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รบัเพยีง 24 คน

เท่านัน้



เร ิม่จาก มหานครนิวยอรค์ ที่ท่านจะไดส้มัผสั
ความยิ่งใหญ่อลังการ ทั้งสถาปัตยกรรมและ
ประวตัศิาสตร ์เมอืงวอชงิตนัดซี ีเป็นเมอืงหลวง
ของสหรฐัอเมรกิา เมอืงฟิลาเดลเฟีย เป็นเมอืงที่

ใหญ่ที่สุดในรฐัเพนซลิเวเนีย เมืองแอตแลนตกิ
ซติี ้เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในชายฝ่ังตะวนัออก
ของอเมรกิา แวะชอ้ปป้ิงอย่างจใุจที่เอาทเ์ล็ตที่ดี
ทีส่ดุในอเมรกิาตะวนัออก 

DAY 1
กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ –

ทา่อากาศยานโดฮา

16.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ
ช ัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q
สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์

19.45 น. ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานโดฮา 
โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์
เทีย่วบนิที ่QR 833

23.10 น. ถงึท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์
*** แวะเปลีย่นเคร ือ่ง ***



DAY 2 โดฮา – ทา่อากาศยานนานาชาตเิจเอฟเค – เมอืงนิวยอรค์ – กราวด ์ซโีร่
ย่านวอลลส์ตรที – เฟเดอรลัฮอลล ์– สะพานบรคูลนิ – ย่านดมัโบ ้ 

01.15 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิจเอฟเค เทีย่วบนิที ่QR 703
<<<<< เดนิทางผ่านเสน้แบ่งเขตเวลาสากล >>>>>

07.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิจเอฟเค เมอืงนิวยอรค์
หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นครนิวยอรค์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุในสหรฐัอเมรกิา
เป็นเมอืงทีเ่จรญิทีส่ดุในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จดัไดว้า่เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิการเงนิ 
วฒันธรรม บนัเทงิ ทีส่ าคญัทีส่ดุของโลก เดนิทางสู ่กราวด ์ซโีร ่(Ground Zero) บ่อน ้าทีม่จีดุส าคญั
คอืรากฐานของอาคาร WTC ทัง้สองหลงัทีถ่ลม่ลงไป กลายเป็นหลมุขนาดใหญ่ทีม่นี ้าตกไหลอยู่
ตลอดเวลา บรเิวณขอบบ่อน ้า ยงัมกีารสลกัชือ่ของผูเ้สยีชวีติในเหตกุารณ์ 9/11 เพือ่เป็นการร าลกึและ
ไวอ้าลยั พาชม ยา่นวอลลส์ตรที ยา่นเศรษฐกจิทีส่ าคญัของนิวยอรค์ และเป็นศนูยร์วมสถาบนัการเงนิ
ทีม่อีทิธพิลทีส่ดุแหง่หน่ึงในโลก แวะถา่ยรูปเฟเดอรลัฮอลล ์ที ่จอรจ์ วอชงิตนั สาบานตน เขา้รบั
ต าแหน่งประธานาธบิดี

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารติม่ซ ากวางตุง้
(RHINISH GOURMET RESTAURANT)



น าท่านเดนิชม สะพานบรูคลนิ (Brooklyn Bridge) 
เป็นสะพานแขวนขงึลวดแห่งแรกของโลกและเกา่แกท่ีส่ดุใน
สหรฐัอเมรกิา เป็นเสน้ทางเช ือ่มระหวา่งเมอืงนิวยอรก์ –
แมนฮตัตนั ไปยงัเมอืงบรคูลนิ โดยขา้มแม่น า้อสีต ์สะพานนี้
เป็นแลนดม์ารค์ทางประวตัศิาสตรอ์กีแห่งหน่ึงของสหรฐั 
อเมรกิา ดว้ยความยิง่ใหญแ่ละความสวยงามของสะพานขา้ม
แม่น า้ทีก่วา้งใหญเ่ป็นทีด่งึดดูใหนั้กท่องเทีย่วจากทั่วทุกมุม
โลกตอ้งมาเยีย่มชม แวะถา่ยรปู ยา่น DUMBO เป็นชือ่ยอ่
สัน้ ๆ จาก Down Under the Manhattan Bridge 
Overpass จดุชมววิของเกาะแมนฮตัตนั จาก บรคูลนิ มี
รา้นอาหารและรา้นกาแฟตา่งๆมากมาย มฉีากหลงัสวยงาม
รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารอติาเลยีน 
เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Millennium Hilton New York
Downtown หรอืเทยีบเท่า



DAY 3 ล่องเรอืสู่เกาะลเิบอรต์ี ้– อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ – จดุชมววิท็อปออฟเดอะรอ็ค –
ย่านฟิฟท ์อเวนิว

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ 
หอ้งอาหารในโรงแรม
น าท่านล่องเรอืสูเ่กาะลเิบอรต์ี ้
ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ อนุสาวรยีเ์ทพี
เสรภีาพ หรอื เทพเีสรภีาพ 
เป็นอนุสาวรยีท์ีย่ิง่ใหญ ่และมี
คณุคา่ทางจติใจ ในภาษาองักฤษ 
เรยีกวา่ Statue of Liberty ซึง่
เป็นของขวญัทีช่าวฝร ัง่เศสมอบ
ใหแ้กช่าวอเมรกินั ในวนัทีอ่เมรกิา
เฉลมิฉลองวนัชาตคิรบ 100 ปี ณ 
วนัที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2419

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ 
ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง



น าท่านขึน้ชมววิทวิทศันข์องมหานครนิวยอรค์ 
ณ จุดชมววิ ท็อปออฟเดอะรอ็ค อสิระให ้
ทุกท่านไดช้อ้ปป้ิงที ่ยา่นฟิฟท ์อเวนิว 
(5th Avenue) แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของ
โลก มากมายไปดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมสดุ
หรหูรา ทัง้เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้, นาฬกิา, 
เคร ือ่งประดบั, น า้หอม
รบัประทานอาหารเย็น ณ 
ภตัตาคารสเตก๊อเมรกินั 
(RHINISH GOURMET RESTAURANT)
เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Millennium Hilton 
New York Downtown หรอืเทยีบเท่า



DAY 4 เมอืงแอตแลนตกิซติี ้– สนามกฬีา Boardwalk Hall – ถนนบอรด์วอลค์ 
กรงุวอชงิตนัดซี ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแอตแลนตกิซติี ้(Atlantic City) ชมเมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมใน
ชายฝ่ังตะวนัออกของอเมรกิา ตัง้อยูบ่นเกาะ Absecon รฐันิวเจอรซ์ยี ์และมชีายหาดทีน่่าสนใจ 
คาสโิน หอ้งอาหาร บารแ์ละสวนสนุกทีท่่าเรอื แวะชม สนามกฬีา Boardwalk Hall 
เป็นสถานทีส่ าคญัส าหรบัจดักจิกรรมดนตรแีละกฬีาของเมอืงแอตแลนตกิซติี ้อสิระใหท้่านได ้
สนุกสนานกบัการเสีย่งโชคทีค่าสโิน หรอื อสิระเทีย่วชมเลอืกซือ้สนิคา้ ณ ถนนบอรด์วอลค์ 
(Boardwalk) ถนนสายเกา่แกต่ลอดสายเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงตา่งๆมากมายระดบัโลก

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทะเล
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่กรุงวอชงิตนั ดซี ี(Washington, D.C.) เมอืงหลวงและเป็นศนูยก์ลางการ

ควบคมุทุกอยา่งในประเทศสหรฐัอเมรกิา แวะถา่ยรปูที ่รฐัสภาสหรฐัอเมรกิา (Capital Hill)
ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี

เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Sofitel Washington DC Lafayette Square หรอืเทยีบเท่า



DAY 5 วอชงิตนัดซี ี– ท าเนียบขาว – อนุสาวรยีว์อชงิตนั – อนุสรณส์ถานลนิคอลน์ –
อนุสรณส์ถานเจฟเฟอรส์นั – สถาบนัสมธิโซเนียน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม
น าท่านชมและถา่ยรปูคู ่ท าเนียบขาว (White House) สถานทีท่ างานประธานาธบิดสีหรฐั 
อนุสาวรยีว์อชงิตนั (Washington Monument) แท่งหนิโอเบลสิกท์ีส่รา้งจากหนิออ่น 
หนิแกรนิต และหนิทราย ใชเ้วลาสรา้ง 36 ปี เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่จอรจ์ วอชงิตนั ประธานาธบิดี
คนแรกสหรฐัอเมรกิา ผูน้ าอสิรภาพมาสูส่หรฐัอเมรกิา อนุสรณส์ถานลนิคอลน์ (Lincoln 
Memorial) อาคารหนิออ่นทีส่รา้งตามศลิปะแบบกรกี เพือ่เป็นเกยีรตแิด ่อบัราฮมั 
ลนิคอลน์ ประธานาธบิดคีนที ่16 ของสหรฐัอเมรกิา อนุสรณส์ถานโทมสั เจฟเฟอรส์นั 
(Thomas Jefferson Memorial) ประธานาธบิดคีนทีส่ามของสหรฐัอเมรกิา และเป็น
ผูป้ระพนัธ ์ค าประกาศอสิรภาพของสหรฐัอเมรกิา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารอติาเลยีน



บ่าย น าท่านเขา้ชม สถาบนัสมธิโซเนียน 
National Museum of Natural History ซึง่สะสมแสดงตวัอยา่งของพนัธไ์ม ้สตัว ์
ฟอสซลิ แรธ่าต ิหนิ อกุกาบาต และวตัถทุีเ่กีย่วขอ้งกบัประวตักิารววิฒันาการของมนุษย ์ยงัมี
หอ้งแสดงกระดกูไดโนเสาร ์ หุ่นชา้ง แอฟรกิาโบราณทีต่วัใหญท่ีส่ดุในโลก เพชรโฮป 45.52 
กะรตั (ในกรณีทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชม) เพชรสนี า้เงนิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เคยเป็นสมบตัขิองพระเจา้
หลยุสท์ี ่16 ของฝร ัง่เศส เป็นสิง่ทีค่นทั่วโลกเขา้ชมเป็นอนัดบัที ่2 รองจากการเขา้ชมภาพ
โมนาลซิา่ทีก่รงุปารสี
National Air and Space Museum พพิธิภณัฑเ์คร ือ่งบนิและยานอวกาศ เป็นแหลง่รวม
วตัถทุีเ่กีย่วขอ้งดา้นอากาศยานและอวกาศยานทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารกุง้ล็อบสเตอร ์
(RHINISH GOURMET RESTAURANT)
เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Sofitel Washington DC Lafayette Square หรอืเทยีบเท่า



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม
เดนิทางสู่ เมอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) ซึง่เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในมลรฐัเพนซลิเวเนีย 
และเป็นเมอืงทีพ่ลเมอืงหนาแน่นทีส่ดุเป็นอนัดบั 6 ของสหรฐัอเมรกิา มคีวามส าคญัในฐานะที่
เป็นสถานทีท่ีม่กีารเขยีนและลงนามรฐัธรรมนูญของประเทศ เพือ่ประกาศอสิรภาพจากองักฤษ 
ชม น ้าพุทีจ่ตุัรสัแฟรงคลนิ (Franklin Square) ตอ่ดว้ย Liberty Bell Center ซึง่
ภายในจะจดัแสดงเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาเป็นไปของระฆงัแหง่เสรภีาพ  เป็นระฆงัทีม่ ี
ความหมายตอ่ประวตัศิาสตรช์าต ิ เพราะ เป็นระฆงั ใบทีส่ง่ เสยีงกอ้งกงัวาน หลงัประกาศอสิรภาพ 
ไม่ขึน้ตรงตอ่จกัรภพองักฤษ ในปี 1776  เหตทุี ่เลอืก ใชร้ะฆงั ใบนี ้ก็ เพราะรอบ ๆ ระฆงั จารกึขอ้ 
ความทีม่ ีความหมาย เกีย่วกบั เสรภีาพ
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงแหง่ฟิลาเดลเฟีย 
(RHINISH GOURMET RESTAURANT)

DAY 6 ฟิลาเดลเฟีย – แฟรงคลนิสแควร ์– ระฆงัแห่งเสรภีาพ – นิวยอรค์ – ไทมส์แควร ์ 



น าท่านเดนิทางกลบัสูม่หานครนิวยอรค์   
สู ่ยา่นไทมส์แควร ์เต็มไปดว้ยแสงสี
เสยีงตลอดวนั เป็นแลนดม์ารค์สดุฮติใจ
กลางดาวทาวนแ์มนแฮตตนั ผ่านชม
พรอ้มถา่ยรปู โรงละครบอรด์เวย ์ทีม่ี
ช ือ่เสยีงกอ้งโลก
รบัประทานอาหารเย็น ณ 
ภตัตาคารสเตก๊อเมรกินั 
(RHINISH GOURMET 
RESTAURANT)

เขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Riu Plaza 
Manhattan Times Square หรอื
เทยีบเท่า



รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม
ชม The Edge New York ดาดฟ้ากลางแจง้
ทีส่งูทีส่ดุในซกีโลกตะวนัตกใหม่ลา่สดุของโลก 
ออกแบบทีไ่ม่ซ า้แบบใคร มนัถกูระงบักลางอากาศ
ท าใหค้ณุรูส้กึเหมอืนลอยอยูบ่นทอ้งฟ้าพรอ้ม
ทวิทศัน ์360 องศา ทีค่ณุไม่สามารถหาไดจ้ากทีอ่ืน่ 
มองลงมาจากพืน้กระจกอนัตระการตา สงู 100 ช ัน้ 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ 
ภตัตาคารติม่ซ า่กวางตุง้
(RHINISH GOURMET RESTAURANT)

พาท่านแวะจบิกาแฟที ่Starbucks Reserve 
Roastery New York ถอืเป็นสาขาที ่4 ถดั
จาก ซแีอตเทลิ, เซ ีย่งไฮ,้ มลิาน  น าท่านเขา้ชม
Chelsea Market ตลาดขายสนิคา้ยอดนิยมแห่ง
นิวยอรค์ เดนิทางกลบัโรงแรม
รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารบุฟเฟ่ต ์
เขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Riu Plaza Manhattan Times 
Square หรอืเทยีบเท่า

DAY 7 The Edge – รา้น Starbuck Reserve Roastery NYC – Chelsea Market
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DAY 8 เซน็ทรลัพารค์ – มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี – Woodbury Premium Outlets

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม
น าท่านเดนิเลน่ใน เซน็ทรลั พารค์ (Central Park) สวนสเีขยีวขนาดใหญใ่จกลางเมอืง
นิวยอรค์ มสีถานทีส่ าหรบัท ากจิกรรมตา่งๆ มากมาย ทัง้วิง่, ป่ันจกัรยาน, พายเรอื
แวะถา่ยรปูกบั Bethesda Terrace และ Alice in Wonderland  น าท่านแวะถา่ยรปูที ่
มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี (Columbia University in the City of New York) หน่ึงใน
มหาวทิยาลยัในกลุม่ไอวลีกี มหาวทิยาลยัแห่งแรกของนครนิวยอรก์ ทีม่ชี ือ่เสยีงของโลก

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารอติาเลยีน
(RHINISH GOURMET RESTAURANT)

บ่าย เดนิทางสู ่Woodbury Common Premium Outlets แหลง่ชอ้ปป้ิงทีด่ทีีส่ดุ ในอเมรกิา
ฝ่ังตะวนัออก ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม อาทเิชน่ Armani, Balenciaga, Bally, 
Bottega Veneta, Burberry, Celine, Dior, Coach, Fendi, Gucci, Kenzo, Loewe 
รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั *** ไม่รวมในรายการทวัร ์***
เดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาตเิจเอฟเค 

21.30 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์
โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์ เทีย่วบนิที่ QR 702



DAY 9 เดนิทางผ่านเสน้แบ่งเขตเวลาสากล – ทา่อากาศยานโดฮา      

<<<<< เดนิทางผ่านเสน้แบ่งเขตเวลาสากล >>>>>

17.40 น. ถงึท่าอากาศยานโดฮา *** แวะเปลีย่นเคร ือ่ง ***
20.10 น. ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิที ่QR 830

DAY 10 ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ    

06.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ



จ านวนผูเ้ดนิทาง ราคา (บาท/ท่าน)

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 199,900

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน) 197,900

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน + มเีตยีงเสรมิ) 179,900

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน + ไม่มเีตยีงเสรมิ) 169,900

พกัหอ้งเดีย่ว จา่ยเพิม่ 59,000

การช าระเงิน
• ทางบรษิทัฯ ขอรบัเงนิมดัจ าการจอง 40,000 บาท/ท่าน
• ส่วนทีเ่หลอืช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 15 วนัท าการ
• ท่านทีต่อ้งการออกใบเสรจ็ในนามนิตบุิคคล ตอ้งแจง้พนักงานขายทราบล่วงหนา้ มฉิะน้ัน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่ออกใบเสรจ็รบัเงนิ, 

ใบก ากบัภาษียอ้นหลงั

การยกเลกิ
• ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทุกกรณี
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนัท าการ บรษิทัฯมคีวามจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของราคาค่าทวัร ์
• ยกเลกิภายใน 15 วนัท าการกอ่นการเดนิทาง ถอืว่าสละสทิธิ ์ทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด โดยไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

หมายเหตุ
1. โปรแกรมการเดนิทาง,  โรงแรม,  ภตัตาคาร อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) จะขึน้อยู่กบั

ขอ้ก าหนดและรูปแบบหอ้งหอ้งพกัในแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนั อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอือาจไม่
สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้หากโรงแรมทีท่างบรษิทัฯใช ้ไม่มหีอ้งพกัส าหรบั 3 เตยีง ท่านอาจจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการ
เปิดหอ้งพกัเดีย่ว

3. ต าแหน่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิเป็นไปตามเงือ่นไขตั๋วเคร ือ่งบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่างๆ ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเลอืกต าแหน่งทีน่ั่งไดเ้อง 
ทัง้นีจ้ะพยายามจดัทีน่ั่งใหต้ามความเหมาะสม ภายใตล้กัษณะต าแหน่งทีน่ั่งแบบหมู่คณะทีส่ายการบนิจดัมาให ้

4. ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศได ้
5. บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ และตวัแทนการท่องเทีย่วต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจรบัผดิชอบต่อความเสยีหายต่างๆ ทีอ่ยู่เหนือ

การควบคุมของเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจลเปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในการตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิการอนุญาตเขา้
ประเทศขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของเจา้หนา้ทีแ่ละกฎระเบยีบของแต่ละประเทศ ฯลฯ หรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ ฯลฯ 

6. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง (ผูใ้หญ)่ จ านวนไม่ถงึ 15 ท่าน
7. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดแ้จง้แลว้ในขา้งตน้

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่ามนิิบาร,์ ค่าอาหารและเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ
× ค่าภาษีน า้มนั ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสภาวะตลาดน า้มนัโลก ทีป่ระกาศโดยสายการบนิ ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่
× ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%
× ใบรบัรองผลตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR กอ่นและหลงัการเดนิทาง (ขึน้อยู่กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา)
× ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ซ ึง่ถอืเป็นธรรมเนียมในการเดนิทางท่องเทีย่วทีนั่กท่องเทีย่วยดึถอืและปฏบิตัติามกนัมา
× ค่าวซีา่เขา้ประเทศสหรฐัอเมรกิา

อตัราค่าบรกิารนีร้วม
✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง และภาษีสนามบนิทุกแห่ง
✓ โรงแรมทีพ่กัมาตรฐาน พกั 2 ท่านต่อหอ้ง
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว, ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรม
✓ ค่าน า้หนักกระเป๋าเดนิทาง น า้หนักไม่เกนิท่านละ 23 กโิลกรมั (หรอืเป็นไปตามประกาศของสายการบนิ)
✓ ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางวงเงนิ 2,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์
✓ ค่าหวัหนา้ทวัร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง
✓ ค่าทปิพนักงานขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน่

อตัราคา่บรกิาร
ทวัร ์10 วนั พกัโรงแรม จ านวน 6 คนื

(การเดนิทางเขา้ประเทศ เป็นไปตามเง่ือนไขและประกาศของประเทศสหรฐัอเมรกิา)



ใบจองการเดนิทาง
“ NEW YORK Countdown 2022”

25 DEC 2021 – 3 JAN 2022

ชือ่ผูจ้องทวัร ์นาย/นางสาว/นาง ................................................ นามสกลุ ......................................................

บา้นเลขที ่................................. ซอย ................................................ ถนน ......................................................

ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั ......................................

รหสัไปรษณีย ์........................... โทรศพัท ์........................................ มอืถอื .....................................................

Line ID …………................................... E-mail ………….................................................................................

ชือ่-นามสกุล
ขอ้มูลตดิตอ่ 

(เบอรม์อืถอื / E-mail)
แพอ้าหาร / ไม่ทาน

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

โอนเงินช าระคา่มดัจ า ชือ่บญัช ีบรษิทั ไรนนิ์ช จ ากดั
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาทองหล่อ บญัชอีอมทรพัย ์เลขทีบ่ญัช ี042-2-75926-9
หลงัจากโอนเงนิคา่มดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่เอกสาร รายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี้

1. สลปิการโอนเงนิคา่มดัจ า
2. ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) และส าเนาหนา้วซีา่อเมรกิา

ทา่นทราบโปรแกรมจาก www.rhinishtravel.com  Line Official Facebook TV        Radio

การช าระคา่มดัจ าทวัร ์ท่านละ 40,000 บาท
จ านวน ............. ท่าน รวมเป็นเงนิ .................................... บาท ( .................................................................. )
ผูใ้หญ ่จ านวน ...................... ท่าน เด็ก จ านวน ...................... ท่าน
พกัหอ้ง TWIN .......... หอ้ง  พกัหอ้ง SINGLE ………. หอ้ง  พกัหอ้ง TRIPLE .......... หอ้ง


