PKNYC02/PACKAGE NEW YORK
ว ันแรก

สนามบินนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ

18.15
21.15

พร ้อมกัน ณ สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิ
ออกเดินทางสู่ John F. Kennedy International Airport นิวยอร์ค สหร ัฐอเมริกา โดยสายการบิน
QATAR AIRWAYS (QR) เทีย
่ วบิน QR 833 BKK-DOH 21.15 -00.05/QR 703 DOH-JFK 01.35-08.35

ว ันทีส
่ อง

ท่าอากาศยานนานาชาติเจเอฟเค (JFK) นิวยอร์ก

08.35

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน John F. Kennedy International Airport นิวยอร์ก เข ้าทีพ
่ ัก/อิสระพักผ่อน
ทีพ
่ ัก Microtel Inn by Wyndham Long Island City หรือระดับใกล ้เคียง

ว ันทีส
่ าม

เทพีเสรีภาพ Statue of Liberty - 9/11 Memorial & Museum- Wall Street -สะพานบรูคริน Dumbo
 อาหารเชา้
 อาหารเชา้ ทีโ่ รงแรม เทีย
่ วชมถ่ายภาพเทพีเสรีภาพ Statue of Liberty (ไม่รวมค่าเข ้า)/ /ถ่ายรูปบริเวณอนุสรณ์สถาน
และพิพธิ ภัณฑ์ 9/11 พิพธิ ภัณฑ์ราลึกอยูใ่ ต ้ดิน (ไม่รวมค่าเข ้า)/ อิสระบริเวณ Wall Street District/ชมสะพานสุด
คลาสสิค Dumbo จุดถ่ายรูปสะพาน บรูลลินส์ ริมแม่น้ าเป็ นโกดังเก่า ทีป
่ รับแต่งเป็ นร ้านค ้า
ทีพ
่ ัก Microtel Inn by Wyndham Long Island City หรือระดับใกล ้เคียง

ว ันทีส
่ ี่

ว ันทีห
่ ก

The Vessel Hudson Yards-สวนสาธารณะ Little Island –ไชน่าทาวน์- Chelsea Market- Soho - 5th
Avenue
 อาหารเชา้
อาหารเชา้ ทีโ่ รงแรม ถ่ายรูปสิง่ ก่อสร ้าง The Vessel Hudson Yards โดยโครงสร ้างคล ้ายรังผึง้ (ไม่รวมค่าเข ้า)/เทีย
่ ว
ชมสวนสาธารณะลอยน้ าแห่งใหม่Little island/อิสระช๊อปปิ้ งย่านไชน่าทาวน์/ชมสินค้าในChelseaMarket/และ
เดินทางไปยังCentral station/ถนน SOHO ย่านดังทีค
่ ก
ึ คักมีทงั ้ ร ้านอาหารและสถานบันเทิงยามค่าคืน/ชมบรรยากาศ
ทอดยาวไปทางเหนือจากWashington Square Park ใน Green wich Village ที 5th Avenue New York
เข้าพ ัก Microtel Inn by Wyndham Long Island City หรือระดับใกล ้เคียง
พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ Natural History - Metropolitan Museum of Art- Central Park-ตึก Empire - Time Square
 อาหารเชา้
 อาหารเชา้ ทีโ่ รงแรม ชมบรรยากาศพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศ
ิ าสตร์ธรรมชาติ Natural History Museum(ไม่รวมค่าเข ้า)/
/และชมบริเวณ Metropolitan Museum of Art(ไม่รวมค่าเข ้า)/อิสระบริเวณ Central Park /ถ่ายรูปหน ้าตึก เอ็มไพร์ส
Empire State Building(ไม่รวมค่าเข ้า)/อิสระ Time Square , New York
เข้าพ ัก Microtel Inn by Wyndham Long Island City หรือระดับใกล ้เคียง
Free Day / Woodberry outlet
 อาหารเชา้

ว ันทีเ่ จ็ด

 อาหารเชา้ ทีโ่ รงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย/ Woodberry outlet ช๊อปปิ้ งสินค ้าแบรนด์เนมมากมาย
เข้าพ ัก Microtel Inn by Wyndham Long Island City หรือระดับใกล ้เคียง
Free Day –ท่าอากาศยานนานาชาติเจเอฟเค (JFK) นิวยอร์ก
 อาหารเชา้

ว ันทีห
่ า้

 อาหารเชา้ ทีโ่ รงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย/ พร ้อมกัน ณ สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเจเอฟเค
20.55
16.25
ว ันทีแ
่ ปด

07.05

เดินออกจากสนามบิน John F. Kennedy International Airport นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน
QATAR(QR) เทีย
่ วบิน QR 702 JFK-DOH 20.55-16.25
เดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา รอเปลีย
่ นเครือ
่ ง เทีย
่ วบิน QR 830 DOH-BKK 20.15-07.05
สนามบินนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ ประเทศไทย
เดินทางถึงท่าอากาศยาน นานาชาติสวุ รรณภูม ิ ประเทศไทย

หมายเหตุ:ท่องเทีย
่ วในนิวยอร์กเดินทางโดยรถไฟใต ้ดิน

หมายเหตุสาค ัญ
โปรแกรมนีจ
้ ัดทาเสนอเพือ
่ จุดประสงค์ในการท่องเทีย
่ วเป็ นหลัก
สาหรับลูกค ้ามีมจ
ี ด
ุ ประสงค์เพือ
่ ไปฉีดวัคซีน
โดยเฉพาะ บริษัทไม่สามารถการันตีวา่ จะได ้ฉีด ขึน
้ อยูก
่ บ
ั นโยบายรัฐ หรือเมืองนัน
้ และไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ
กรณีไม่สามารถฉีดได ้ หรือมีผลข ้างเคียงจากการฉีด เพราะฉะนัน
้ ไม่แนะนาสาหรับคนทีม
่ ค
ี วามต ้องการไปเพือ
่ ฉีด
วัคซีนเท่านัน
้ และการเดินทางเข ้าและออกจากประเทศไทย อยูภ
่ ายใต ้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เทีย
่ วบินยังคง
เป็ นเทีย
่ วบินกึง่ พาณิชย์ (semi commercial flight) ต ้องมีผลตรวจ Negative Covid-19RT-PCR 72 ชัว่ โมง
่ ง กรณีผลตรวจติดโควิด บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
เพราะฉะนัน
้ ผู ้เดินทางต ้องรับความเสีย
้ ทีท
่ า่ น
ไม่สามารถเดินทางได ้ โดยผู ้เดินทางต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบเอง
ผู ้เดินทางจาเป็ นต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขของ
ประเทศไทยและประเทศปลายทาง เมือ
่ เดินทางกลับเข ้าประเทศไทย ต ้องมีการสารอง โรงแรม Alternative State
Quarantine (ASQ) ต ้องขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry - (COE)
และปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขของทางการอย่างเคร่งครัด
เงือ
่ นไขผูเ้ ดินทาง
1. ต ้องมีวซ
ี า่ อเมริกา และยังไม่หมดอายุ
2. กรณีไม่มวี ซ
ี า่ หรือ หมดอายุ สามารถต่อได ้แต่ต ้องไม่หมดเกิน 48 เดือน (ค่าวีซา่ และค่าบริการ ท่านละ 9,500
บาท)
3. ผู ้เดินทางต ้องมีผลตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม.
4. ผู ้เดินทางต ้องกักตัว 14 วัน เมือ
่ เดินทางกลับ ถึงกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
5. ผู ้เดินทางต ้องจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ สถานทีก
่ ก
ั ตัวทางเลือก เป็ นกระบวนการของการ
กักกันโรค ณ โรงแรมทีไ่ ด ้รับอนุมต
ั จ
ิ ากรัฐบาลโดยผู ้กักตัวต ้องจ่ายเงินเองในกรุงเทพ 14 คืน
ค่าบริการ
2-4 ท่าน ท่านละ 59,500 บาท
พ ักเดีย
่ ว เพิม
่ ท่านละ 18,500 บาท และไม่มรี าคาเด็ก
พีเรียดเดินทาง กรกฎาคม - ก ันยายน 2564
อ ัตราค่าบริการรวม
1. ค่าโรงแรม จานวน 5 คืน พร ้อมอาหารเช ้า
2. เจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ (คนไทย)
3. ค่ารถบริการนาเทีย
่ ว/หรือตั๋วรถไฟฟ้ าใต ้ดิน
4. ค่าอาหารเช ้าตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าประกันการเดินทางของ Allianz แผน Oasis Leisure หรือเทียบเท่า
6.รถรับส่งสนามบิน
ค่าบริการไม่รวม
1. ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7%และภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
2. ค่าอาหารมือ
้ เทีย
่ ง,เย็น ทีไ่ ม่ได ้ระบุในรายการ
3. ค่าใช ้ส่วนตัว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินบ
ิ าร์
4. ค่าทิปพนักงานบริการ ร ้านอาหาร ค่ายกกระเป๋ า
5. ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) (14 คืน ประมาณ 30,000 บาทขึน
้ ไป)
6. ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ทีอ
่ อกก่อนการเดินทาง 72 ชม.
7. ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ และ/หรือ เจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ คนขับรถ (วันละ 10 USD)
8.ค่าเข ้าชมทัง้ หมด
้ ประหยัด)
9.ตั๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ (ประมาณ 35,000-40,000 บาท ชัน
10. ค่าวีซา่ USA
หมายเหตุ
- การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต ้องมีผู ้โดยสารขัน
้ ตา่ 2 ท่าน
ิ ธิท
ั ไม่อาจแก ้ไขได ้
- บริษัทฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสย
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย
่ วบิน การล่าช ้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท ้วง คาสัง่ ของเจ ้าหน ้าทีร่ ัฐ การปฏิเสธการเข ้าเมือง และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยูน
่ อเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จา่ ยเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การ
สูญหาย ความล่าช ้า หรือจากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
ิ ธิใ์ นการให ้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน
้ แทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
นามโดยผู ้มีอานาจของบริษัทฯกากับเท่านัน
้
- ราคาดังกล่าวข ้างต ้นสามารถเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูต
่ ามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันทีไ่ ม่
คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิม
่ เติมจากราคาทีก
่ าหนดไว ้
- เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดใช ้บริการใดบริการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
้
ไม่สามารถเรียกร ้องค่าบริการคืนได ้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน

ขนตอนและเงื
ั้
อ
่ นไขการจอง USA Healthy Travel
STEP 1 การจอง Booking

STEP 2 ตว๋ ั เครือ
่ งบิน
ื้ ตว๋ ั เครือ
Air Ticket (กรณีซอ
่ งบินก ับ
บริษ ัท)

STEP 3 ASQ / COE

STEP 4 Covid PCR test 72Hr
STEP 5 การยกเลิกการเดินทาง

STEP 5 การชาระเงินค่าสว่ นทีเ่ หลือ

กรอกแบบฟอร์มการจองแพ็คเก็ จ USA Healthy Travel
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ส่งมาทีบ
่ ริษัท
พร ้อมส่งหน ้าสาเนาหนั งสือเดินทาง หน ้าวีซา่ อเมริกา มาพร ้อมกัน
ชาระเงินค่าม ัดจาจานวน 20,000 บาท ไม่เกิน3วัน นั บจากวันทีจ
่ อง
ตว๋ ั เครือ
่ งบิน
- เมือ
่ บริษัทฯ ทาการออกตัว๋ เครือ
่ งบิน กับสายการบิน กรุณาชาระเงิน
้ ประหยัด) ตาม
ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ประมาณ 30,000- 40,000 บาท (ชัน
วันและเวลาทีบ
่ ริษัทแจ ้ง กรณี ท่านไม่ชาระ หรือผิดนั ดชาระ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ
- กรณีต ้องการตั๋ว Business Class กรุณาสอบถามเพิม
่ เติม
- เงือ
่ นไขการยกเลิก การเลือ
่ น การขอคืนเงิน เป็ นไปตามเงือ
่ นไขที่
สายการบินกาหนด (กรุณาสอบถามเพิม
่ เติม)
การจอง ASQ ( Alternative State Quarantine) และการออก
ใบร ับรอง COE Certificate of Entry
- กรณีกลับถึง กรุงเทพฯ ประเทศไทย กรุณาแจ ้ง ASQ ทีท
่ า่ นจอง หรือ
จอง ASQ ผ่านบริษัทฯ บริษัทส่งคาร ้องไปสถานกงศุลไทยในอเมริกา
แจ ้งสถานทีก
่ ก
ั ตัวในประเทศไทย เพือ
่ ขอใบรับรอง COE
- กรณีกลับเข ้า จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย กรุณาแจ ้งสถานทีพ่ ักใน
จังหวัดภูเก็ต บริษัทส่งคาร ้องไปสถานกงศุลไทยในอเมริกา แจ ้ง
สถานทีก
่ ก
ั ตัวในประเทศไทย เพือ
่ ขอใบรับรอง COE / ผลตราจ
Covid PCR RT-PCT/ หลักฐานการฉีดวัคซีน ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั นโยบาย
Sanbox ภูเก็ต สาหรับคนไทยเดินทางเข ้าภูเก็ตจากต่างประเทศ
ผู ้เดินทางต ้องไปตราวจ Covid PCR RT-PCT ก่อนการเดือน 72 ชัว่ โมงและ
แจ ้งผลมาทีบ
่ ริษัท โดยผู ้เดินทางออกค่าใช ้จ่ายเอง
กรณีทา่ นเป็นผูย
้ กเลิกการเดินทาง
- การขอคืนค่าตั๋วเครือ่ งบินให ้เป็ นไปตามเงือ่ นไขสายการบิน
- การขอคืนเงินมัดจา บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจาไม่วา่ กรณี
้
ใดๆทัง้ สิน
กรณียกเลิกการเดินทางจากสาเหตุอน
ื่ ๆ
- การขอคืนค่าตั๋วเครือ่ งบินให ้เป็ นไปตามเงือ่ นไขสายการบิน
- การขอคืนเงินมัดจา บริษัทฯขอ หักค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง ส่วนที่
เหลือจะทาการคืนกับผู ้เดินทาง
กรณียกเลิกการเดินทางจากบริษ ัท
- บริษัทฯจะคืนเงินให ้ท่านเต็มจานวน
ท่านต ้องชาระเงินส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด ก่อนการเดินทาง 3วัน หลังจากทีท
่ า่ น
ได ้รับผลตรวจ PCR Test ก่อนการเดินทาง 72 ชัว่ โมง กรณีทา่ นไม่ชาระถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่คน
ื เงินมัดจาไม่วา่ กรณีใดๆ
้ (กรณีผลตรวจ PCR TEST ท่านเป็ นบวก ท่านไม่สามารถเดินทางได ้
ทัง้ สิน
ไม่จาเป็ นต ้องชาระเงินส่วนนี้ ส่วนเงินมัดจา 20,000บาท บริษัท จาเป็ นต ้อง
หักเป็ นค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง ส่วนทีเ่ หลือ จะทาคืนผู ้เดินทาง )

