
 

 

 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- ท่าอากาศยานเจเอฟเค (JFK) นวิยอรก์ 

18.00 
21.15 

 
 

08.35 

พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  
ออกเดนิทางสู ่นครนวิยอรก์ สหรฐัอเมรกิา โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิ QR 833 

BKK-DOH 21.15-00.05   / QR  703   DOH-JFK  01.35 – 08.35  
(แวะเปลีย่นเครอืงทีท่า่อากาศยานโดฮา การต์า้ ประมาณ 1.30 ชม. ) 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน John F. Kennedy International Airport  นวิยอรค์  
            น าทา่นเขา้ทีพ่ัก  Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

วนัทีส่อง เทีย่วในนวิยอรค์ High line  แม่น า้ฮทัสนั  

  อาหารเชา้ทีโ่รงแรม  อสิระพักผ่อนตามอธัยาศยั/ซติีท้วัรใ์นเมอืง 

 พาเทีย่ว The High Line  สวนสาธารณะลอยฟ้า  ทีด่ดัแปลงมาจากทางรถไฟเก่า (The New York 
Central Railroad Line) ย าวกวา่ 2.33 กโิลเมตร   เทีย่วชมววิ แม่น า้ฮตัสนั (Hudson River) เป็น

พรมแดนธรรมชาตริะหวา่งนครนวิยอรก์กบันวิเจอรซ์ยี ์  
           เขา้ทีพ่ัก Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

วนัทีส่าม เทยีวในนวิยอรค์ เทพเีสรภีาพ  สะพานบรคูรนิ Dumbo  9-11  Wall Street  

  อาหารเชา้ทีโ่รงแรม  พาไปเทีย่ว เทพเีสรภีาพ 

Statue of Liberty  ถอืวา่เป็นสญัลกัษ์ของอเมรกิา มา

ทีน่วิยอรค์ตอ้งมาทกุคนจดุไฮไลทข์องนวิยอรค์  เทีย่ว
สะพานบรคูรนิ (Brooklyn Bridge) สะพานแขวนที่
เลือ่งชือ่ของโลกและเกา่แกท่ีส่ดุในสหรฐัอเมรกิา  และ

ชม Dumbo จดุถา่ยรปูสะพาน รมิแม่น ้าเป็นโกดงัเกา่ ที่ ปรบัแตง่เป็นรา้นคา้ 
พาไปเทีย่ว อนุสรณ์สถาน 9-11 world Trade Center  และย่านวอลสตรที ย่านเศรษฐกจิของ

นวิยอรค์ ทีต่ัง้ของ Wall street Exchange ตลาดหุน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก   
            เขา้พกั Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

วนัทีส่ ี ่ เทีย่วในนวิยอรค์ RockeFeller หรอื Empire State  Central Park ย่าน Time Square  

    อาหารเชา้ทีโ่รงแรม    พาไปชมววินวิยอรค์ และเกาะแมนฮตัตนั บน

ดาดฟ้าจดุชมววิ  RockeFeller หรอื Empire State  พาไปชม

สวนสาธารณะทีใ่หญ่ทีส่ดุของนวิยอรค์  Central Park  
แวะชอ้ปป้ิงหา้งดงั และเกา่แกน่วิยอรก์ Macy's Herald Square  
เทีย่วย่านไทมส์แควร ์ Time Square ย่านสดุคกึคกัเต็มไปดว้ยแสงสตีลอด
วนั และไปชมย่านโรงละครบอรดเวย ์ ถนนโรงละครชือ่ดงัในนวิยอรก์  
           เขา้พกั Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel 

วนัทีห่า้  The American Museum of Natural History   Fifth Avenue  

  อาหารเชา้ทีโ่รงแรม พาไปชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรอ์เมรกิา ใครดู

หนังเรือ่ง Night at Museum ตอ้งรูจ้กั หรอื เลอืกเทีย่ว พพิธิภณัฑศ์ลิปะเม

โทรโปลตินั Metropolitan of Art หรอืเรยีกส ัน้วา่ The Met   กรณทีีใ่ด
ทีห่นึง่ปิด  เทีย่วฟิฟท ์อเวนวิ Fifth Avenue มาละลายทรพัย ์แหลง่ชอ้ปป้ิง
ระดบัโลก ดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า  

              เขา้พกั Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel  
หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

วนัทีห่ก  ชอ้ปป้ิงเอา้เล็ท   

   อาหารเชา้ทีโ่รงแรม     พาไปปิดทา้ยทรปินวิยอรค์ กบั Outlet ช ัน้น า สนิคา้แบรนด์

หลากหลาย ที ่ Wood bury outlet หรอื Atlantic City  
           เขา้พกั Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

วนัทีเ่จ็ด ท่าอากาศยานเจเอฟเค (JFK) นวิยอรก์ 

  อาหารเชา้ทีโ่รงแรม     อสิระพกัผ่อน จดัเก็บสมัภาระ นดัเวลารบัท่านไปส่งสนามบนิ  ท่า

อากาศยาน John F. Kennedy Inter national Airport  นวิยอรค์ 

20.55 เดนิทางกลบัประเทศไทย QR 702 JFK-DOH 20.55-16.25 

วนัทีแ่ปด ท่าอากาศยานโดฮา การต์า้ 

16.25 เดนิทางถงึท่าอากาศยานโดฮา การต์า้ รอเปล ีย่นเคร ือ่ง เดนิทางกลบัประเทศไทย ท่าอากาศ

ยานสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิ Qatar Airways  QR 830   DOH-BKK   20.15 – 07.05 

วนัทีเ่กา้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 

07.05 ถงึประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 



 

 

 

 

 

 

หมายเหตุส าคญั 
โปรแกรมน้ีจัดท าเสนอเพื่อจุดประสงคใ์นการทอ่งเทีย่วเป็นหลัก ส าหรับลกูคา้มีมีจุดประสงคเ์พื่อไปฉีดวัคซนีโดยเฉพาะ บรษัิท
ไม่สามารถการันตวี่าจะไดฉี้ด ขึน้อยูก่ับนโยบายรัฐ หรอืเมืองนัน้ และไม่สามารถรับผดิชอบใดๆกรณีไม่สามารถฉีดได  ้หรอืมี

ผลขา้งเคยีงจากการฉีด เพราะฉะนัน้ไม่แนะน าส าหรับคนทีม่ีความตอ้งการไปเพื่อฉีดวัคซนีเทา่นัน้  และการเดนิทางเขา้และออก
จากประเทศไทย อยูภ่ายใตป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  เทีย่วบนิยังคงเป็นเที่ยวบนิก ึง่พาณชิย ์(semi commercial flight)  
ตอ้งมีผลตรวจ Negative Covid-19RT-PCR 72 ชั่วโมง เพราะฉะนัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งรับความเสีย่ง กรณีผลตรวจตดิโควดิ บรษัิทฯ
ไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ ทีท่า่นไม่สามารถเดนิทางได ้โดยผูเ้ดนิทางตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบเอง   ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้ง
ปฏบัิตติามเงื่อนไขของประเทศไทยและประเทศปลายทาง เมื่อเดนิทางกลับเขา้ประเทศไทย  ตอ้งมีการส ารอง โรงแรม 

Alternative State Quarantine (ASQ)  ตอ้งขอหนังสอืรับรอง Certificate of Entry  - (COE)  
และปฏบัิตติามเงื่อนไขของทางการอยา่งเครง่ครัด 

 
เงือ่นไขผูเ้ดนิทาง  
1. ตอ้งมีวีซา่ อเมรกิา และยังไม่หมดอาย ุ

2. กรณีวีซา่ USA หมดอาย ุสามารถตอ่ไดแ้ตต่อ้งไม่หมดเกนิ 48 เดอืน (คา่วีซา่และคา่บรกิาร สอบถามเพิม่) 

3. ผูเ้ดนิทางตอ้งมีผลตรวจ Negative Covid-19  RT-PCR กอ่นการเดนิทาง 72 ชม. 

4. ผูเ้ดนิทางตอ้งกักตัว 14 วัน เมื่อเดนิทางกลับประเทศไทย (ขอ้มูล ณ วันที ่6 พ.ค.64 อาจมีการเปลีย่นตามประกาศของรัฐ)  

5. ผูเ้ดนิทางตอ้งจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรอื สถานทีก่ักตัวทางเลอืก เป็นกระบวนการของการกักกันโรค  

ณ โรงแรมทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากรัฐบาลโดยผูก้ักตัวตอ้งจ่ายเงนิเอง 

 

คา่บรกิาร ไม่รวมต ัว๋เคร ือ่งบนิ  

 2-3   ทา่น       ทา่นละ 95,000 บาท     ลกูคา้เดนิทางเอง เป็นกรุ๊ปสว่นตัว  

4 -5 ทา่น ทา่นละ 93,000 บาท    จอยกรุ๊ปมีหัวหนา้ทัวรด์แูล ตลอดการเดนิทาง 

6 – 9 ทา่น ทา่นละ 79,000 บาท    จอยกรุ๊ปมีหัวหนา้ทัวรด์แูล ตลอดการเดนิทาง 
10 ทา่นขึน้ไป ทา่นละ 69,000 บาท    จอยกรุ๊ปมีหัวหนา้ทัวรด์แูล ตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

1. คา่โรงแรม จ านวน 6 คนื พรอ้มอาหารเชา้ 

2. คา่รถรับสง่สนามบนิ 

3. เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ดแูลตลอดการเดนิทาง 

4. คา่น าเทีย่วพรอ้ม รถ และ รถไฟใตด้นิ   

5. คา่เขา้ชมตามทีร่ะบุในโปรแกรม กรณีสถานเขา้ชมปิด ขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงสถานที่ ไม่สามารถคนืเงนิได ้

6. คา่ประกันการเดนิทางของ Allianz แผน Oasis Leisure  หรอืเทยีบเทา่ 

 

คา่บรกิารไมร่วม  

1. ภาษีมูลคา่เพิม่7%และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

2. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป กลับ (ประมาณ 35,000~40,000 บาท ชัน้ประหยัด) 

3. คา่อาหารระหว่างวัน มื้อเทีย่ง มื้อเย็น  

4. คา่ใชส้ว่นตัว คา่ซักรดี คา่โทรศัพท์  คา่มนิบิาร ์ 

5. คา่ทปิพนักงานบรกิาร รา้นอาหาร คา่ยกกระเป๋า  

 



6. คา่โรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ)  

(14 คนื ประมาณ 30,000 บาทขึน้ไป)  

7. คา่ตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ทีอ่อกกอ่นการเดนิทาง 72 ชม.  

8. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และ/หรอื เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ คนขับรถ (วันละ 10 USD)  

9. คา่วีซา่ USA 

 

หมายเหต ุ

- การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 2 ทา่น 

- บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

- บรษัิทฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ 

ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั การปฏเิสธการเขา้เมือง และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใช่จา่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

- ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่ม่

คงที ่การปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได  ้ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


