
 



 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง 

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเจเอฟเค (JFK) นิวยอร์ก 

18.00 
21.15 
 
 
08.35 

พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบิน QR 833 
BKK-DOH 21.15-00.05   / QR  703   DOH-JFK  01.35 – 08.35  
(แวะเปลี่ยนเครืองท่ีท่าอากาศยานโดฮา การ์ต้า ประมาณ 1.30 ชม. ) 
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน John F. Kennedy International Airport  นิวยอร์ค  
            นำท่านเข้าท่ีพัก  Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel หรือระดับ
ใกล้เคียง 

วันที่สอง เที่ยวในนิวยอร์ค High line  แม่น้ำฮัทสัน  

 ä อาหารเช้าท่ีโรงแรม  พาไปชมสถานท่ีฉีดวัคซีนและการจัดการต่างๆ ของ Johnson & 
Johnson (สำหรับลูกค้าท่ีมีความประสงค์ท่ีจะฉีด ต้องแจ้งมาล่วงหน้า) 

 พาเท่ียว The High Line  สวนสาธารณะลอยฟ้า  ท่ีดัดแปลงมาจากทางรถไฟเก่า (The New 
York Central Railroad Line) ย าวกว่า 2.33 กิโลเมตร   เท่ียวชมวิว แม่น้ำฮัตสัน (Hudson 
River)เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างนครนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์   
           เข้าท่ีพัก Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel หรือระดับใกล้เคียง  

วันที่สาม เทีย่วในนิวยอร์ค เทพีเสรีภาพ  สะพานบรูคริน Dumbo  9-11  Wall Street  

 ä อาหารเช้าท่ีโรงแรม  พาไปเท่ียว เทพีเสรีภาพ Statue of Liberty  ถือว่าเป็นสัญลักษ์ของ
อเมริกา มาท่ีนิวยอร์คต้องมาทุกคนจุดไฮไลท์ของนิวยอร์ค  เท่ียวสะพานบรูคริน (Brooklyn 
Bridge) สะพานแขวนท่ีเลื่องช่ือของโลกและเก่าแก่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา  และชม Dumbo จุด
ถ่ายรูปสะพาน ริมแม่น้ำเป็นโกดังเก่า ท่ีปรับแต่งเป็นร้านค้า พาไปเท่ียว อนุสรณ์สถาน 9-11 
world Trade Center  และย่านวอลสตรีท ย่านเศรษฐกิจของนิวยอร์ค ท่ีต้ังของ Wall street 
Exchangeตลาดหุ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก   
        เข้าพัก Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel หรือระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ส่ี  
เที่ยวในนิวยอร์ค Rocker Feller หรือ Empire State  Central Park ย่าน Time 
Square  

   ä อาหารเช้าท่ีโรงแรม    พาไปชมวิวนิวยอร์ค และเกาะแมนฮัตตัน บนดาดฟ้าจุดชมวิว  
Rocker Feller หรือ Empire State  พาไปชมสวนสาธารณะท่ีใหญ่ท่ีสุดของนิวยอร์ค  Central 
Park แวะช้อปป้ิงห้างดัง และเก่าแก่นิวยอร์ก Macy's Herald Square  
เท่ียวย่านไทม์สแควร์ Time Square ย่านสุดคึกคักเต็มไปด้วยแสงสีตลอดวัน และไปชมย่านโรง
ละครบอรดเวย์ถนนโรงละครช่ือดังในนิวยอร์ก  
           เข้าพัก Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ห้า  The American Museum of Natural History   Fifth Avenue  

 ä อาหารเช้าท่ีโรงแรม พาไปชม พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์อเมริกา ใครดูหนังเร่ือง Night at 
Museum ต้องรู้จัก หรือ เลือกเท่ียว พิพิธภัณฑ์ศิลปะเม
โทรโปลิตัน Metropolitan of Art หรือเรียกสั้นว่า The 
Met   กรณีท่ีใดท่ีหน่ึงปิด  เท่ียวฟิฟท์ อเวนิว Fifth 
Avenue มาละลายทรัพย์ แหล่งช้อปป้ิงระดับโลก ด้วย
สินค้าแบรนด์เนมช้ันนำ  
          เข้าพัก Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel  หรือระดับใกล้เคียง 
 
 



 
 

วันที่หก  ช้อปปิ้งเอ้าเล็ท   

  ä อาหารเช้าท่ีโรงแรม     พาไปปิดท้ายทริปนิวยอร์ค กับ Outlet ช้ันนำ สินค้าแบรนด์
หลากหลาย ท่ี  Wood bury outlet หรือ Atlantic City  
           เข้าพัก Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel  หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่เจ็ด ท่าอากาศยานเจเอฟเค (JFK) นิวยอร์ก 

 ä อาหารเช้าท่ีโรงแรม     อิสระพักผ่อน จัดเก็บสัมภาระ นัดเวลารับท่านไปส่งสนามบิน  ท่า
อากาศยาน John F. Kennedy Inter national Airport  นิวยอร์ค 

20.55 เดินทางกลับประเทศไทย QR 702 JFK-DOH 20.55-16.25 

วันที่แปด ท่าอากาศยานโดฮา การ์ต้า 

16.25 เดินทางถึงท่าอากาศยานโดฮา การ์ต้ า รอเปลี่ยนเคร่ือง เดินทางกลับประเทศไทย ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Qatar Airways  QR 830   DOH-BKK   20.15 – 07.05 

วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

07.05 ถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุสำคัญ 

โปรแกรมน้ีจดัทำเสนอเพื่อจดุประสงค์ในการท่องเท่ียวเป็นหลัก สำหรับลูกค้ามีมีจุดประสงค์เพื่อไปฉีดวัคซีน
โดยเฉพาะ บริษัทโปรแกรมน้ีจดัทำเสนอเพื่อจุดประสงค์ในการท่องเท่ียวเป็นหลัก สำหรับลูกค้ามีมีจุดประสงค์
เพื่อไปฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ บริษัทไม่สามารถการันตีวา่จะได้ฉีด ขึ้นอยู่กับนโยบายรรฐั หรือเมืองน้ัน และไม่
สามารถรับผิดชอบใดๆกรณีไม่สามารถฉีดได้ หรือมีผลขา้งเคียงจากการฉีด เพราะฉะน้ันไม่แนะนำสำหรับคนท่ี
มีความต้องการไปเพื่อฉีดวัคซนีเท่าน้ัน  และการเดินทางเขา้และออกจากประเทศไทย อยู่ภายใต้ประกาศสถาน
การณ์ฉุกเฉิน  เท่ียวบินยังคงเป็นเท่ียวบินก่ึงพาณิชย์ (semi commercial flight) อาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลาโดยผู้เดินทางต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เดนิทาง  ผู้เดินทางจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ประเทศไทยและประเทศปลายทาง เม่ือเดินทางกลับเขา้ประเทศไทย  ต้องมีการสำรอง โรงแรม Alternative State 
Quarantine (ASQ)  ต้องขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry  - (COE) 

 

เงื่อนไขผู้เดินทาง  
1. ต้องมีวีซ่า อเมริกา และยังไม่หมดอายุ 

2. กรณีวีซ่า USA หมดอายุ สามารถต่อได้แต่ต้องไม่หมดเกิน 48 เดือน (ค่าวีซ่าและค่าบริการ สอบถามเพิ่ม) 

3. ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ Negative Covid-19  RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม. 

4. ผู้เดินทางต้องกักตัว 14 วัน เม่ือเดินทางกลับประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 พ.ค.64 อาจมีการเปลี่ยนตามประกาศ
ของรัฐ)  

5. ผู้เดินทางต้องจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ สถานท่ีกักตัวทางเลือก เป็นกระบวนการของการ
กักกันโรค  

ณ โรงแรมท่ีได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโดยผู้กักตัวต้องจ่ายเงินเอง 

 

ค่าบริการ *ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน  

 2-3   ท่าน       
ท่านละ 95,000 บาท     ลูกค้าเดินทางเอง เป็นกรุ๊ปส่วนตัว มีเจ้า
หน้าทีรอรับที่นิวยอร์ก 

4 -7 ท่าน 
ท่านละ 109,000 บาท    จอยกรุ๊ปมีหัวหน้าทัวร์ดูแล ตลอดการ
เดินทาง 

8 ท่านข้ึน
ไป 

ท่านละ 99,000 บาท    จอยกรุ๊ปมีหัวหน้าทัวร์ดูแล ตลอดการ
เดินทาง 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่าโรงแรม จำนวน 6 คืน พร้อมอาหารเช้า 

2. ค่ารถรับส่งสนามบิน 

3. เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นคนไทยดูแลตลอดการเดินทาง 

4. ค่านำเท่ียวพร้อม รถ และ รถไฟใต้ดิน   

5. ค่าเข้าชมตามท่ีระบุในโปรแกรม กรณีสถานเข้าชมปิด ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลสถานท่ี ไม่สามารถคืนเงินได้ 

6. ค่าประกันการเดินทางของ Allianz แผน Oasis Leisure  

 

ค่าบริการไม่รวม  

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯ 

3. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป กลับ (ประมาณ 35,000~40,000 บาท ช้ันประหยัด) 

4. ค่าอาหารระหว่างวัน ม้ือเท่ียง ม้ือเย็น  

5. ค่าใช้ส่วนตัว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  ค่ามินิบาร์  

6. ค่าทิปพนักงานบริการ ร้านอาหาร ค่ายกกระเป๋า  

7. ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) (14 คืน ประมาณ 30,000 บาทข้ึนไป)  

8. ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ท่ีออกก่อนการเดินทาง 72 ชม.  

9. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น คนขับรถ (วันละ 10 USD) 

 

หมายเหตุ 

- การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารข้ันต่ำ 2 ท่าน 

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอเหนือ 

- การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย 
การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่าน้ัน 



 

 

 

- ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันท่ี
ไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีกำหนดไว้ 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

เงื่อนไขทัวร์  
1. ราคาน้ี ต้องมีผู้เดินทางข้ันต่ำ ตามท่ีกำหนดหากมีน้อยกว่าน้ีบริษัทมีสิทธิแจ้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

2. กรณีเกิดจราจล การประท้วง การปิดเมือง ปิดสนามบิน ทำให้เกิดความล่าช้าของเท่ียวบิน โรงแรมต้องจองใหม่ 

รถเดินทางไม่ได้ และผลกระทบอ่ืนๆ ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงเอง บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้ 

3. บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน หรือการติดเช้ือโควิดระหว่างเดินทาง ทุกกรณี 

และไม่รับผิดชอบใดใดท้ังสิ้น 

4. บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลอเมริกา และไม่รับผิดชอบใดใดท้ังสิ้น 

5. บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายของทางการไทย 

หากไม่อนุญาตให้ทำทัวร์ลักษณะท่ีเก่ียวข้องน้ีไปประเทศอเมริกา หรืออ่ืนๆ หรือห้ามออกนอกประเทศ 

เพื่อเดินทางไปยังประเทศใดท่ีเก่ียวข้อง และไม่รับผิดชอบใดใดท้ังสิ้น 

6. ผู้รับบริการต้องยอมรับความเสี่ยงต่างๆ ท้ังหมดจากกรณีน้ี โดยผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ประสานงานท้ังน้ัน 

ไม่การันตีผลใดใด และไม่รับผิดชอบใดใดท้ังสิ้น 

7. ข้อความทราบ ท่านมีความเสี่ยงหลังฉีดวัคซีนครบแล้ว อาจกลับประเทศไทยไม่ได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น 

ผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน จากนโยบายเข้าประเทศ จากข้อจำกัดเท่ียวบิน (ท่านต้องเซ็นต์ใบยินยอม 

บริษัท ไม่มีส่วนเก่ียวข้องผลกระทบดังกล่าว และไม่ต้องรับผิดชอบใดใดท้ังสิ้น) 

8. บริษัทไม่สามารถการันตี การเข้าชมโบสถ์ พระราชวัง ต่างๆ ได้ เพราะบางคร้ัง มีกิจกรรมพิเศษ และห้ามเข้า 

9. หากท่านท้ิงกระเป๋าสัมภาระไว้ในรถ และเกิดสูญหายจากการโจรกรรมภายนอก 

เราไม่สามารถรับผิดชอบได้ 

10. ต้องดูแลสัมภาระด้วยตนเอง ค่าทัวร์ไม่มีค่ายกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

11. จำกัดกระเป๋าเดินทางได้คนละ 1 ใบใหญ่ 1 ใบเลก็ หากเกินกว่าน้ี และรถใส่ไม่พอไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา 

12. เมืองท่องเท่ียวเก่าแก่ส่วนใหญ่ ห้ามรถเข้าไปในเขตช้ันใน 

เพราะอนุญาตให้เฉพาะรถท่ีมีทะเบียนบ้านเท่าน้ันเข้าไปได้ และเป็นเขต green zone ห้ามรถเข้า 

เป็นเขตเมืองเก่าอนุรักษ์ เป็นถนนคนเดินเท่าน้ัน คนรถไม่สามารถฝ่าฝืนได้ 

13. การจอดรับส่ง ณ จุดต่างๆ ต้องเป็นไปตามกฏหมาย 

 



 

 

14. หากไม่ใช้บริการส่วนใด ไม่คืนทุกกรณี และเป็นบริการแบบเหมา ไม่มีการคืนบางส่วน 

15. โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

16. เม่ือท่านได้วางมัดจำงวดแรกแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขต่างๆแล้วโดยอัตโนมัติ 

17.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่าน้ัน 

18. หากถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

19. หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทางบริษัทไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

20.ชำระค่ามัดจำ จำนวน 10,000 บาท (เพื่อทำการจองคิวฉีดวัคซีน) (ท้ังน้ีถ้าเราทำการจองวัคซีนได้แล้วลูกค้าทำการ

ยกเลิกไม่เดินทาง ทางทัวร์จะหักค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 

21.แจ้งข้อมูลส่วนตัว หน้าวีซ่าท่ีลูกค้ามีหน้าพาสปอร์ต 

22.ส่วนท่ีเหลือชำระหลังจากได้รับการตอบรับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว 

 

ผ่อน 0% 3-6 เดือน ( กรณีผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี ลูกค้า

ต้องเซ็นเอกสารยอมรับเงื่อนไขก่อนทำการชำระเงิน หรือ หากชำระเงินเข้ามาเลย ถือเป็นการ

ยอมรับเงื่อนไขข้างต้นทันทีหลังชำระเงิน และไม่สามารถปฏิเสธการจ่ายเงินได้ ) 

 

**ไม่สามารถคืนเงินได้หากผลตรวจ PCR Test ก่อนเดินทาง 72 ชม. ผลออกเป็น Negative (ติดโค

วิด) ในส่วนของตั๋วเคร่ืองบินอาจจะสามารถเล่ือนได้ ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของการซื้อตั๋วของท่าน** 

 

***สงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ หากผลตัวการตรวจโควิดก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง เป็นบวก 

และไม่สามารถเดินทางได้*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

หากใครสนใจ... 

-จองผ่าน•Line กด-> https://lin.ee/5nDHUO6 

-Line ID: @unithaitrip 

-จองผ่าน•inbox-> m.me/unithaitrip 
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