
 
 

 

 

 

 

  

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

วนัแรก ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ - ท่ำอำกำศยำนเจเอฟเค (JFK) นิวยอร์ก 

23.50 
03.10  
 
15.15 

พร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ   
ออกเดินทางสู่ นิวยอร์ก โดยสายการบินQATRA AIRWAY(QR)  (แวะรอเปลี่ยนเครื่องท่ีโดฮา การ์ต้า 2ชัว่โมง) 
QR837 BKK-DOH   03.10 – 06.00   QR701 DOH-JFK   08.15 – 15.15   
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน จอห์น เอฟ. เคนเนดี น าท่านเข้าท่ีพกั  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
                น ำท่ำนเข้ำที่พกั Hampton Inn Manhattan – Times Sauare North หรือระดบัใกล้เคียง 

วนัที่สอง NEW YORK -PHILADELPHIA-WASHINGTON D.C                                           อำหำรเช้ำ,เที่ยง,ค ำ่ 
  อำหำรเช้ำที่โรงแรม ไปชมและถ่ายรูป Liberty Bell ระฆงัแห่งเสรีภาพและ Independence Hall ศูนย์กลางอุทยาน สไตล์จอร์เจีย  /หมู่บ้าน Elfreth's Alley ถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของอเมริกา /ถ่ายรูป 

Leisure at Love Park สถานท่ีโรแมนติก /  อาหารเท่ียง /เดินทางต่อสู่ Washington D.C/ถ่ายรูป United states capital and capitol hillและอนุเสาวรีย์วอชิงตนัชมอนุสรณ์ Thomas Jefferson/ชม
ท าเนียบขาวทีท างานหลกัสหรฐัอเมริกาและชมอนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial)/  อำหำรค ำ่ 

                เข้ำที่พกั Hilton Garden Inn Tysons Corner หรือระดบัใกล้เคียง  
วนัที่สำม WASHINGTON D.C-   พิพิธภณัฑ์ SMITHSONIAN - HARRISBURG                 อำหำรเช้ำ,เที่ยง,ค ำ่ 

 
 
 
  

 อำหำรเช้ำที่โรงแรม  เท่ียวชม พิพธิภณัฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ (สถาบนัสมิธโซเนียน)/ช๊อปป้ิง บริเวณ Georgetown/ อำหำรเที่ยง/เดินทางสู่ 
แฮร์ริสเบิร์ก ชมแหล่งรวม Hershey's Chocolate World (เปิดเฉพำะ จันทร์-องัคำร 10.00-17.00 วนัศุกร์10.00-20.00 วันเสำร์-วนัอำทิตย์ 09.00-
20.00)/ 
ถ่ายรูป  Pennsylvania state capitol complex / อำหำรค ำ่ 
               เข้ำที่พกั Radisson Hotel Harrisburg  หรือระดบัใกล้เคียง 

วนัที่สี่    HARRISBURG-CORNING                                         อำหำรเช้ำ 

  อำหำรเช้ำที่โรงแรมเดินทำงสู่ Coring/ถ่ำยรูป ClockTower/ชม Finger Lakes Wine Country/ 
 อิสระอำหำรเที่ยง บริเวณ Corning’s Gaffer District /เดินทางสู่  Niagara  ชม Old Fort Niagara / 
 อิสระอำหำรค ำ่ ท่ี Old Falls Street       เข้ำพกัท่ี Microtel Inn & Suites by Wyndham Binghamtion หรือระดบัใกล้เคียง 

วนัที่ห้ำ   NIAGARA FALLS-MAID OF THE MIST-FASHION OUTLETS OF NIAGARA FALL-BINGHAMTONN                 อำหำรเช้ำ,เที่ยง,ค ำ่ 

  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 (ไม่
รวมค่าเข้า)  / อำหำรเที่ยง /ช๊อปป้ิง Fashion Outlets of Niagara Fall USA/เดินทาง Binghamton/  อำหำรค ำ่        เข้ำพกั Microtel Inn & Suites by Wyndham Binghamtion หรือระดบั
ใกล้เคียง  

วนัที่หก    BINGHAMTON- WOODBURY COMMON OUTLETS -NEW YORK                         อำหำรเช้ำ,ค ำ่ 

   อาหารเช้าท่ีโรงแรม เดินทางช๊อปป้ิง Woodbury Common Premiun Outlets/ อิสระอำหำรเที่ยง/น ำท่ำนเดินทำงถ่ำยรูป The Metropolitan Museum of Art (ไม่รวมค่าเข้า) /เท่ียวชม
สถาปัตยกรรม Bethesda Terrace /ตามอัธยาศัยบริเวณ Center Park /ช๊อปป้ิง Fifth Aenue / อำหำรค ำ่         เข้ำพกั  Hampton Inn Manhattan – Times Sauare North  หรือระดบัใกล้เคียง 

วนัที่เจด็  NEW YORK -ล่องเรือชม Liberty Island ELLIS ISLAND                                         อำหำรเช้ำ,เที่ยง 

  อาหารเช้าท่ีโรงแรม  เดินทำงล่องเรือชม Liberty Island และ ELLIS ISLAND(Liberty เปิดวนัจนัทร์ 20 Jul& Ellis island วนัจนัทร์24 Aug)/ถ่ายรูป World Trade Center/ถ่ายภาพบริเวณ 9/11 
Memorial & Museum 
(ไม่รวมค่าเข้า) /อิสระบริเวณ Wall Street District/ อำหำรเที่ยง / ชมสะพำนคลำสสิค Dumbo  
จุดถ่ายรูปสะพาน บรูลลินส์  ริมแม่น ้าเป็นโกดงัเก่า ท่ีปรบัแต่งเป็นร้านค้า /เที่ยวชม Chinatown/ 
ช๊อปป้ิงบริเวณ Times Square / อิสระอำหำรค ำ่        เข้ำพกั Hampton Inn Manhattan – Times Sauare North หรือระดบัใกล้เคียง 

 วนัที่แปด NEW YORK - Little Island -ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเจเอฟเค (JFK) นิวยอร์ก              อำหำรเช้ำ,เที่ยง 

  
 
 
 

 อำหำรเช้ำที่โรงแรม /ชมเกาะสวนสาธารณะสเีขยีวแห่งใหม่ Little Island  /พาเท่ียว The High Line  ท่ีดดัแปลงมาจากทางรถไฟเก่า / อำหำรเที่ยง/ 
ถ่ายรูปบริเวณ Empire State Building (ไม่รวมค่าเข้า)  
เดินทำงไปท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเจเอฟเค (JFK) นิวยอร์ก โดยสายการบิน Qatar airways (QR)  เที่ยวบินที่ QR 702 JFK-DOH   20.55-16.25 

วนัที่เก้ำ   ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติฮำหมดั โดฮำ-ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

 เดินทางถึงท่าอากาศยานโดฮา  รอเปลี่ยนเครื่อง  
เดินทำงกลบัสู่ประเทศไทย Qatar airways (QR)  เที่ยวบินที่ QR830 DOH-BKK 20.15-07.05 

วนัที่สิบ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

07.05                    เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

  

 

 
 
 

หมำยเหตุส ำคญั 
โปรแกรมนี้จดัท าเสนอเพื่อจุดประสงค์ในการท่องเทีย่วเป็นหลกั ส าหรบัลูกคา้มมีจุีดประสงค์เพื่อไปฉีดวคัซีน ขึ้นอยู่กบัดลุยพนิิจของผู้เดนิทาง บรษัิทฯไม่สามารถรบัผดิชอบใดๆ กรณีไม่สามารถฉีดได้ หรอืมี
ผลขา้งเคยีงจากการฉีด และการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย อยู่ภายใต้ประกาศสถานการ์ณฉุกเฉิน  เที่ยวบนิยงัคงเป็นเที่ยวบนิกึ่งพาณิชย์ (semi commercial flight)  ต้องมผีลตรวจ Negative 
Covid-19RT-PCR 72 ชัว่โมง เพราะฉะนัน้ผู้เดนิทางต้องรบัความเสีย่ง กรณีผลตรวจติดโควดิ บรษัิทฯไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้น ที่ท่านไม่สามารถเดนิทางได้ โดยผู้เดนิทางต้องเป็นผู้รบัผดิชอบเอง   
ผู้เดนิทางจ าเป็นต้องปฏิบติัตามเงื่อนไขของประเทศไทยและประเทศปลายทาง เมื่อเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย  ต้องมกีารส ารอง โรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ)  ต้องขอหนังสอืรบัรอง 
Certificate of Entry  - (COE)  และปฏิบติัตามเงื่อนไขของทางการอยา่งเคร่งครดั 

 



 
เง่ือนไขผู้เดินทำง  
1. ต้องมวีซี่า อเมรกิา และยงัไม่หมดอาย ุ
2. กรณไีม่มวีซี่า  หรอื หมดอายุ สามารถต่อไดแ้ต่ต้องไม่หมดเกิน 48 เดอืน (ค่าวซีา่และค่าบรกิาร ท่านละ 9,500 บาท ) 
3. ผู้เดนิทางต้องมผีลตรวจ Negative Covid-19  RT-PCR ก่อนการเดนิทาง 72 ชม. 
4. ผู้เดนิทางต้องกกัตวั 14 วนั  เมื่อเดนิทางกลบั ถึงกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรอื  กลบัถึงจงัหวดัภูเก็ต ประเทศไทย ต้อง 
   อยู่ในพื้นที่จงัหวดัภูเก็ต 14 คนื เป็นอย่างน้อย  (อาจมคี าสัง่การเปลีย่นแปลง จากรฐั ) 
5. ผู้เดนิทางต้องจดัหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรอื สถานที่กกัตวัทางเลอืก เป็นกระบวนการของการกกักนัโรค  
   ณ โรงแรมที่ได้รบัอนุมติัจากรฐับาลโดยผู้กกัตวัต้องจ่ายเงนิเอง ในกรุงเทพ หรอื สถานทีพ่กั โรงแรม ในจงัหวดัภูเกต็ อยา่งน้อย  
   7 คนื  
 
ค่ำบริกำร   
กรุ๊ป 8 ท่าน ท่านละ 119,000 บาท 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ 25,000 บาท และไม่มรีาคาเด็ก 
 
อตัรำค่ำบริกำรรวม 
1. ค่าโรงแรม จ านวน 7 คนื พร้อมอาหารเชา้ 
2. ค่าตัว๋เครื่องบนิ ชัน้ Economy ไป-กลบั กรณีต้องการนัง่ชัน้ธุรกิจ กรุณาสอบถามเพิม่เติม 
3. ค่ารถรบัส่งสนามบนิ 
4. มคัคุเทศก์ ดูแลตลอดการเดนิทาง 
5. ค่ารถบรกิารน าเทีย่ว 
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าเขา้ชมตามที่ระบุในโปรแกรม กรณีสถานเขา้ชมปิด ขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงสถานที่ ไม่สามารถคนืเงนิได้ 
8. ค่าประกนัการเดนิทางของ Allianz แผน Oasis Leisure  หรอืเทยีบเท่า 
 
ค่ำบริกำรไม่รวม  
1. ภาษีมูลคา่เพิม่7%และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุในรายการ   
3. ค่าใช้ส่วนตวั ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท์  ค่ามนิิบาร์  
4. ค่าทปิพนกังานบรกิาร ร้านอาหาร ค่ายกกระเป๋า  
5. ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ)  
(14 คนื ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป)  
6. ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดนิทาง 72 ชม.  
7. ค่าทปิหวัหน้าทวัร์ และ/หรอื เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน คนขบัรถ (วนัละ 10 USD)  
8. ค่าวซี่า USA  
 
หมำยเหตุ 
- บรษัิทฯ มสีทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวสิยัไม่อาจแก้ไขได้ 
- บรษัิทฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าช้าของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การเมอืง จลาจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหนา้ที่รฐั การปฏิเสธการเขา้เมอืง และ

อื่นๆ ที่อยู่นอเหนือการควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใช่จ่ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรอืทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบติัเหตุต่างๆ 
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษัิทฯก ากบัเท่านัน้ 
- ราคาดงักลา่วขา้งต้นสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและค่าน ้ามนัที่ไม่คงที่ การปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เติมจากราคาที่ก าหนดไว ้
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกร้องค่าบริการคนืได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 
 
 
 
 

ขัน้ตอนและเงือ่นไขกำรจอง  USA Healthy Travel  

STEP 1  กำรจอง Booking  กรอกแบบฟอรม์กำรจองแพค็เกจ็ USA Healthy Travel   
ดำวน์โหลด แบบฟอรม์ ส่งมาที่บรษิทั 
พร้อมส่งหน้าส าเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าวซี่าอเมรกิา  มาพร้อมกนั 
ช ำระเงินค่ำมดัจ ำจ ำนวน 20,000 บำท ไม่เกนิ3วนั นบัจากวนัที่จอง 

STEP 2 ตัว๋เคร่ืองบิน  
 Air Ticket 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

- เมื่อบรษิทัฯ ท าการออกตัว๋เครื่องบนิ กบัสายการบนิ กรุณาช าระเงนิค่าตัว๋เครื่องบนิ จ านวน 35,000 
บาท ตามวนัและเวลาที่บรษิทัแจ้ง กรณี ท่านไม่ช าระ หรอืผดินัดช าระ ถอืว่าท่านสละสทิธิ 

- เงื่อนไขการยกเลกิ การเลื่อน การขอคนืเงนิ เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบนิก าหนด (กรุณา
สอบถามเพิม่เตมิ) 

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

- กรณีกลบัถงึ กรุงเทพฯ ประเทศไทย กรุณาแจ้ง ASQ ที่ท่านจอง หรอื จอง ASQ ผ่านบรษิทัฯ บรษิทั
ส่งค าร้องไปสถานกงศุลไทยในอเมรกิา แจ้งสถานที่กกัตวัในประเทศไทย เพื่อขอใบรบัรอง COE  

- กรณีกลบัเขา้ จงัหวดัภูเก็ต ประเทศไทย กรุณาแจ้งสถานที่พกัในจงัหวดัภูเก็ต บรษิทัส่งค าร้องไป
สถานกงศุลไทยในอเมรกิา แจ้งสถานที่กกัตวัในประเทศไทย เพื่อขอใบรบัรอง COE / ผลตราจ 
Covid PCR RT-PCT/ หลกัฐานการฉีดวคัซนี  

STEP 4 Covid PCR test 72Hr ผู้เดนิทางต้องไปตราวจ Covid PCR RT-PCT ก่อนการเดอืน 72 ชัว่โมงและแจ้งผลมาที่บรษิทั  
STEP 5 กำรยกเลิกกำรเดินทำง กรณีท่ำนเป็นผู้ยกเลิกกำรเดินทำง  



- การขอคนืค่าตัว๋เครื่องบนิให้เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบนิ  

- การขอคนืเงนิมดัจ า บรษิทัฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจ าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น  
กรณียกเลิกกำรเดินทำงจำกสำเหตุอื่นๆ  

- การขอคนืค่าตัว๋เครื่องบนิให้เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบนิ  

- การขอคนืเงนิมดัจ า บรษิทัฯขอ หกัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิ ส่วนที่เหลอืจะท าการคนืกบัผู้เดนิทาง  
STEP 5 กำรช ำระเงินค่ำส่วนท่ีเหลือ ท่านต้องช าระเงนิส่วนที่เหลอืทัง้หมด ก่อนการเดนิทาง 3วนั หลงัจากที่ท่านได้รบัผลตรวจ PCR Test ก่อนการ

เดนิทาง 72 ชัว่โมง กรณีท่านไม่ช าระถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง บรษิทัฯ สงวนสทิธไิม่คนืเงนิมดัจ าไม่ว่ากรณี
ใดๆทัง้สิ้น  (กรณีผลตรวจ PCR TEST ท่านเป็นบวก ท่านไม่สามารถเดนิทางได้ ไม่จ าเป็นต้องช าระเงนิส่วนนี้ 
ส่วนเงนิมดัจ า 20,000บาท บรษิทั จ าเป็นต้องหกัเป็นค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิ ส่วนที่เหลอื จะท าคนืผู้เดนิทาง ) 

 
 
 

 


