
 
 

  

ก ำหนดกำรเดินทำง  14-23 กรกฎำคม 64/21-30 กรกฎำคม 64 /4-13 สิงหำคม /18-27 สิงหำคม 64   

วันแรก ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ - ทำ่อำกำศยำนเจเอฟเค (JFK) นิวยอร์ก 
23.50 
03.10  
 
15.15 

พร้อมกันท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ   
ออกเดินทางสู่ นิวยอร์ก โดยสายการบินQATRA AIRWAY(QR)  (แวะรอเปลี่ยนเคร่ืองท่ีโดฮา การ์ตา้ 2ช่ัวโมง) 
QR837 BKK-DOH   03.10 – 06.00   QR701 DOH-JFK   08.15 – 15.15   
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน จอห์น เอฟ. เคนเนดี น าท่านเข้าท่ีพัก  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  
                น ำท่ำนเข้ำท่ีพัก Hampton Inn Manhattan – Times Sauare North หรือระดับใกล้เคียง 

วันท่ีสอง NEW YORK -PHILADELPHIA-WASHINGTON D.C                                           อำหำรเช้ำ,เท่ียง,ค ่ำ 
  อำหำรเช้ำท่ีโรงแรม ไปชมและถ่ายรูป Liberty Bell ระฆังแห่งเสรีภาพและ Independence Hall ศูนย์กลางอุทยาน สไตล์จอร์เจยี  /หมู่บ้าน 

Elfreth's Alley ถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของอเมริกา /ถ่ายรูป Leisure at Love Park สถานท่ีโรแมนตกิ /  อาหารเท่ียง /เดินทางต่อสู่ 
Washington D.C/ถ่ายรูป United states capital and capitol hillและอนุเสาวรีย์วอชิงตันชมอนุสรณ์ Thomas Jefferson/ชมท าเนียบ
ขาวทีท างานหลักสหรัฐอเมริกาและชมอนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial)/  อำหำรค ่ำ 

                เข้ำท่ีพัก Hilton Garden Inn Tysons Corner หรือระดับใกล้เคียง  
วันท่ีสำม WASHINGTON D.C-   พิพิธภัณฑ์ SMITHSONIAN - HARRISBURG                 อำหำรเช้ำ,เท่ียง,ค ่ำ 

 
 
 
  

 อำหำรเช้ำท่ีโรงแรม  เท่ียวชม พิพิธภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ (สถาบันสมิธโซเนียน)/ช๊อปปิ้ ง บริเวณ 
Georgetown/ อำหำรเท่ียง/เดินทางสู่ แฮร์ริสเบิร์ก ชมแหล่งรวม Hershey's Chocolate World (เปิด
เฉพำะ จันทร์-อังคำร 10.00-17.00 วันศุกร์10.00-20.00 วันเสำร์-วันอำทิตย์ 09.00-20.00)/ 
ถ่ายรูป  Pennsylvania state capitol complex / อำหำรค ่ำ 
               เข้ำท่ีพัก Radisson Hotel Harrisburg  หรือระดับใกล้เคียง 

วันท่ีสี่    HARRISBURG-CORNING                                         อำหำรเช้ำ 
  อำหำรเช้ำท่ีโรงแรมเดินทำงสู ่Coring/ถ่ำยรูป ClockTower/ชม Finger Lakes Wine Country/ 

 อิสระอำหำรเท่ียง บริเวณ Corning’s Gaffer District /เดินทางสู่  Niagara  ชม Old Fort Niagara / 
 อิสระอำหำรค ่ำ ท่ี Old Falls Street       เข้ำพักท่ี Microtel Inn & Suites by Wyndham Binghamtion หรือระดับใกล้เคียง 

วันท่ีห้ำ   NIAGARA FALLS-MAID OF THE MIST-FASHION OUTLETS OF NIAGARA FALL-BINGHAMTONN                 อำหำรเช้ำ,เท่ียง,ค ่ำ 
  อาหารเช้าท่ีโรงแรม  เดินทางล่องเรือ The Maid of the mist boat tour (เปิดบริกำร เม.ย-พ.ย)/จุดชมวิว State Park และ Naigara 

Falls Observstion Tower /ถ่ายรูปบริเวณ Cave of Wind (ไม่รวมค่าเข้า)  / อำหำรเท่ียง /ช๊อปปิ้ ง Fashion Outlets of Niagara Fall 
USA/เดินทาง Binghamton/  อำหำรค ่ำ        เข้ำพัก Microtel Inn & Suites by Wyndham Binghamtion หรือระดับใกล้เคียง  

วันท่ีหก    BINGHAMTON- WOODBURY COMMON OUTLETS -NEW YORK                         อำหำรเช้ำ,ค ่ำ 
   อาหารเช้าท่ีโรงแรม เดินทางช๊อปปิ้ ง Woodbury Common Premiun Outlets/ อิสระอำหำรเท่ียง/น ำท่ำนเดินทำงถ่ำยรูป The 

Metropolitan Museum of Art (ไม่รวมค่าเข้า) /เท่ียวชมสถาปัตยกรรม Bethesda Terrace /ตามอัธยาศัยบริเวณ Center Park /ช๊อปปิ้ ง 
Fifth Aenue / อำหำรค ่ำ         เข้ำพัก  Hampton Inn Manhattan – Times Sauare North  หรือระดับใกล้เคียง 

วันท่ีเจ็ด  NEW YORK -ล่องเรือชม Liberty Island ELLIS ISLAND                                         อำหำรเช้ำ,เท่ียง 
  อาหารเช้าท่ีโรงแรม  เดินทำงล่องเรือชม Liberty Island และ ELLIS ISLAND(Liberty เปิดวันจันทร์ 20 Jul& Ellis island วันจันทร์24 

Aug)/ถ่ายรูป World Trade Center/ถ่ายภาพบริเวณ 9/11 Memorial & Museum 
(ไม่รวมค่าเข้า) /อิสระบริเวณ Wall Street District/ อำหำรเท่ียง / ชมสะพำนคลำสสิค Dumbo  
จุดถ่ายรูปสะพาน บรูลลินส์  ริมแม่น ้าเป็นโกดังเกา่ ท่ีปรับแต่งเป็นร้านค้า /เท่ียวชม Chinatown/ 
ช๊อปปิ้ งบริเวณ Times Square / อิสระอำหำรค ่ำ        เข้ำพัก Hampton Inn Manhattan – Times Sauare North หรือระดับใกล้เคียง 

 วันท่ีแปด NEW YORK - Little Island -ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเจเอฟเค (JFK) นิวยอร์ก              อำหำรเช้ำ,เท่ียง 
  
 
 
 

 อำหำรเช้ำท่ีโรงแรม /ชมเกาะสวนสาธารณะสีเขียวแห่งใหม่ Little Island  /พาเท่ียว The High Line  ท่ี
ดัดแปลงมาจากทางรถไฟเกา่ / อำหำรเท่ียง/ ถ่ายรูปบริเวณ Empire State Building (ไม่รวมค่าเข้า)  
เดินทำงไปท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเจเอฟเค (JFK) นิวยอร์ก โดยสายการบิน Qatar airways (QR)  เท่ียวบินท่ี 
QR 702 JFK-DOH   20.55-16.25 

วันท่ีเก้ำ   ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติฮำหมัด โดฮำ-ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
 เดินทางถึงท่าอากาศยานโดฮา  รอเปลี่ยนเคร่ือง  

เดินทำงกลับสู่ประเทศไทย Qatar airways (QR)  เท่ียวบินท่ี QR830 DOH-BKK 20.15-07.05 

วันท่ีสิบ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
07.05                    เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมำยเหตุส ำคัญ 
โปรแกรมน้ีจัดท าเสนอเพ่ือจุดประสงค์ในการท่องเท่ียวเป็นหลัก ส าหรับลูกค้ามีมีจุดประสงค์เพ่ือไปฉีดวัคซีน ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้เดินทาง 
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ กรณีไม่สามารถฉีดได้ หรอืมีผลข้างเคียงจากการฉีด และการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย อยู่ภายใต้
ประกาศสถานการ์ณฉุกเฉิน  เท่ียวบินยังคงเป็นเท่ียวบินกึ่งพาณิชย์ (semi commercial flight)  ต้องมีผลตรวจ Negative Covid-19RT-PCR 
72 ช่ัวโมง เพราะฉะน้ันผู้เดินทางต้องรับความเส่ียง กรณีผลตรวจติดโควิด บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น ท่ีท่านไม่สามารถเดินทางได้ 
โดยผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง   ผู้เดินทางจ าเป็นต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของประเทศไทยและประเทศปลายทาง เม่ือเดินทางกลับเข้า
ประเทศไทย  ต้องมีการส ารอง โรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ)  ต้องขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry  - (COE)  และ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขของทางการอย่างเคร่งครัด 
 
เงื่อนไขผู้เดนิทำง  
1. ต้องมีวีซ่า อเมริกา และยังไม่หมดอายุ 
2. กรณีไม่มีวีซ่า  หรือ หมดอายุ สามารถต่อได้แต่ต้องไม่หมดเกิน 48 เดือน (ค่าวีซ่าและค่าบรกิาร ท่านละ 9,500 บาท ) 
3. ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ Negative Covid-19  RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม. 
4. ผู้เดินทางต้องกักตัว 14 วัน  เม่ือเดินทางกลับ ถึงกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือ  กลับถึงจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ต้อ 
   อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต 7 คืน เป็นอย่างน้อย  (อาจมีค าส่ังการเปลี่ยนแปลง จากรัฐ ) 
5. ผู้เดินทางต้องจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ สถานท่ีกักตัวทางเลือก เป็นกระบวนการของการกักกันโรค  
   ณ โรงแรมท่ีได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโดยผู้กกัตัวต้องจ่ายเงินเอง ในกรุงเทพ หรือ สถานท่ีพัก โรงแรม ในจังหวัดภูเก็ต อย่างน้อย  
   7 คืน  
 
ค่ำบริกำร   
กรุ๊ป 8 ท่าน ท่านละ 119,000 บาท 
พักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 25,000 บาท และไม่มีราคาเดก็ 
 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 
1. ค่าโรงแรม จ านวน 7 คืน พร้อมอาหารเช้า 
2. ค่าตั๋วเครื่องบิน ช้ัน Economy ไป-กลับ กรณีต้องการน่ังช้ันธุรกิจ กรุณาสอบถามเพ่ิมเติม 
3. ค่ารถรับส่งสนามบิน 
4. มัคคุเทศก์ ดูแลตลอดการเดินทาง 
5. ค่ารถบริการน าเท่ียว 
6. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าเข้าชมตามท่ีระบุในโปรแกรม กรณีสถานเข้าชมปิด ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสถานท่ี ไม่สามารถคืนเงินได้ 
8. ค่าประกันการเดินทางของ Allianz แผน Oasis Leisure  หรือเทียบเท่า 
 
ค่ำบริกำรไม่รวม  
1. ภาษีมูลค่าเพ่ิม7%และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
2. ค่าอาหารม้ือที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ   
3. ค่าใช้ส่วนตัว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  ค่ามินิบาร์  
4. ค่าทิปพนักงานบริการ ร้านอาหาร ค่ายกกระเป๋า  
5. ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ)  
(14 คืน ประมาณ 30,000 บาทข้ึนไป)  
6. ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ท่ีออกก่อนการเดินทาง 72 ชม.  
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น คนขับรถ (วันละ 10 USD)  
8. ค่าวีซ่า USA  
 
หมำยเหตุ 
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล 
ประท้วง ค าส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ การปฏิเสธการเข้าเมือง และอื่นๆ ท่ีอยู่นอเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จา่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง 
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอบุัติเหตุต่างๆ 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ
ก ากับเท่าน้ัน 

- ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามันท่ีไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสาร
ของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว้ 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการ
คืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 
 
 
 



ขั้นตอนและเงือ่นไขกำรจอง  USA Healthy Travel  

STEP 1  กำรจอง Booking  กรอกแบบฟอร์มกำรจองแพ็คเก็จ USA Healthy Travel   
ดำวน์โหลด แบบฟอร์ม ส่งมาที่บรษิัท 
พร้อมส่งหน้าส าเนาหนังสือเดินทาง หน้าวีซ่าอเมรกิา  มาพร้อมกัน 
ช ำระเงินคำ่มัดจ ำจ ำนวน 20,000 บำท ไม่เกิน3วัน นับจากวันที่จอง 

STEP 2 ตั๋วเครือ่งบิน  
 Air Ticket 

ตั๋วเครื่องบิน 
- เมื่อบรษิัทฯ ท าการออกตัว๋เครื่องบิน กับสายการบนิ กรุณาช าระเงินค่า

ตัว๋เครื่องบิน จ านวน 35,000 บาท ตามวันและเวลาที่บรษิัทแจ้ง กรณี 
ท่านไม่ช าระ หรือผดินัดช าระ ถือว่าท่านสละสิทธ ิ

- เงื่อนไขการยกเลิก การเล่ือน การขอคนืเงิน เปน็ไปตามเงื่อนไขทีส่าย
การบินก าหนด (กรุณาสอบถามเพ่ิมเติม) 

 
STEP 3 ASQ / COE  กำรจอง ASQ ( Alternative State Quarantine) และกำรออกใบรบัรอง 

COE Certificate of Entry 
- กรณีกลับถึง กรงุเทพฯ ประเทศไทย กรุณาแจ้ง ASQ ที่ท่านจอง หรือ 

จอง ASQ ผ่านบรษิัทฯ บริษัทส่งค าร้องไปสถานกงศุลไทยในอเมริกา 
แจ้งสถานที่กักตัวในประเทศไทย เพ่ือขอใบรับรอง COE  

- กรณีกลับเข้า จงัหวัดภูเก็ต ประเทศไทย กรณุาแจง้สถานที่พักใน
จังหวัดภูเก็ต บริษทัส่งค าร้องไปสถานกงศุลไทยในอเมริกา แจ้ง
สถานที่กักตัวในประเทศไทย เพ่ือขอใบรับรอง COE / ผลตราจ Covid 
PCR RT-PCT/ หลักฐานการฉดีวัคซีน  

STEP 4 Covid PCR test 72Hr ผู้เดินทางต้องไปตราวจ Covid PCR RT-PCT ก่อนการเดือน 72 ชัว่โมงและแจง้
ผลมาที่บรษิัท  

STEP 5 กำรยกเลิกกำรเดินทำง กรณีท่ำนเป็นผู้ยกเลิกกำรเดินทำง  
- การขอคนืค่าตัว๋เครื่องบินให้เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบนิ  
- การขอคนืเงินมดัจ า บรษิัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจ าไม่ว่ากรณี

ใดๆทัง้ส้ิน  
กรณยีกเลิกกำรเดินทำงจำกสำเหตอุื่นๆ  
- การขอคนืค่าตัว๋เครื่องบินให้เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบนิ  
- การขอคนืเงินมดัจ า บรษิัทฯขอ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ ส่วนที่เหลือ

จะท าการคืนกับผู้เดินทาง  
STEP 5 กำรช ำระเงินค่ำส่วนท่ีเหลอื ท่านต้องช าระเงินส่วนที่เหลือทัง้หมด ก่อนการเดินทาง 3วัน หลังจากที่ท่าน

ได้รับผลตรวจ PCR Test ก่อนการเดินทาง 72 ชัว่โมง กรณีท่านไมช่ าระถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทาง บรษิัทฯ สงวนสิทธิไม่คนืเงนิมัดจ าไม่ว่ากรณใีดๆทัง้ส้ิน  
(กรณีผลตรวจ PCR TEST ท่านเป็นบวก ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ไม่
จ าเป็นต้องช าระเงินส่วนนี้ ส่วนเงินมดัจ า 20,000บาท บรษิัท จ าเป็นต้องหัก
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ ส่วนที่เหลือ จะท าคืนผู้เดินทาง ) 

 
 
 

 


