
วันแรก / ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเจเอฟเค (JFK) นิวยอร์ก 

วันที่ 2 / เที่ยวในนิวยอร์ค High line  แม่น้ำาฮัทสัน  

วันที่ 3 / เที่ยวในนิวยอร์ค เทพีเสรีภาพ  สะพานบรูคริน Dumbo  9-11  Wall Street 

วันที่ 4 / เที่ยวในนิวยอร์ค Rocker Feller หรือ Empire State  Central Park ย่าน Time Square 

วันที่ 5 / The American Museum of Natural History   Fifth Avenue 

วันที่ 6 / ช้อปปิ้ งเอ้าเล็ท  

วันที่ 7 / ท่าอากาศยานเจเอฟเค (JFK) นิวยอร์ก 

วันที่ 8 / ท่าอากาศยานโดฮา การ์ต้า 

วันที่ 9 / 07.05 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน Qatar Airways 
เที่ยวบิน QR 833 BKK-DOH 21.15-00.05   / QR  703   DOH-JFK  01.35 – 08.35 
( แวะเปลี่ยนเครืองที่ท่าอากาศยานโดฮา การ์ต้า ประมาณ 1.30 ชม. )
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน John F. Kennedy International Airport  นครนิวยอร์ค 
 นำาท่านเข้าที่พัก  Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel หรือระดับใกล้เคียง

 อาหารเช้าที่โรงแรม พาไปชมสถานที่ฉีดวัคซีนและการจัดการต่างๆ ของ Johnson & Johnson (สำาหรับลูกค้าที่มีความ
ประสงค์ที่จะฉีด ต้องแจ้งมาล่วงหน้า) พาเที่ยว The High Line  สวนสาธารณะลอยฟา้  ที่ดัดแปลงมาจากทางรถไฟเก่า (The 
New York Central Railroad Line) ยาวกว่า 2.33 กิโลเมตร เที่ยวชมวิว แม่น้ำาฮัตสัน (Hudson River) เป็นพรมแดนธรรมชาติ
ระหว่างนครนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์  
 เข้าที่พัก Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

 อาหารเช้าที่โรงแรม  พาไปเที่ยว เทพีเสรีภาพ Statue of Liberty  ถือว่าเป็นสัญลักษ์ของอเมริกา มา
ที่นิวยอร์คต้องมาทุกคนจุดไฮไลท์ของนิวยอร์ค เที่ยวสะพานบรูคริน (Brooklyn Bridge) สะพานแขวนที่เลื่อง
ชื่อของโลกและเก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา  และชม Dumbo จุดถ่ายรูปสะพาน ริมแม่น้ำาเป็นโกดังเก่า ที่ปรับ
แต่งเป็นร้านค้า พาไปเที่ยว อนุสรณ์สถาน 9-11 world Trade Center  และย่านวอลสตรีท ย่านเศรษฐกิจของ
นิวยอร์ค ที่ตั้งของ Wall street Exchange ตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของโลก  
 เข้าที่พัก Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel หรือระดับใกล้เคียง

 อาหารเช้าที่โรงแรม พาไปชมวิวนิวยอร์ค และเกาะแมนฮัตตัน บนดาดฟา้จุดชมวิวRocker Feller 
หรือ Empire State  พาไปชมสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของนิวยอร์ค Central Park แวะช้อปปิ้ งห้างดัง 
และเก่าแก่นิวยอร์ก Macy's Herald Square เที่ยวย่านไทม์สแควร์ Time Square ย่านสุดคึกคักเต็มไป
ด้วยแสงสีตลอดวัน และไปชมย่านโรงละครบอรดเวย์ ถนนโรงละครชื่อดังในนิวยอร์ก 
  เข้าที่พัก Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel หรือระดับใกล้เคียง

 อาหารเช้าที่โรงแรม พาไปชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อเมริกา ใครดูหนังเรื่อง Night at Museum ต้อง
รู้จัก หรือ เลือกเที่ยว พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิตัน Metropolitan of Art หรือเรียกส้ันว่า The Met   กรณีที่ใด
ที่หนึ่งปิด  เที่ยวฟฟิท์ อเวนิว Fifth Avenue มาละลายทรัพย์ แหล่งช้อปปิ้ งระดับโลก ด้วยสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำา 
              เข้าที่พัก Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel หรือระดับใกล้เคียง

 อาหารเช้าที่โรงแรม  พาไปปิดท้ายทริปนิวยอร์ค กับ Outlet ชั้นนำา สินค้าแบรนด์หลากหลาย ที่  Wood bury outlet 
หรือ Atlantic City  
              เข้าที่พัก Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel  หรือระดับใกล้เคียง

 อาหารเช้าที่โรงแรม อิสระพักผ่อน จัดเก็บสัมภาระ รับท่านไปส่ง John F. Kennedy Inter national Airport   
เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways ที่ยวบิน QR 702 JFK-DOH 20.55-16.25

เดินทางถึงท่าอากาศยานโดฮา การ์ต้า รอเปลี่ยนเครื่อง เดินทางกลับประเทศไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน 
Qatar Airways  QR 830   DOH-BKK   20.15 – 07.05
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หมายเหตุสำาคัญ
โปรแกรมนี้จัดทำาเสนอเพ่ือจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวเป็นหลัก สำาหรับลูกค้ามีมีจุดประสงค์เพ่ือไปฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ บริษัทไม่สามารถ
การันตีว่าจะได้ฉีด ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐ หรือเมืองนั้น และไม่สามารถรับผิดชอบใดๆกรณีไม่สามารถฉีดได้ หรือมีผลข้างเคียงจากการฉีด 
เพราะฉะนั้นไม่แนะนำาสำาหรับคนที่มีความต้องการไปเพ่ือฉีดวัคซีนเท่านั้น  และการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย อยู่ภายใต้ประกาศ
สถานการ์ณฉุกเฉิน  เที่ยวบินยังคงเป็นเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi commercial flight)  ต้องมีผลตรวจ Negative Covid-19RT-PCR 
72 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นผู้เดินทางต้องรับความเส่ียง กรณีผลตรวจติดโควิด บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ที่ท่านไม่สามารถเดิน
ทางได้ โดยผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง   ผู้เดินทางจำาเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศไทยและประเทศปลายทาง เมื่อเดินทาง
กลับเข้าประเทศไทย  ต้องมีการสำารอง โรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ)  ต้องขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry  - (COE) 
และปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการอย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขผู้เดินทาง 
1. ต้องมีวีซ่า อเมริกา และยังไม่หมดอายุ
2. กรณีวีซ่า USA หมดอายุ สามารถต่อได้แต่ต้องไม่หมดเกิน 48 เดือน (ค่าวีซ่าและค่าบริการ สอบถามเพ่ิม)
3. ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ Negative Covid-19  RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม.
4. ผู้เดินทางต้องกักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค.64 อาจมีการเปลี่ยนตามประกาศของรัฐ) 
5. ผู้เดินทางต้องจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ สถานที่กักตัวทางเลือก เป็นกระบวนการของการกักกันโรค 
ณ โรงแรมที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโดยผู้กักตัวต้องจ่ายเงินเอง 

หมายเหตุ

- การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำา 2 ท่าน

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้

- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำาส่ังของเจ้า

หน้าที่รัฐ การปฏิเสธการเข้าเมือง และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำาร้าย การ

สูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำาสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำานาจของบริษัทฯกำากับเท่านั้น

- ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำามันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติม

จากราคาที่กำาหนดไว้

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน

ค่าบริการ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 2-3  ท่าน             ท่านละ  95,000     บาท     ลูกค้าเดินทางเอง เป็นกรุ๊ปส่วนตัว  

4 -5 ท่าน              ท่านละ  93,000   บาท    จอยกรุ๊ปหรือกรุ๊ปเหมามีหัวหน้าทัวร์ดูแล ตลอดการเดินทาง 

6 -9 ท่าน              ท่านละ  79,000   บาท    จอยกรุ๊ปหรือกรุ๊ปเหมามีหัวหน้าทัวร์ดูแล ตลอดการเดินทาง

10 ท่านขึ้นไป        ท่านละ  69,000     บาท    จอยกรุ๊ปหรือกรุ๊ปเหมามีหัวหน้าทัวร์ดูแล ตลอดการเดินทาง

พักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 20,000 บาท และไม่มีราคาเด็ก

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าโรงแรม จำานวน 6 คืน พร้อมอาหารเช้า
2. ค่ารถรับส่งสนามบิน
3. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง
4. ค่านำาเที่ยวพร้อม รถ และ รถไฟใต้ดิน  
5. ค่าเข้าชมตามที่ระบุในโปรแกรม กรณีสถานเข้าชมปิด ขอสงวนสิทธิ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ ไม่สามารถคืนเงินได้
6. ค่าประกันการเดินทางของ Allianz แผน Oasis Leisure  หรือเทียบเท่า 

ค่าบริการไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพ่ิม7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ (ประมาณ 35,000~40,000 บาท ชั้นประหยัด)
3. ค่าอาหารระหว่างวัน มื้อเที่ยง มื้อเย็น 
4. ค่าใช้ส่วนตัว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ 
5. ค่าทิปพนักงานบริการ ร้านอาหาร ค่ายกกระเป๋า 
6. ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) 
(14 คืน ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป) 
7. ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ชม. 
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คนขับรถ (วันละ 10 USD) 
9. ค่าวีซ่า USA


