวยงามพร้ อมกับ ความน่ า
กลัวกับปริ มาณน้ า 6 แสนแกลอนต่อวินาที ที่
ตกลงกระทบกัน ทาให้เกิ ดเสี ยงดังกึ กก้องไป
นับพันไมล์ และมีละอองน้ าปกคลุมไปทัว่ บริ เวณทอดผ่านด้วยสายรุ ้งโค้งรับกับน้ าตกขนาดมหึ มา สร้างความ
สวยงามและความประทับใจเป็ นอย่างมาก
*** หมายเหตุ MAID OF THE MIST จะปิ ดบริ การในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน - ปลายเดือนมีนาคมเนื่ องจากสภาพ
อากาศไม่เอื้ออานวย เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทางบริ ษทั จึงจะจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้เหมาะสมแทน โดยจะนา
ทุกท่านเที่ ยวชม Goat Island เป็ นเกาะที่ คนั่ กลางระหว่างน้ าตกอเมริ กนั (American Falls) และน้ าตกแคนาดา
(Canadian Falls) หรื อน้ าตกเกือกม้า(Horseshoe Falls) น้ าตกอเมริ กนั อยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริ กา มีความกว้าง
น้อยกว่า สู งน้อยกว่า กว้างเพี ยง 320 เมตร ส่ วนน้ าตกแคนาดาเป็ นน้ าตกรู ปเกื อกม้า 2 ใน 3 ของน้ าตกอยู่ในเขต
ประเทศแคนาดา

ท่ า นสามารถซื้ อทัวร์ นั่ง เฮลิ ค อปเตอร์ (NIAGARA
HELICOPTER) เพื่อชมความงามของน้ าตกไนแอง
การ่ า ในมุ ม มองที่ น่า ตื่ นเต้น เพื่ อไม่ ใ ห้ ท่ า นพลาด
โอกาส ในการเก็บภาพสวยๆ ในแต่ละมุม ควรเตรี ยม
กล้องถ่ายรู ปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ข้ ึนเฮลิคอปเตอร์ โดย
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ทัวร์ น้ ี จะเริ่ มต้นด้วยการชมโรงผลิตไฟฟ้ า จากพลังงานน้ า (The Sir Adam Beck Generating Plant), The
Niagara Parks Commission School of Horticulture

หมายเหตุ...การนัง่ เฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยูส่ ภาพอากาศ ไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่าน
ละ 150 USD ชาระเป็ นเงินสดเท่านั้น
ค่า

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

พักที่: HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL / หรื อระดับเทียบเท่ า
วันที่05 ไนแองการ่ า – วิลเลีย่ มสปอร์ ต – บัลติมอร์
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ เ มื อ งบัล ติ ม อร์ ผ่ า นชมวิ ว
ทิวทัศน์ระหว่างทางของมลรั ฐนิ วยอร์ ค และมลรั ฐ
เพนซิ ลวาเนีย เข้าสู่ เมืองวิลเลีบมสปอร์ ต เมืองเก่าแก่
ที่สาคัญของรัฐเพนซิ ลเวเนี ย เคยเป็ นศูนย์กลางการ
ทาไม้รูปไม้ ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐและเป็ นสมรภูมิรบที่
สาคัญระหว่างชาวอินเดียนแดงพื้นมืองเผ่าอีโรเควส์
(Iroquois) กับ ชาวฝรั่ ง เศสผู ้บุ ก รุ ก เดิ น ทางถึ ง ตัว
เมืองนาท่านผ่านชมเมืองโดยรอบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองบัลติมอร์ (Baltimore) เป็ นเมืองอิสระ และเป็ นเมื องที่ ใหญ่ที่สุดในมลรั ฐ
แมริ แลนด์ เป็ นเมืองท่าฝั่ งแอตแลนติกที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ ในสมัยก่อนเคยเป็ นเมืองท่าเรื อ ที่
รับผูอ้ พยพจากยุโรปและแอฟริ กาเข้าสู่ ประเทศ เดินทางถึงเมืองบัลติมอร์ นาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
BUBBA GUMP SHRIMP CO.
ร้ านอาหารทะเลและสารพั ด เมนู ก้ ุ ง
สไตล์ อ เมริ กัน ร้ านนี้ ถู ก สร้ า งขึ้น มา
โดยได้ รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์
เรื่ อง Forrest Gump

พักที่: RADISSON BALTIMORE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-US-1-28DEC18
วันที0่ 6 บัลติมอร์ – วอชิงตัน ดีซี – ทาเนียบขาว – อนุสาวรีย์วอชิงตัน
เข้ าชมสถาบันสมิธโซเนียน – บัลติมอร์
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ า นเดิ นทางสู่ กรุ งวอชิ งตั น ดี ซี (Washington DC) ชมกรุ งวอชิ งตัน ดี ซี เมื องหลวงของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา มีชื่อเต็มว่า DISTRICT OF COLUMBIA หรื อใช้ตวั กันว่า D.C. กรุ งวอชิงตัน ดีซี สร้างในสมัย
ของประธานาธิ บดีจอร์ จ วอชิงตัน ประธานาธิ บดีคนแรกของสหรัฐอเมริ กา สร้ างขึ้นแทนฟิ ลาเดลเฟี ยที่เคย
เป็ นเมืองหลวงของสหรัฐฯ สมัยเป็ นดินแดนโพ้นทะเล
ของอังกฤษ เป็ นเมืองหนึ่งที่ได้รับการออกแบบผังเมือง
ได้ อ ย่ า งสวยงามเป็ นระเบี ย บ และเป็ นที่ ต้ ั งของ
หน่ วยงานรัฐบาลที่สาคัญๆ โดย กรุ งวอชิ งตัน ดีซี นั้น
ติดกับรัฐเวอร์ จิเนียและรัฐแมรี แลนด์ อยูใ่ นเขตฝั่งซ้าย
ของแม่น้ าพอตอแมก (POTOMAC RIVER) แวะ
ถ่ ายรู ปกับทาเนียบขาว (The White House) ที่พานัก
ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กา นาท่านชมและถ่ ายรู ป
กั บ อ นุ ส า ว รี ย์ ว อ ชิ ง ตั น ( WASHINGTON
MONUMENT) ที่มีลกั ษณะเป็ นแท่งโอบิลิสก์ สู ง 169
เมตร สร้ า งขึ้ นเพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่ จ อรจ วอชิ ง ตัน
ประธานาธิ บ ดี ค นแรกของสหรั ฐ ฯเข้า ชม อนุ ส รณ์
สถานอับราฮัมลินคอล์ น (LINCOLN MEMORIAL)
ใจกลางกรุ งวอชิ งตัน ดี ซี ร้ างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ สถานที่ระลึกถึ งอดี ตประธานาธิ บดี ลิ นคอล์น ตั้งอยู่ใน
บริ เวณสวนสาธารณะอันใหญ่ โตภายในตัวเมื อง ชม อนุ ส รณ์ ส ถานทหารผ่ า นศึ ก เวียดนาม (VIETNAM
VETERAN MEMORIAL) ที่บนกาแพงสี ดา มีรายชื่ อของชาวอเมริ กนั ที่เสี ยชี วิตในสงครามเวียดนามกว่า
58,000 คน ชม อนุ สรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี (KOREAN WAR VETERANS MEMORIAL) เป็ นรู ป
แกะสลักที่เป็ นรู ปทหาร ชม อนุ สรณ์ สถานธอมัส เจฟเฟอร์ สัน (JEFFERSON MEMORIAL) อนุ สรณ์
สถานที่สวยงามและสาคัญแห่งหนึ่งในกรุ งวอชิงตัน ดีซี มีรูปปั้ นของประธานาธิ บดีเจฟเฟอร์ สันอยูด่ า้ นใน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จ า ก นั้ น น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ “ ส ถ า บั น ส มิ ธ โ ซ เ นี ย น ”
(SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึ่ งเป็ นสถาบันวิจยั ก่อตั้ง
ขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน
(JAMES SMITHSON) ซึ่ งระบุในพินยั กรรมว่าหากหลานชายของ
เขา เฮนรี่ เจมส์ ฮังเกอาร์ ฟอร์ ด ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทั้งหมด
ให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาเพื่อก่อตั้งองค์กรที่สามารถ “เพิ่มพูนและ
เผยแพร่ ค วามรู ้ ” ให้แก่ ม นุ ษ ยชาติ เข้า ชม พิพิธ ภัณ ฑ์ ย านยนตร์
อากาศยาน (National Air and Space Museum) ชมเครื่ องบิน

รหัสทัวร์ : THW6-QR-US-1-28DEC18
หลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง Kitty Hawk Flyer เครื่ องบินลาแรกของโลกของพี่นอ้ งตระกูลไรน์ ยานอวกาศ อพอล
โล 11 จรวดลาแรกที่โคจรไปกลับโลก – ดวงจันทร์ ชม พิพธิ ภัณฑ์ ประวัติธรรมชาติ (National Museum of
Natural History) เพลิดเพลินกับการชมหุ่น สตัฟฟ์ ช้างป่ าแอฟริ กนั ตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นที่ยงั มี
ห้องที่ มีซากดึ กดาบรรพ์ มี โครงกระดู กไดโนเสาร์ ยืนตระหง่ านอยู่ มี ไฮไลท์ที่สาคัญคื อ เพชรโฮ้ ป (Hope
Diamond) อันเป็ นเพชรสี น้ าเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประวัติวา่ นาแต่ เคราะห์ร้ายมาให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของ
เสมอ จนกระทัง่ เจ้าของคนสุ ดท้ายส่ งมาให้แก่สถาบันสมิธโซเนียน

คา่

บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย เต็มอิ่มกับอาหารรสจัดตามแบบฉบับอาหารไทย ใจ
กลางกรุงวอชิงตัน ดีซี

พักที่: RADISSON BALTIMORE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า
วันที่07 บัลติมอร์ – ฟิ ลาเดเฟี ย เอาท์ เล็ท – แอตแลนติก ซิตี้
เช้ า

15.30 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ Philadelphia Premium Outlets ซึ่ งเรี ยกได้วา่ เป็ นเอาท์เลทที่ดีที่สุดใน อเมริ กา ตั้งอยูบ่ น
เนื้ อที่ ข นาดใหญ่ ประกอบด้วยร้ านค้าแบรนด์เนม
กว่า 250 ร้านค้า นาเสนอสิ นค้าในราคาที่ชวนให้
เลื อกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ
BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR,
COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY,
ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X,
EMPORIO ARMANI และอื่นๆอีกมากมาย อิสระ
ให้ท่านได้เดินเล่นหรื อจะเลือกนัง่ จิบชา กาแฟ ที่มาจาหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิ ตี้ ดินแดนแห่ งคาสิ โน (เวลาเดินทาง 1.20 ช.ม.) ที่ข้ ึนชื่ นที่สุดด้านฝั่ ง
ตะวัน ออก (ลาสเวกั ส ตะวัน ออก) ด้ ว ย
ทิวทัศน์อนั งดงาม ทาให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ โลก
ต่างใฝ่ ฝั นที่จะมาเสี่ ยงโชค ณ เมืองนี้ อิสระ
ให้ ท่ า นได้ ส นุ ก สนานกับ การเสี่ ย งโชคที่
คาสิ โน หรื ออิสระเที่ยวชมเลือกซื้ อสิ นค้า ณ
ถนนบอร์ ดวอค ซึ่ งเป็ นถนนสายเก่ าแก่ ของ
เมืองแอตแลนติก ซิ ต้ ี สร้างขึ้นในปี 1870 ใน
อดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบนั มีความกว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่ งตลอดสายเต็ม
ไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้า ซึ่ งมีชื่อเสี ยงระดับโลกก็ต้ งั อยูบ่ นถนนเส้นนี้

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่า เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชมเมืองและกิจกรรมต่างๆของคาสิ โน

พักที่:

BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า

วันที่08
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย
20.55 น.

รหัสทัวร์ : THW6-QR-US-1-28DEC18
แอตแลนติก ซิตี้ – เมืองฟิ ลาเดเฟี ย – ชมเมือง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย มลรัฐเพนซิ ลวาเนีย ซึ่ งเป็ นเมืองที่ริเริ่ มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้ง
ประเทศสหรั ฐ อเมริ กาชม ระฆั ง แห่ ง อิ ส รภาพ หรื อ ลิ เ บอร์ ตี้ เบลล์ จัด เป็ นระฆัง ที่ มี ค วามหมายต่ อ
ประวัติศาสตร์ ชาติอเมริ กนั เพราะเป็ นระฆังใบที่ส่งเสี ยงก้องกังวานหลังประกาศอิสรภาพไม่ข้ ึนตรงต่อจักร
ภพอังกฤษ ในปี 1776 เหตุที่เลือกใช้ระฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆังจารึ ก
ข้อความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรี ภาพไว้วา่ “ขอให้เสรี ภาพจง
มี แ ด่ ค นทุ ก คนที่ อ าศั ย อยู่ บ นผื น แผ่ น ดิ น นี้ ” ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุ ป ระสงค์ข องการประกาศอิ ส รภาพพอดี ระฆั ง เสรี ภาพใบนี้ มี
น้ าหนัก 2,080 ปอนด์ เริ่ มแขวนเป็ น ระฆังประจาเมืองฟิ ลาเดลเฟี ย
ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียามมีการประชุมหรื อเหตุการณ์สาคัญ ก่อนจะใช้ใน
การตี เพื่อประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตี ไว้อาลัยในอสัญกรรม
ของคณะผู ้ กอบกู้อิสรภาพทุ กๆคน ระฆังเริ่ มปรากฏรอยร้ าวในปี
1835 และแตกปริ หลังการตีฉลองวันเกิดประธานาธิ บดีจอร์ จ วอชิ งตัน
ทาให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพร่ าเพรื่ อ เพื่อยืดอายุของระฆัง
ให้ยาวนานที่สุดชม/ อินดีเพนเด้ นซ์ ฮอลล์ สถานที่ประกาศอิสรภาพ ตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย ซึ่ งได้
ประกาศเอกราชไว้ใ นปี ค.ศ 1776 ค าประกาศเขี ย นโดยโธมัส เจฟเฟอร์ สั น แถลงว่า อาณานิ ค ม
อเมริ กา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากอังกฤษ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านสนุ กกับการช้อปปิ้ งในห้างสรรพสิ นค้าที่ เก่าแก่ ที่สุดใน USA คือห้าง MACY’S CENTER CITY
PHILADEPHIA ให้ท่านจับจ่ายใช้สอยอย่างอิสระ / ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินฟิ ลาเดเฟี ย
ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเทีย่ วบินที่ QR728

วันที่09 โดฮา – กรุงเทพฯ
16.10 น.
18.30 น.

เดินทางถึงโดฮา เพื่อแวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยเทีย่ วบินที่ QR826

วันที่10 กรุงเทพฯ
05.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่องมาจากสายการ
บิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศทีท่ างคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัท ได้ มอบหมายให้
หัวหน้ าทัวร์ ผ้นู าทัวร์ มีอานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

รหัสทัวร์ : THW6-QR-US-1-28DEC18

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

01-10 ธันวาคม 2561
72,900.28 ธันวาคม-06 มกราคม 2562 78,900.-

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

72,900.78,900.-

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

72,900.78,900.-

25,900.25,900.-

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-นิวยอร์ค // ฟิ ลาเดเฟี ย-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการ
ปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิน่ ในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าอเมริ กา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรื อไม่กต็ าม
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้ องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรม
ที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่าทิปพนักงานขับรถท่ านละ 4 US/ท่ าน/วัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
 กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษท
ั และ




ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผู ้
ร่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวี
ซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิ ดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
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เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิ เสธการเข้า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 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 และอานวยความสะดวก
o เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่ มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืน
ให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมี
เอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภู มิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋
เครื่ องบิ น หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิ น ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อ
กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ 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 จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
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เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุ ณาระบุคาว่า 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 ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อ
แต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก 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 ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

