
 

 

 

 

 นิวยอร์ค – ฟิลาเดลเฟีย – แอตแลนติกซิตี4 

8 วนั 4 คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

- เดนิทางกรุ๊ปละ 0-2 ท่าน ด้วยรถตู้ 12 ที;นั; ง (Passenger Van)  
- ที;พกัระดับ 4 ดาว ใจกลางนิวยอร์ค (แมนฮัตตัน) และ โรงแรมริม

มหาสมุทรแอตแลนตกิ ที;เมืองคาซโินชื;อดัง แอตแลนตกิซตีิ O 
 
 

 

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ 

23.45 น. พร้อมกนัที+สนามบินสุวรรณภูมิ เคา้เตอร์สายการบินการ์ตา้ แอร์เวย ์แถว Q ประตู 8  

  *เอกสารที+ตอ้งใชใ้นการเชค็อิน เพื+อเดินทางเขา้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

   - หนงัสือเดินทางที+มีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

   - วซ่ีา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ผลรับรองการตรวจเชื8อโควดิ-19 ที<มผีลเป็นลบ และได้รับการตรวจภายใน 

72 ชั<วโมงก่อนการเดนิทาง  

 

วนัที<สองของการเดนิทาง กรุงเทพฯ – โดฮา – นิวยอร์ค  

 
 
 
 
 
 

 

 

03.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที<ยวบินที< QR837 (ใชเ้วลา 

เดินทาง 6 ชั+วโมง 50 นาที) 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการ์ตา้ 

08.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงนิวยอร์ค โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที<ยวบินที< QR701 (ใช้

เวลาบิน 14 ชั+วโมง) 

กาํหนดวันเดนิทาง 

26 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม / 24-31 กรกฎาคม / 21-28 สิงหาคม 2564 



 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบิน John F. Kennedy (JFK) กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

หลงัจากผา่นพิธีศุลกากร และตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสู่มหานคร

นิวยอร์ค ที+ไดชื้+อวา่เป็นศูนยก์ลางของความศิวไิลซ์ ศูนยก์ลางของเมืองนิวยอร์ค 

ประกอบดว้ย 5 เขต คือ เดอะบรองซ์, บรูคลนิ, แมนแฮตตนั, ควนีส์ และสแตตนั ไอส์

แลนด์ เป็นเมืองที+มีประชากรกวา่ 8 ลา้นคน หนาแน่นที+สุดในสหรัฐอเมริกา จาก

รูปแบบการวางผงัเมืองดว้ยโครง สร้างที+มีประสิทธิภาพ เมื+อมองจากมุมสูงจะเห็น

ถนนวางตดักนัเป็นแนวสี+เหลี+ยมอยา่งเป็นระเบียบ โดยจะมีระบบชื+อเรียกถนน

วา่ “สตรีท” คือถนนที+ตดัเป็นแนวขวาง และ “เอเวนิว” เป็นถนนเสน้หลกั การวางผงั

เมืองในรูปแบบนีSทาํใหส้ะดวกต่อการคน้หาสถานที+ไดอ้ยา่งง่ายดาย  

เยน็ นาํท่านเขา้สู่ที+พกั โรงแรม New York Marriott Marquis หรือเทียบเท่า อิสระ

รับประทานอาหารคํ+าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร์) หลงัจากนัSนพกัผอ่นตาม

อธัยาศยั 

 

วนัที<สามของการเดนิทาง มหานครนิวยอร์ค 

 
 
 
 
 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ.โรงแรมที+พกั 

 จากนัSนนาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือท่องเที+ยว Circle Line Cruise ล่องไปตาม

แม่นํSาฮดัสนั ผา่นเขต Financial District และสวนสาธารณะ Battery เพื+อไปชมเทพี

เสรีภาพ (Statue of Liberty) อนุสาวรียที์+ยิ+งใหญ่ และมีคุณค่าทางจิตใจ ที+ชาวฝรั+งเศส

มอบเอาไวเ้ป็นของขวญั แก่ชาวอเมริกนั ในวนัที+อเมริกาเฉลิมฉลองวนัชาติครบ 100 

ปี ณ วนัที+ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสาํริด รูปเทพี

ห่มเสืSอคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซา้ยถือแผน่จารึกคาํประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ 

และมีอกัษรสลกัวา่ "JULY IV MDCCLXXVI" หรือวนัที+ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 



 

1776  เทา้ขา้งหนึ+งมีโซ่ที+ขาด แสดงถึงความหลุดพน้จากการเป็นทาส สวมมงกฎุ 7 

แฉกซึ+งเป็นสญัลกัษณ์ของทะเลทัSงเจด็ หรือทวปีทัSงเจด็ โครงร่างเหลก็ออกแบบโดย

เออแชน วยีอเลต-์เลอ-ดุค และกสุตาฟ ไอเฟล ซึ+ งเป็นผูอ้อกแบบหอไอเฟล ในกรุง

ปารีส ส่วนฐานอนุสาวรีย ์สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนตข์องกวชีาว

อเมริกนั เอมมา ลาซารัส ซึ+ งมีเนืSอหาตอ้นรับผูอ้พยพที+เขา้อยูม่าในอเมริกาปีค.ศ. 1984 

องคก์ารยเูนสโก ประกาศใหอ้นุสาวรียเ์ทพีเสรี ภาพเป็นมรดกของโลก ใกล้ๆ กนัมี

เกาะเลก็ๆเกาะหนึ+งมีชื+อวา่เกาะ Ellis เดิมเป็นด่านตรวจคนเขา้เมืองอเมริกาทางเรือ

สมยัก่อน เรือล่องผา่นไปชมสะพานบรูคลิน เป็นสะพานแขวนที+เก่าแก่ที+สุดใน

สหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ขา้มแม่นํSาอีสต ์เชื+อมระหวา่งยา่นแมนฮตัตนั 

และยา่นบรูคลิน 

เที+ยง รับประทานอาหารกลางวนั ที+ร้าน Del Frisco's Double Eagle Steakhouse ร้านสเตก็

ชื+อดงัแห่งมหานครนิวยอร์ค (ไม่รวมในค่าทวัร์) 

บ่าย นาํท่านขึSนชมววิทิวทศันบ์นตกึเอม็ไพร์สเตท หนึ+งในอาคารระฟ้าที+มีชื+อเสียงมาก

ที+สุดในโลก ตัSงอยูบ่นเกาะแมนฮตัตนั ในรัฐนิวยอร์ก ออกแบบโดยสถาปนิกชาว

อเมริกนั วลิเลียม เฟรดเดอริค แลมบ ์ก่อสร้างโดยบริษทั สตาร์เร็ตต ์บราเธอร์ แอนด ์

เอเกน จาํกดั เริ+มลงมือก่อสร้างเมื+อวนัที+ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1929 แลว้เสร็จเมื+อวนัที+ 1 

พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสูงทัSงสิSน 102 ชัSน มีหนา้ต่างทัSงสิSน 6,514 บาน ตึกสูง

จากพืSนดิน 381 เมตร (1,250 ฟุต) ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบอาร์ตเดคโค (Art Deco) ที+

นิยมในสมยันัSน ในปัจจุบนัไดมี้การทุ่มเงินกวา่ 550 ลา้นเหรียญเพื+อทาํใหตึ้กแห่งนีS

เป็นตึกประหยดัพลงังาน โดยสามารถลดการใชพ้ลงังานไดล้ดลงถึง 38% เอม็ไพร์

สเตทยงัคงรักษาตาํแหน่งตึกประหยดัพลงังานที+สูงที+สุดในโลกอยูใ่นเวลานีS  และมี

นกัท่องเที+ยวมาเยอืนกวา่ 3.8 ลา้นคนต่อปี เพื+อชมววิทวิทศัน์ของมหานครนิวยอร์ค 

แบบ 360 องศา อิสระใหท่้านไดช้อ้ปปิS งยา่นฟิฟทเ์อเวนิว (Fifth Avenue) สาํหรับของ

มียี+หอ้และเครื+องประดบั หา้งสรรพสินคา้เมซีส์ (Macy's) หา้งสรรพสินคา้ที+ใหญ่ที+สุด

ในสหรัฐฯ ตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารคํ+าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร์) 

 จากนัSนเขา้สู่ที+พกั โรงแรม New York Marriott Marquis หรือเทียบเท่า 



 

 

วนัที<สี<ของการเดนิทาง  มหานครนิวยอร์ค 

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที+โรงแรมที+พกั  

จากนัSนพาท่านเยี+ยมชม สถานที<ฉีดวคัซีนป้องกนัโรค Covid 19 (Johnson & Johnson) 

หากท่านใดที+ประสงคจ์ะฉีดวคัซีน จะตอ้งทาํการนดัหมายล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง 

ซึ+ งทางบริษทัฯ ไม่สามารถยนืยนัไดว้า่ท่านจะสามารถไดฉี้ดวคัซีนหรือไม่ เนื+องจาก

นโยบายของแต่ละรัฐอาจจะมีกานเปลี+ยนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

เที+ยง รับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร์) 

บ่าย นาํท่านชมยา่นสาํคญั ๆ ของเมือง อาทิ ย่านวอลล์สตรีท (Wall Street) รู้จกักนัดีใน

ฐานะศูนยก์ลางทางการเงินของโลก และตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์กเริ+มตน้ตัSงอยูบ่น

ถนนสายนีS  บริเวณวอลลส์ตรีทจะมีรูปปัS นกระทิง (bull) ซึ+ งเป็นสญัลกัษณ์ที+หมายถึง

เศรษฐกิจดี นกัท่อง เที+ยวผา่นไปมานิยมในการถ่ายรูปคู่ จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของ

ยา่นสาํคญัแห่งนีS  ย่านบรอดเวย์ สถานที+ที+มีชื+อเสียงในดา้นของโรงละครต่าง ๆ 

มากมายมารวมกนัอยูที่+นี+ , เมดิสนัสแควร์ เอเวนิว , ยา่นไทมส์แควร์ , ร็อคกีS เฟลเลอร์ 

เซนเตอร์ ที+สร้างขึSนจากตระกลูที+รํ+ ารวยติดอนัดบัหนึ+งในสิบของอเมริกา ย่านไชน่า

ทาวน์ , เซ็นทรัลพาร์ค สร้างเสร็จเมื+อปีค.ศ. 1873 มีขนาดอยูที่+ 3.4 ตารางกิโลเมตร 

สวนสาธารณะแห่งนีS เป็นที+พกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมือง และยงัเคยเป็นสถานที+ใช้

ประกอบในฉากถ่ายทาํภาพยนตร์อีกดว้ย อนุสรณ์สถาน 911 หรือ Ground Zero 

จากนัSนใหท่้านอิสระ ไดเ้ดินสาํรวจสินคา้ในแหล่งชอปปิS งมากมายในยา่น ไทม์สแควร์ 



 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร์) 

 จากนัSนเขา้สู่ที+พกั โรงแรม New York Marriott Marquis หรือเทียบเท่า 

วนัที<ห้าของการเดนิทาง นิวยอร์ค – ฟิลลาเดลเฟีย – แอตแลนตกิซิตี8   

 
 
 
 
 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที+โรงแรมที+พกั 

 จากนัSนออกเดินทางจากกรุงนิวยอร์ค สู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย ซึ+ งเป็นเมืองที+ใหญ่ที+สุดใน

มลรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที+พลเมืองหนาแน่นที+สุดเป็นอนัดบั 6 ของ

สหรัฐอเมริกา มีความสาํคญัในฐานะที+เป็นสถานที+ที+มีการเขียนและลงนาม

รัฐธรรมนูญของประเทศ เพื+อประกาศอิสรภาพจากองักฤษ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2 ชั+วโมง) เที+ยวชมสถานที+ ๆ จะบอกเล่าเรื+องราวไดดี้ที+สุดคือ Independence Visitor 

Center ประกอบไปดว้ย Independence Hall , Liberty Bell Center ซึ+ งภายในจะจดั

แสดงเกี+ยวกบัประวติัความเป็นมาเป็นไปของระฆงั เป็นระฆงัที+มีความหมายต่อ

ประวติัศาสตร์ชาติ เพราะเป็นระฆงัใบที+ส่งเสียงกอ้งกงัวาน หลงัประกาศอิสรภาพไม่

ขึSนตรงต่อจกัรภพองักฤษในปี 1776  เหตุที+เลือกใชร้ะฆงัใบนีSกเ็พราะรอบ ๆ ระฆงั 

จารึกขอ้ความที+มีความหมายจบัใจเกี+ยวกบัเสรีภาพ สอดคลอ้งกบัวตัถุ ประสงคข์อง

การประกาศอิสรภาพพอดี   และ Independence Park สถานที+นีS บุคคลสาํคญัใน

ประวติัศาสตร์ไดเ้คยยนืตรงจุดนีS  2 ในนัSนคือ เบนจามิน แฟรงคลิน ในฐานะ

นกัการเมือง เขาเป็นนกัเขียนและผูน้าํการเคลื+อนไหวคนสาํคญัไปสู่การแยกตวัออก

จากอาณานิคม และร่วมก่อตัSงชาติสหรัฐอเมริกาและ จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดี

คนแรกของสหรัฐ ศูนยก์ลางของความมั+นคงทุกอยา่งของอเมริกา เสียงที+กอ้งกงัวาน

ของ Liberty Bell หลกัเชิดชูอุดมคติในเสรีภาพ และความความเสมอภาคอยา่งแน่วแน่ 

ไดเ้กิดขึSนในสถานที+แห่งนีS  แวะชมบา้นของ Betsy Ross จุดเริ+มตน้ของธงชาติผนืแรก



 

ที+นาํมาใชอ้ยา่งเป็นทางการ โดยหลงัจากประกาศอิสรภาพ จอร์จ วอชิงตนั ไดข้อให้

รอสส์ซึ+งเป็นช่างเยบ็ชาวเมืองฟิลลาเดลเฟีย ตดัเยบ็ธงชาติใหโ้ดยธงผนืนีS มีกลุ่มดาว 13 

ดวงเรียงกนัเป็นวงกลม อยูใ่นกรอบสี+เหลี+ยมจตุัรัสบนพืSนซึ+งมีลวดลายเป็นแถบสีแดง

สลบัขาวและต่อมามีการเปลี+ยนแปลงถึง 26 ครัS งจึงเป็นธงชาติแบบที+ใชใ้นปัจจุบนั  

เที+ยง รับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร์) 

บ่าย นําท่านไปตรวจเชื8อ Covid-19 เพื<อขอหนังสือรับรองการตรวจเชื8อ Covid-19 สําหรับ

วนัเดนิทางกลบั จากนัSนออกเดินทางต่อสู่เมืองแอตแลนตกิซิตี8 (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั+วโมง) ตัSงอยูริ่มฝั+งมหาสมุทรแอตแลนติก ในมลรัฐนิวเจอร์ซี+ เมือง

คาสิโนแห่งที+สองของสหรัฐฯ โด่งดงัรองลงมาจากลาส เวกสั เมืองตากอากาศริมฝั+ง

ทะเล เคยเป็นสถานที+พกัผอ่นหยอ่นใจของชาวนครนิวยอร์ค เพราะอยูไ่ม่ห่างจาก

นิวยอร์ค แต่กลบัมามีชีวติชีวาอีกครัS ง เมื+อรัฐบาลอนุญาตใหเ้อกชนตัSงสถานคาสิโนที+

มีชื+อเสียงอยา่งมากมาย ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเดินเล่นบนทางเดินเรียบชายหาด 

(Boardwalk) และเสี+ยงโชคกบัแหล่งคาสิโนมากมาย ที+เปิดใหบ้ริการ 24 ชั+วโมง 

คํ+า อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร์) จากนัSนนาํท่านสู่ที+พกั 

โรงแรม Ocean Casino Resort หรือเทียบเท่า พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัที<หกของการเดนิทาง แอตแลนตกิซิตี8 – วู้ดเบอรี< พรีเมยีม เอ้าท์เลต – สนามบิน     

 
 
 
 
 
 
 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที+โรงแรมที+พกั 

 จากนัSน นาํท่านเดินทางสู่ วู้ดเบอรี< พรีเมยีม เอ้าท์เลต (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชั+วโมง) แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ตัSงอยูใ่นเขตเซนทรัล วลัเล่ย ์ของรัฐ

นิวยอร์ค มีร้านคา้แบรนดช์ัSนนาํต่างๆ มากกวา่ 250 ร้าน 

เที+ยง รับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าทวัร์) 

บ่าย ใหท่้านอิสระช๊อปปิS งสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ เช่น Tory Burch, Nike, Celine, Bottega 

Veneta, Polo Ralph Lauren, Michael Kors, Burberry, Coach, The North Face และ

อื+นๆอีกมากมาย ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน John F. Kennedy (JFK) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั+วโมง) 

20.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองโดฮา โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที+ยวบินที+ QR702 (ใชเ้วลา

เดินทาง 12 ชั+วโมง 30 นาที) 

 

วนัที<เจด็ของการเดนิทาง โดฮา – กรุงเทพฯ       

16.25 น. เดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการ์ตา้ 

20.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ตา้ แอร์เวย ์เที+ยวบินที+ QR830 (ใชเ้วลา

เดินทาง 6 ชั+วโมง 50 นาที) 

 

วนัที<แปดของการเดนิทาง กรุงเทพฯ       

07.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

    ********************* 



 

*หมายเหตุ การเดินทางเขา้ราชอาณาจกัรไทย ในช่วงแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท่านจะตอ้ง

จองโรงแรม ASQ (การกกัตวัแบบทางเลือก) เป็นเวลา 14 วนั โดยท่านตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายเอง (ไม่รวมในค่าทวัร์) ใหจ้องหอ้งพกัตรงกบัโรงแรมฯ เมื+อทราบวนัที+

เดินทางถึงประเทศไทย หรือสามารถจองผา่น

เวบ็ไซต ์https://www.agoda.com/quarantineth ทางโรงแรมฯ จะแจง้ไปหน่วยงานที+

ท่าอากาศยานทราบและจะส่งรถมารับที+ท่าอากาศยาน (ร.พ. คู่สญัญาจะเป็นผูม้าตรวจ

สุขภาพ และรักษาหากมีอาการเจบ็ป่วย) เมื+อจองหอ้งพกักบั ASQ เรียบร้อยแลว้ ใหน้าํ

หลกัฐานการสาํรองที+พกั อพัโหลดลงในระบบ เพื+อขอหนงัสือรับรอง (COE) เพื+อ

เดินทางกลบัประเทศไทย 

 รายชื<อโรงแรมที<ผ่านการตรวจประเมนิ ASQ โดยกระทรวงสาธารณสุขและ

กระทรวงกลาโหม สามารถสืบคน้รายชื+อ และรายละเอียดที+ปรับเพิ+ม ไดที้+ 

• เวบ็ไซต ์www.hsscovid.com  (โรงแรมที+ผา่นการตรวจประเมินโดย สธ. และ 

กลาโหม ASQ) 

• เฟสบุก๊  www.facebook.com/Alternative-State-Quarantine-105755234490444 

  
*** โปรแกรมทวัร์อาจมีการเปลีGยนแปลงตามความเหมาะสม ทั Jงนี Jขึ Jนอยู่กับการเปลีGยนแปลงเวลาของ
สายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึGงการเปลีGยนแปลงนี J ทางบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ของ ผู้
เดนิทางเป็นสาํคัญ โปรแกรมนี Jจัดขึ JนเพืGอวัตถุประสงค์การท่องเทีGยวเป็นหลัก ทางบริษัทฯไม่สามารถ
ยืนยันได้ว่าท่านจะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ ขึ Jนอยู่กับนโยบายของแต่ละรัฐในเวลานัJน จงึไม่เหมาะ
กับท่านทีGต้องการไปเพืGอฉีดวัคซีนเท่านัJน นอกจากนี Jการเดนิทางเข้า-ออก ประเทศไทย ต้องเป็นไป
ตามคาํสัGงของทางคณะกรรมการควมคุมโรค ณ.เวลานัJน ซึGงทางผู้เดนิทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่างๆเอง เช่นการจองทีGพกัสาํหรับการกักตัวเอง (ASQ) และการขอ Certificate of Entry 
(COE) ก่อนการเดนิทาง ทางบริษัททวัร์ จะไม่รับผิดชอบกรณีทีGผลการตรวจเชื Jอ Covid-19 เป็นบวก ซึGง
ทาํให้ท่านไม่สามารถขึ JนเครืGองได้ ตามกฎของทางสายการบนิ และจะไม่รับผิดชอบจากผลข้างเคียงทีG
เกดิขึ Jนจากการฉีดวัคซีน*** 

ค่าบริการ 

เดินทาง 4-6 ทา่น 89,500.- บาท/ทา่น 

 

 

 



 

การจองทวัร์ 
Ø หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 20,000.- บาท/ท่าน 

(เพื;อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น) 
Ø กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนทีGเหลือล่วงหน้า |} วัน ก่อนการเดินทาง หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นที;เหลือตามวนัที;

กําหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมมี่เงื;อนไข 
 

ท่านสามารถโอนเงนิเข้าบัญชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอยีดดงันี? 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัร์รวม 
ü เดินทางด้วยรถตู้  (Passenger Van) 12 ที;นั;ง 
ü คา่โรงแรมที;พกั 4 คืน ระดบัมาตรฐาน 4 ดาว (พกัห้องละ [ ทา่น)  
ü คา่เรือลอ่งแมนํ่ \าฮดัสนั เพื;อเยี;ยมชมเทพีเสรีภาพ, คา่เข้าจดุชมวิวตกึเอ็มไพร์สเตท 
ü คา่เข้าชมสถานที;ตามระบไุว้ในโปรแกรม 
ü คา่ตรวจเชื \อ Covid-19 สําหรับเอกสาร Fit to Fly สําหรับบินกลบัประเทศไทย 
ü คา่ไกด์คนไทย/คนขบัรถ คอยอํานวยความสะดวกให้แก่ทา่นตลอดการเดินทาง 
ü คา่ประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งการเดินทางในวงเงินทา่นละn,000,pppบาทและคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ

วงเงิน qpp,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ทีGมีอายุตั Jงแต่~�ปีขึ Jนไป) 
 

ค่าทวัร์ไม่รวม 
ý ค่าตั�วเครืGองบนิ BKK-JFK//JFK-BKK ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการช่วยจองตัrวเครื;องบินให้ 
ý คา่วีซา่เข้าประเทศอเมริกา (บริษัทฯช่วยอํานวยความสะดวกในการกรอกเอกสารในการขอวีซา่ให้ หรือตอ่อายวีุ

ซา่เข้าประเทศอเมริกาให้ทา่นได้) 
ý ค่าตรวจเชื \อ Covid-19 สําหรับการเดินทาง Fit to Fly (ไม่เกิน 72 ช.ม. ก่อนการเดินทาง) สําหรับการเดินทาง

ออกจากประเทศไทย 
ý ค่าธรรมเนียมการขอ Certificate of Entry (COE) (ถ้ามี) สําหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ทางบริษัท

สามารถชว่ยดําเนินการให้ได้ 
ý คา่ใช้จ่ายสําหรับการกกัตวั 14 วนั (ASQ) ทั \งนี \ขึ \นอยูก่บัมาตรการณ์ของ ศ.บ.ค. ในขณะนั \น 



 

ý คา่อาหารกลางวนั และอาหารคํ;า 
ý คา่ทิปไกด์/คนขบัรถฯ ตลอดการเดินทาง  
ý คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื;องดื;มในห้องพกั และคา่อาหารที;สั;งมาในห้องพกัคา่อาหาร

และเครื;องดื;มที;สั;งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที;ทางบริษัทจดัให้ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ;ม 

ý คา่ภาษีมลูคา่เพิ;ม �% และภาษีหกั ณ ที;จ่าย �% 
ý คา่ใช้จ่ายอื;นๆ ที;ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
ý ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเมี;ยมตา่งๆ 

 

การยกเลกิ  
§ ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั § คืนคา่ใช้จา่ยทั \งหมด  
§ ยกเลกิก่อนการเดินทาง nq-[� วนั § หกัคา่มดัจํา 10,000.- บาท 
§ ยกเลกิก่อนการเดินทาง n-n� วนั § หกัคา่ใช้จา่ย npp% ของคา่ทวัร์ 

 

หมายเหตุ 
§ บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที;มีผู้ เดินทาง ตํ;ากว่า 4 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทาง

ทราบลว่งหน้า อยา่งน้อย [p วนั ก่อนการเดินทาง  
§ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�การเปลี;ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื;อนไขทั \งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
§ บริษัทฯ มีสิทธิ�ที;จะเปลี;ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี \ เมื;อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
§ บริษัทฯ มีสิทธิ�ในการเปลี;ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที;ท่องเที;ยวใดๆที;ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานที;

ท่องเที;ยวอื;นๆเพื;อทดแทนเป็นลําดบัแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้ เดินทางแทน 
§ รายการอาจมีการเปลี;ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื;องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที;พกัใน

ต่างประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที;อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ 
หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ;มเติมที;เกิดขึ \นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความ
ล่าช้า หรือ จากอบุติัเหตตุ่างๆ  ทั \งนี \ บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผู้ เดินทางเป็น
สําคญั 

§ รายการนี \เป็นเพียงข้อเสนอที;ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั \งหนึ;ง หลงัจากได้สํารองที;นั;งบนเครื;อง 
และโรงแรมที;พกัในต่างประเทศเป็นที;เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี \อาจเปลี;ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

§ ท่านที;จะออกตัrวเครื;องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื;อขอคํายืนยันว่าทัวร์นั \นๆ ยืนยันการ
เดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัrวภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั \นยกเลิก 
บริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆที;เกี;ยวข้องกบัตัrวเครื;องบินภายในประเทศได้ 

§ หากในกรณีที;สายการบินมีการปรับเปลี;ยนตารางเที;ยวบิน ซึ;งอยู่นอกเหนือจากการควบคมุทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆทั \งสั \น 

§ เมื;อทา่นจองทวัร์และชําระมดัจําแล้ว หมายถงึทา่นยอมรับในข้อความและเงื;อนไขที;บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
§ ในกรณีที;มีการจดัประชมุนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ \น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวน

สทิธิ�ในการปรับเปลี;ยนหรือย้ายเมืองเพื;อให้เกิดความเหมาะสม 
 
 
 



 

 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
§ บริษัทขอสงวนสทิธิ�ที;จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของทา่นเกิดความชํารุด หรือสญูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทั \งสิ \น ในระหวา่งการเดินทาง 
 

การเดนิทางเป็นครอบครัว  

§ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที;ต้องได้รับการดูแลพิเศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกเดินทอ่งเที;ยวในระยะเวลาเกินกวา่  
�-q ชั;วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื;องจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั \งหมด 
 

หลังจากการจองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงืGอนไข 
ทีGบริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 


