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อเมริกาตะวนัออก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตนั ดซีี ไนแองการ่า นิวยอร์ก 

จุดเด่น  

 อนิดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ และระฆงัแห่งอิสรภาพท่ี ลเิบอร์ตี ้เบลล์ สัญลกัษณ์ของการก่อตั้งประเทศ 
 ท าเนียบขาว สถานท่ีท างานและบา้นพกัราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ 
 ชม พพิธิภัณฑ์เคร่ืองบิน และ ยานอวกาศ National Air and Space Museum 
 ชมเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตช็อคโกแลต ณ Hershey’s  Chocolate 
 ชม Corning Glass Museum โรงงานเคร่ืองแกว้ทีบีไอ 
 อุทยานแห่งชาติน า้ตกไนแองการ่า ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกทางธรรมชาติ 
 ชอ้ปป้ิง Woodbury Common Premium Outlets ศูนยร์วมแบรนดเ์นมชั้นน าสัญชาติอเมริกา 
 ชมความสง่างามของ เทพเีสรีภาพ สัญลกัษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกนั 
 จัตุรัสไทม์สแควร์ **พเิศษ น าท่านชมววิทวิทศัน์ของมหานครนิวยอร์ก บนตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท** 
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ช่ือโปรแกรม อเมริกาตะวันออก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดีซี ไนแองการ่า นิวยอร์ก   
จ านวน 9 วัน 5 คืน 

ก าหนดการเดินทาง   

วนัที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา 

17:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขา
ออก ชั้ น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR 
AIRWAYS โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

20:40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ 
โดยเท่ียวบินท่ี QR833  

23:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อ
แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

 
วนัที่ 2 โดฮา - ฟิลาเดลเฟีย - วอชิงตัน ดี ซี 

01:10 น. ออกเดินทางต่อสู่ ฟิลาเดลเฟีย เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบินท่ี QR727 
07:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฟิลาเดลเฟีย เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา หลงัผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมือง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว  ออก
เดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย 
Philadelphia City มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ี ริเ ร่ิมการ

ประกาศอิสรภาพในสมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมจากจุดก าเนิดเสรีภาพ และอิสรภาพท่ี อินดีเพน 
เด้นซ์ ฮอลล์ และระฆงัแห่งอิสรภาพท่ี ลเิบอร์ตี ้เบลล์ สัญลกัษณ์ของการก่อตั้งประเทศ สมยัก่อนสร้างข้ึน
เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบนัใช้เก็บรักษาเอกสาร และตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ช่ือว่า สหรัฐอเมริกา 
United State of America 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าคณะออกเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี Washington D.C. เมืองหลวง

เก่าแก่ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยูร่ะหวา่งมลรัฐเวอร์จิเนียกบัแมร่ี
แลนด์ เป็นเมืองท่ีไดรั้บการวางแผนผงัเมืองเป็นอย่างดี สวยงามและ
เป็นระเบียบ ทั้งยงัเป็นท่ีตั้ง ท่ีท  าการของหน่วยงานรัฐบาลท่ีส าคญัต่างๆ 
วอชิงตัน ดี.ซี .  มีอาณาเขตเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส  ยาวด้านละ 16 
กิโลเมตร โดยใจกลางของส่ีเหล่ียมจตุัรัสเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียว์อชิงตนั ท่ีอยู่ระหว่างท าเนียบขาวและ
อาคารรัฐสภา โดยอาคารรัฐสภาจะแบ่งเมืองออกเป็น 4 ส่วนคือ ตะวนัตกเฉียงเหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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ตะวนัออกเฉียงใต ้และ ตะวนัตกเฉียงใต ้โดยถนนท่ีสร้างใหม่ในแนวเหนือใตจ้ะเป็นตวัเลข ในขณะท่ี
ถนนในแนวตะวนัออกตกจะเป็นตวัอกัษร a b c ซ่ึงถนนเส้นเก่ายงัคงช่ือเดิมอยู่ ถนนทแยงเป็นช่ือรัฐ
สถานท่ีส าคญัในเมืองประกอบดว้ย ท าเนียบขาว ตึกส าคญัและตึกรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเป็นสถานท่ีส าคญั 
รวมถึงพิพิธภณัฑ์ท่ีหลายแห่งบริเวณรอบ สถาบนัสมิธโซเนียน ตั้งอยูท่ี่บริเวณท่ีช่ือ เนชนัแนลมอลล์นอก
จากน้ีในเมืองยงัประกอบดว้ย หอศิลป์แห่งชาติ จอร์จทาวน์ซ่ืงเป็นบริเวณท่ีเก่าท่ีสุดของตวัเมืองและเป็น
แหล่งช้อปป้ิงอยูท่างทิศตะวนัตกของเมือง ยเูน่ียนสเตชัน่ สถานีรถไฟและรถไฟใตดิ้นท่ีส าคญัของเมือง 
และไชน่าทาวน์ 

ค ่า อสิระให้ท่านรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั  Holiday Inn Chantilly หรือเทยีบเท่า                   
                               

วนัที่ 3 วอชิงตัน ดี ซี - พพิธิภัณฑ์แห่งชาติอเมริกา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น ท าเนียบขาว, สถานท่ีท างาน และ
บา้นพกัราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ, อนุสาวรีย์รถไฟยูเน่ียนส
เตชัน่อนัทนัสมยั ชม สถาบันสมิธโซเนียน The Smithsonian Institute 
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหน่ึงร่วมกบัเงินกองทุนจาก
พินยักรรมของ James Smithsonนกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ สถาบนัส

มิธโซเนียนยงัเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และได้รวบรวม
พิพิธภณัฑ์ 13 แห่งไวด้้วยกนั น าท่านชมพิพิธภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ ซ่ึง
แสดงนิทรรศการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ชมหอ้งแสดงกระดูก
ไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณท่ีตวัใหญ่ท่ีสุดในโลก และเพชร
ขนาด 45.5 กะรัต ท่ีเคยเป็นสมบติัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ประเทศ
ฝร่ังเศส 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ชม พิพิธภัณฑ์เคร่ืองบิน  และ ยานอวกาศ National Air and Space 
Museum ท่ีมีผูเ้ขา้ชมสูงท่ีสุดในโลกแสดงประวติัศาสตร์ และววิฒันาการ
การบินมาตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ระกอบดว้ยเคร่ืองร่อน เคร่ืองบิน จรวด 
และ ยานอวกาศ ซ่ึงเป็นของจริงตั้งแสดงมีโรงภาพยนตร์จอยกัษ ์IMAX ท่ี
ฉายภาพยนตร์เก่ียวกบัการบินอวกาศ นอกจากน้ียงัมีทอ้งฟ้าจ าลอง หิน
จากดวงจนัทร์ และเคร่ืองบินล าแรกของโลกจากตระกลู Wright 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั  Holiday Inn Chantilly หรือเทยีบเท่า 
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วนัที่ 4 แฮรีสเบิร์ก - คอร์นน่ิง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ เมืองแฮรีส เบิร์ก Harrisburg City ซ่ึงเป็น
เมืองหลวงของฝ่ังรัฐเพนซิลวาเนีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังตะวนัออก
ของแม่น ้ าซสัควิฮานน่า น าท่านเยี่ยมชมเคร่ืองจกัรเก่าแก่ท่ี
ใชใ้นการผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ให้ท่านได้
ซ้ือช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึก ณ 
Hershey’s  Chocolate 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอร์นน่ิง Corning City ซ่ึงอยู่

ทางตอนใตข้องนครนิวยอร์ก ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1890 ซ่ึง
ตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเชมุง เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางด้านการ
ผลิต เค ร่ืองแก้ว  น าท่ านชม  Corning Glass Museum 
โรงงานเคร่ืองแกว้ทีบีไอ ท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการผลิตเคร่ือง
แกว้ของอเมริกา 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั  Ramada Painted Post หรือเทยีบเท่า 
 
วนัที่ 5 บัฟฟาโล่ - น า้ตกไนแองการ่า - แฟช่ันไนแองการ่า เอาท์เล็ท 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโร่ Buffalo City ซ่ึงตั้งอยูท่าง

ทิศตะวนัตกของมหานครนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 1.1 
ลา้นคน ไดรั้บการคดัเลือกจากหนงัสือ Reader’s Digest ให้
เป็นเมืองท่ีมีความสะอาดเป็นอนัดบั 3 ของอเมริกา และเป็น
เมืองท่ีมีพรมแดนติดกบัประเทศแคนาดา โดยมีน ้ าตกยกัษ์
ไนแองการ่าขวางกั้นระหว่างประเทศอเมริกา และแคนาดา
อยูน่ าท่านเดินทางสู่แฟชัน่ไนแองการ่า แฟคตอร่ีเอาท์เล็ท อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงกบัสินคา้แบรนด์เนมช่ือ
ดงัสัญชาติอเมริกาในราคาโรงงาน 
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติน า้ตกไนแองกา
ร่า Niagara Falls ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกทาง
ธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ ของน ้ าตกท่ีมี
อาณาบริเวณ ปริมาณมวลน ้ าไหลเวียนมากมายมหาศาล ท่ี
ไหลมาจากทะเลสาบอีรีทิ้งตัวลงก่อให้เกิดเสียงดังสนั่น

หวัน่ไหว และ
ละอองไอน ้ าท่ีสร้างความสดช่ืนไปทัว่บริเวณหากสภาพ
อากาศเอ้ืออ านวย ท่านจะไดเ้ห็นสายรุ้งท่ีเกิดจากละอองน ้ า
อยูเ่หนือน ้ าตก ซ่ึงสวยงามมากๆ โดยบริเวณน้ีจะเกิดสายรุ้ง
อยู่ เ ป็นประจ า  เ น่ืองจากมีละอองน ้ าลอยข้ึนข้ึนสู่ชั้ น
บรรยากาศเป็นจ านวนมาก น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ
น ้ าตกยกัษ์ไนแองการ่าในจุดท่ีใกลท่ี้สุด ดว้ยเรือ เมด ออฟ 

เดอะ มิส Maid of the Mist ทวนกระแสน ้ าเขา้สู่ธารน ้ าอนัเช่ียวกราดท่ีหลัง่ไหลโถมเถมาจากเบ้ืองสูง 
ต่ืนเตน้และต่ืนตาต่ืนใจ สัมผสักบัประสบการณ์คร้ังยิง่ใหญ่ ในการชมน ้าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ดจริงๆ 
**หมายเหตุ: เมด ออฟ เดอะ มิส Maid of the Mist จะเปิดให้บริการในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน 
ตุลาคม ก าหนดวันที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 
โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ และทางบริษัทไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ 
หากไม่สามารถล่องเรือได้ ** 

ค ่า อสิระให้ท่านรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั Days Inn At The Falls หรือเทยีบเท่า 
 
วนัที่ 6 Woodbury Common Premium Outlets - นิวยอร์ก 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก หรือท่ีนิยมเรียก
กนัวา่ นิวยอร์ก ซิตี ้New York City / NYC เป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมหานครเอกของโลก จดั
ไดว้า่เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจการเงิน วฒันธรรม บนัเทิง 
และสังคมท่ีส าคญัท่ีสุดของโลกมีตึกระฟ้า และตึกท่ีสูงมาก
ท่ีสุดในโลกตลอดระยะเวลา 150 ปี 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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ระหว่า งทาง  น าท่ าน เ ดินทาง สู่  Woodbury Common 
Premium Outlets เอาท์เล็ท ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในอเมริกา 
ศูนยร์วมแบรนด์เนมชั้นน าสัญชาติอเมริกา และอีกมากมาย
หลากหลายแบรนด์จ ากทั่ว ทุก มุมโลกไว้ ท่ี น่ี  อ า ทิ  
BURBERRY, GUCCI, DIOR, COACH, DIESEL, G-
STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, 
POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และอีกมากมาย 

ค ่า  อสิระให้ท่านรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั Wyndham Garden Newark Airport หรือเทียบเท่า 

 
วนัที่ 7 นิวยอร์ก - ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ - ขึน้ชมววิบนตึกสูงระฟ้า Empire State - ฟิฟท์ อเวนิว                                                                                      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินลงเฟอร์ร่ีสู่  เกาะลิเบอร์ตี้  ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ
อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ ชมความสง่างามของ เทพีเสรีภาพ 
สัญลกัษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกนั ท่ีแสดงให้
เห็นถึงวา่เป็น
ดินแดนท่ีทุก
ค น มี สิ ท ธิ  
และเสรีภาพ

เท่าเทียมกนั เทพีเสรีภาพน้ีประเทศฝร่ังเศสไดม้อบให้เป็น
ของขวญัเน่ืองในโอกาสท่ีอเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 
100 ปี ระหวา่งนั้นท่านจะไดช้มความงดงามของ สะพานบ

รูคลิน Brooklyn Bridge สะพานเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนจากการ
ขึงลวดเหล็กในสมยัโบราณ ชมวิวทิวทศัน์ความงดงามของ
เกาะแมนฮัตตนั ผ่านชม เซ็นทรัลปาร์ค  สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก เรดิโอ
ซิต้ี มิวสิคฮอลล ์ท่ีจดัการแสดงดนตรีช่ือดงัยา่น ไทม์สแควร์ 
ยา่นการคา้กลางนครท่ีประชนัป้ายโฆษณานบัร้อยป้าย ยา่น
โรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์  ต้นก าเนิดของละคร

บรอดเวย์ศิลปะการแสดงท่ีทัว่โลกยอมรับรวมทั้งผ่านชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ, 
หอสมุดประชาชน, โบสถเ์ซนตแ์พททริค, ยา่นไชน่าทาวน์ ผา่นชม Ground Zero เป็นบริเวณท่ีคร้ังหน่ึงเคย
เป็นตึกแฝด World Trade Center ท่ีสูงท่ีสุดในอเมริกาแต่ตอนน้ีเหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ าเป็น
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อนุสรณ์สถาน หลงัจากการสูญเสียคร้ังใหญ่ในปี 2001 หรือเหตุการณ์ 911 ปัจจุบนับริเวณน้ีสร้างเป็น
โครงการเวิร์ลเทรดเซนเตอร์ ใหม่ โดยมีทั้งหมด 4 Tower ในโครงการ ผา่นชม จัตุรัสไทม์สแควร์ พิเศษ!! 
น าท่านชมวิวทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก บนตึกสูงระฟ้า เอ็มไพร์สเตท สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์
มากมาย อาทิ Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปป้ิง
ยา่น ถนนสายท่ี 5 ฟิฟท ์อเวนิว ถนนชอ้ปป้ิง สินคา้ แบรนดเ์นมระดบัโลก 

เทีย่ง อสิระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย 
ค ่า  อสิระให้ท่านรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
17:00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน จอห์น เอฟ เคนเนดี ้เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
20:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 

เท่ียวบินท่ี QR702 
 
วนัที่ 8 นิวยอร์ก - โดฮา 

17:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 
21:10 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR822 
 
วนัที่ 9 โดฮา - ประเทศไทย 

07:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

อัตราค่าบริการ  

 

วนัเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร์ (บาท / ท่าน) พกัห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผู้ใหญ่ 
 (มีเตียง) 

เด็กไม่เกนิ 12 
ปี พกักบั
ผู้ใหญ่  

(ไม่มีเตียง) 

พกั
เดี่ยว 

วซ่ีา 
อเมริกา 

เดือน  กนัยายน 

11 ก.ย. 60 - 19 ก.ย. 60  73,999 71,999 69,999 13,999 7,500 
18 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 60  73,999 71,999 69,999 13,999 7,500 
เดือน  ตุลาคม 

03 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60  75,999 73,999 71,999 13,900 7,500 
18 ต.ค. 60 - 26 ต.ค. 60 * วนัปิยมหาราช 75,999 73,999 71,999 13,900 7,500 
22 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60 * วนัปิยมหาราช 72,999 72,999 71,999 13,900 7,500 
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เดือน  มกราคม 

26 ม.ค. 61 - 02 ก.พ. 61  69,999 69,999 68,999 13,900 7,500 
เดือน  กุมภาพนัธ์ 

16 ก.พ. 61 - 24 ก.พ. 61  69,999 69,999 68,999 13,900 7,500 
เดือน  มีนาคม 

02 มี.ค. 61 - 10 มี.ค. 61  69,999 69,999 68,999 13,900 7,500 
23 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 61  69,999 69,999 68,999 13,900 7,500 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ท่ีสามารถเล่ือนเวลา และวนัเดินทางได ้เพราะจะ
มีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนวนัเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเน้ือสัตวบ์างประเภท ใหท้่านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กบัเจา้หน้าท่ีหลงัจากท่ีไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์ หรือค่าทวัร์

ส่วนท่ีเหลือ กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายช่ือคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ  
 กรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้สะกดช่ือ-นามสกุลผดิ ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนา

หนา้พาสปอร์ตใหท้างบริษทัในการออกตัว๋เคร่ืองบิน 
 กรณีเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางจะต้องมีการแจง้ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะนั้นถ้าแจง้หลงัจาก

เจา้หนา้ท่ีออกเอกสารทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในส่วนน้ี 
 หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือเรียบร้อยแลว้ ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทาง

บริษทัจะจดัส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทางใหท้่านทางอีเมล ์หรือแฟกซ์ท่ีท่านไดร้ะบุไว ้
 ราคาทวัร์ใช้ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางไดจ้ะตอ้งเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางท่ี

ระบุเท่านั้น 
 ทางบริษทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนให้แก่ลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกั

เด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์เท่านั้น 
 PASSPORT ตอ้งมีอายกุารใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนหมดอาย ุนบัจากวนัเดินทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ท่ีเดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม (พกัเด่ียว) ข้ึนอยูก่บัมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มี

ในบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียวเดินทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพื่อเป็น

สินน ้ าใจกบัผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนน้ีเพื่อมอบใหห้วัหนา้ทวัร์ระหวา่ง
การเดินทาง 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัพร้อมคณะ สายการบิน QATAR AIRWAYS 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพกัห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ
แข่งขนักีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยพกัในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ินการเปล่ียนแปลง 
 ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทวัร์ 
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัน าเท่ียว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร่ืองสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้เจา้หนา้ของบริษทั** อตัราเบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 390 บาท ข้ึนอยูร่ะยะเวลาการ
เดินทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พร้อมพนกังานขบัรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และพนกังานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 50 เหรียญ /ท่าน 

ตลอดทริปการเดินทาง 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ์น ้ าหนกัดงัน้ี 

กระเป๋าโหลดใตเ้คร่ืองบินจ านวนไม่เกินท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23กโิลกรัม และกรณีถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 
7 กโิลกรัม 

 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง อาหารท่ีสั่งเพิ่ม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคาน้ีทางบริษทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญั

ถ่ินท่ีอยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ทางบริษทัจะเป็น
ผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจา้ของหนังสือ
เดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
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 ค่าวีซ่านกัท่องเท่ียว กรณียื่นขอ VISA จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 7,500 บาท (ค่าวีซ่าอาจมี
การเปล่ียนแปลข้ึนลงตามอตัราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กบัท่าน ไม่
วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 
 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 

  

 
 
 
 
 
  

เงื่อนไขการเดินทาง  

เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☒  วซ่ีา 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ซ่ึงใน

กรณีน้ี ทางบริษทัยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา (ถา้มี) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ 
โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทาง
บริษทัไม่อาจคืนเงินให้ท่านไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงด
ออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง
ประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วท่ีพ  าพกัอยูใ่นประเทศไทย 
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4. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทั หรือช าระโดยตรงกบัทาง
ทางบริษทัจะถือวา่ท่านรับทราบ และยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก   

การจอง หรือส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทางพร้อมช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง  
 กรณี ไม่มีวีซ่า หากมีความประสงค์ให้ทางบริษทัด าเนินการยื่นเอกสารวีซ่า จะตอ้งมีค่าธรรมเนียมในการ

ด าเนินการ ท่านละ 7,500 บาท  
 กรณีท่ี ยงัไม่ออกตั๋ว และวซ่ีาไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกั 

ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินท่านละ 5,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่า และจะคืนเงินส่วนท่ีเหลือให้
ภายใน 7 วนั หลงัจากวนัทราบผล  

 กรณีท่ี ออกตั๋วแล้ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าธรรมเนียมตามราคาจริง 

 กรณี วซ่ีาไม่ผา่น การพิจารณาจากทางสถานทูต บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบเก่ียวกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 
 การยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีระบุ 

พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของ
ท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซ่ีาอีกคร้ังหน่ึง) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่
ผา่นบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด  

การยกเลกิ 
 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจ าทั้งหมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร์ 
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร์  
 ยกเลกิการเดินทาง ในวนัเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้า
ของสายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนเหนือการควบคุมของบริษทัฯ 
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เอกสารประกอบการขอ VISA  สถานทูตอเมริกา 
สถานทีต่ิดต่อ 

การขอวซ่ีาผูส้มคัรตอ้งเดินทางไปสถานทูตเพื่อเขา้รับการสัมภาษณ์ดว้ยตนเองทุกกรณีตามเวลาท่ีสถานทูตนดั
หมายเท่านั้น และ โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพโดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรียมเอกสารฉบบัจริงทั้งหมด แสดงกบัสถานทูตใน
วนัสัมภาษณ์ 
**ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 5-10 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 
การเตรียมเอกสาร  

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า
กรุณาน ามาแสดงดว้ย) 

2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 น้ิว จ านวน 3 ใบ ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพรา
ลอยด์ ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งส้ิน พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และเห็น
สัดส่วนใบหนา้เกิน 50% ของรูปถ่าย ตอ้งมดัผม และ เก็บผมใหเ้รียบร้อย หา้มใส่
เคร่ืองประดบั หรือแวน่ตา ไม่มีลวดลาย และถ่ายมาแลว้ตอ้งไม่เกิน 6 เดือน 

3. แบบฟอร์มขอ้มูลส่วนตวัท่ีทางบริษทัส่งให้ (กรุณากรอกให้ครบถว้นตามความ
เป็นจริง) 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น และ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ส าหรับเด็กอายุต  ่ากวา่ 
15 ปี ใชส้ าเนาสูติบตัร) 

5. สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของผูย้ื่นค าร้อง ท่ีมีอายุบญัชีมากกว่า 6 เดือน และมีเงินหมุนเวียนสม ่าเสมอทุก
เดือน หากเล่มปัจจุบนัมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ตอ้งใช้เล่มเก่าพร้อมถ่ายส าเนาเล่มเก่าทั้งเล่มดว้ย (สถานทูตจะ
พิจารณาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  

6. หลกัฐานทางดา้นการท างาน (ตอ้งมีอายไุม่เกิน 3 เดือน) 
7. ในกรณีท่ีผูย้ื่นเป็นลูกจา้ง ขา้ราชการ ให้แสดงหนงัสือรับรองการท างานจากบริษทัหรือหน่วยงานท่ีสังกดั 

เป็นภาษาองักฤษตวัจริง (ใหร้ะบุต าแหน่ง, วนัเร่ิมท างาน, อตัราเงินเดือน) 
8. ในกรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใหแ้สดงหนงัสือรับรองจดทะเบียนการคา้ 
9. ในกรณีนกัเรียนหรือนกัศึกษา ใหแ้สดงหนงัสือรับรองสถานภาพการเป็นนกัศึกษา (เป็นภาษาองักฤษตวัจริง) 
10. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหยา่ ขอส าเนาทะเบียนหยา่ 
11. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (กรณีท่ีเคยมีการเปล่ียนช่ือ หรือ นามสกุล) 
12. กรณีผูอ้ยูใ่ตอุ้ปการะเล้ียงดู เช่น แม่บา้นท่ีไม่ไดท้  างาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนงัสือรับรองการท างาน, 

ส าเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบา้น, บตัรประชาชนของสามี 
13. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ใหแ้สดงหนงัสือรับรองการเดินทางจากบิดา - 

มารดา, ส าเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบา้น, บตัรประจ าตวัประชาชนของบิดา - มารดาเพิ่มเติม และหนงัสือให้
ความยินยอมบุตรให้เดินทางกบับุคคลอ่ืนได้ ออกโดยอ าเภอหรือส านักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่
กรรม ตอ้งมีส าเนามรณะบตัร 

14. เบอร์โทรศพัทท่ี์บา้น, ท่ีท างาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ (จ าเป็นมาก) 
15. กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีข้ึนไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ออกโดย

โรงพยาบาลท่ีทางสถานทูตฯ ก าหนดโดยระบุวา่ สุขภาพร่างกายแขง็แรงสามารถเดินทางไปต่างประเทศได ้
และใบประกนัสุขภาพการเดินทางส าหรับผูสู้งอายุในกรณีน้ีทางสถานทูตฯ อาจจะตอ้งการให้มีการตรวจ
สุขภาพเพิ่มเติม ซ่ึงข้ึนอยูใ่นดุลยพินิจของสถานทูตฯ 

 
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 

 
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกนั  



  

ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 13 จาก 13 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ใบจองทวัร์  อเมริกา 
ช่ือ – นามสกุลผู้จอง *:     
จ านวนผู้เดินทาง *:           ท่าน 
โทรศัพท์ทีต่ิดต่อสะดวก *:  เบอร์โทรศัพท์:     เบอร์แฟกซ์:    
                                       เบอร์มือถือ:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คืน 
เดินทางโดยสายการบิน:     
วนัเดินทาง *:     
 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรณเีดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ให้ตรงกบัหน้าหนังสือเดินทาง):  

1. ช่ือ – นามสกุล:     
เลขทีพ่าสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

2. ช่ือ – นามสกุล:     
เลขทีพ่าสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

3. ช่ือ – นามสกุล:     
เลขทีพ่าสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

4. ช่ือ – นามสกุล:     
เลขทีพ่าสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

5. ช่ือ – นามสกุล:     
เลขทีพ่าสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

ห้องพกั 1 ท่าน:           ห้อง   ห้องพกั 2 ท่าน:            ห้อง 
เตียงเสริม:           ห้อง   เด็กพกักบัผู้ใหญ่:            ห้อง 

อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนือ้ววั ☐  ไม่ทานเนือ้หมู ☐  ไม่ทานสัตว์ปีก ☐  ทานมังสาวรัิต 
 
ข้อมูลเพิม่เติม: 
  
  
  
  
  
   


