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วัน โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรม 
หรือเทียบเท่า เช้า กลางวัน ค ่า 

1 นิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) – ท่ีพกั    

DoubleTree by Hilton Hotel 
& Suites Jersey City 

2 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบริการ)    

3 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบริการ)    

4 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบริการ)    

5 นิวยอร์ก – กรุงเทพฯ    - 

 

WONDERFUL PACKAGE 
สหรัฐอเมริกา (เมืองนิวยอร์ก) 5 วัน 4 คนื 

ฟรี! บริการจองฉีดวัคซีน 

ก าหนดการเดินทาง : วนันี ้– 20 ธันวาคม 2564 

ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึน้ไป โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

24,999.- 
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วันแรก นิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) – ที่พกั 

xx.xx น. คณะเดินทางถึง นิวยอร์ก ซิตี้ (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 12 ชม.) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ
ศุลกากร พบคนขับรถบริเวณประตูทางออกของสนามบิน น าท่านเดินทางเขา้สู่ นิวยอร์ก หรือท่ีนิยมเรียกกนั
ว่า นิวยอร์กซิตี้ (New York City - NYC) เป็นเมืองท่องเท่ียวส าคญัติดอนัดบัท็อปของโลก และเป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศสหรัฐอเมริกา จดัได้ว่าเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วฒันธรรม 
บนัเทิง ท่ีส าคญัท่ีสุดของโลก มีกิจกรรมให้ท ากันทั้งวนัทั้งคืน มีทั้งอีเวน้ท์ระดับโลก และคอนเสิร์ตต่างๆ
ตลอดทั้งปี เร่ืองการชอ้ปป้ิงก็ไม่แพใ้คร เช่ือไดเ้ลยว่าไม่มีแบรนด์ระดบัโลกแบรนด์ไหนท่ีไม่มีหน้าร้านอยู่ท่ี 
นิวยอร์ก น าท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก หลงัจากนั้นท าการเช็คอินเรียบร้อยแลว้ อิสระให้ท่านพกัผ่อนหรือ
ท่องเท่ียวตามอธัยาศยั 

 **บริการจองฉีดวัคซีน โดยวันฉีดวัคซีนจะเป็นไปตามเงื่อนไขนโยบายและขั้นตอนของรัฐที่อเมริกา 

 
 

 อิสระอาหารกลางวันและอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั DoubleTree by Hilton Hotel & Suites Jersey City หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่สอง อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ) 

 วนัน้ีฟรีเดยใ์หท้่านท่องเท่ียวกนัอยา่งอิสระ หรือเลือกเดินชอ้ปป้ิงตามยา่นดงัของเมืองนิวยอร์ก 
 อิสระอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั DoubleTree by Hilton Hotel & Suites Jersey City หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ) 

 วนัน้ีฟรีเดยใ์หท้่านท่องเท่ียวกนัอยา่งอิสระ หรือเลือกเดินชอ้ปป้ิงตามยา่นดงัของเมืองนิวยอร์ก 
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 อิสระอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั DoubleTree by Hilton Hotel & Suites Jersey City หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ) 

 วนัน้ีฟรีเดยใ์หท้่านท่องเท่ียวกนัอยา่งอิสระ หรือเลือกเดินชอ้ปป้ิงตามยา่นดงัของเมืองนิวยอร์ก 
 อิสระอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั DoubleTree by Hilton Hotel & Suites Jersey City หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า นิวยอร์ก – กรุงเทพฯ 

 อิสระท่านพกัผอ่นหรือท่องเท่ียวตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อท าการเช็คอิน เตรียมตวัเดินทางกลบั 
อิสระอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารค ่า ตามอัธยาศัย  

…… น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเท่ียวบินท่ีท่านท าการจองมา 
 

****************************** 
ข้อควรทราบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้
ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

❖ บริการนี้จัดท าเพือ่จุดประสงค์ในการท่องเที่ยวเป็นหลัก ส าหรับท่านที่มีจุดประสงค์เพือ่การไปฉีดวัคซีน บริษัทฯ ไม่สามารถ
การันตีการได้ฉีดวัคซีนและไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน 

❖ การเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย อยู่ภายใต้ประกาศสถานการ์ณฉุกเฉิน เที่ยวบินยังเป็นเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ ซ่ึงจะต้อง
มีผลตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมง ก่อนการเดินทาง  

❖ ผู้เดินทางต้องจัดหาส ารองโรงแรมส าหรับ Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ สถานที่กักตัวทางเลือก และโรงแรม
ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือ
เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

อตัราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน  

ระดับโรงแรม คณะ 2 ท่าน / ท่านละ คณะ 4 ท่าน / ท่านละ 
พกัเดี่ยว  

จ่ายเพิม่ท่านละ 

DoubleTree by Hilton Hotel & 
Suites Jersey City 

26,999.- 24,999.- 20,000.- 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิม่ กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล และวันหยุดอสีเตอร์** 
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อัตรานีร้วม  
 รถรับส่ง (ไป-กลบั) สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน 
 โรงแรมท่ีพกัระดบั 3 ดาว 4 คนื (หอ้งละ 2 ท่าน) ไม่รวมอาหารเชา้  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั ชบัป์ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อัตรานีไ้ม่รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั เส้นทางกรุงเทพฯ-อเมริกา-กรุงเทพฯ // คา่ภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
 ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) (14 คืน ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป)  
 ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม. 
 ค่าอาหารเชา้ อาหารกลางวนัและอาหารค ่า 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียว 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา (ยนิดีรับบริการยืน่วีซ่า กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าประกนัสุขภาพระหวา่งการเดินทาง (กรณีท่ีสนใจซ้ือประกนัเพิ่ม กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าไกดท์อ้งถ่ิน และทิป 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และคา่ภาษคี่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ข้อควรทราบ :  
➢ ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ เร่ืองจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถของท่าน

และทีมฯ 
➢ วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพื่อรอรับท่าน  
➢ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือ
เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

➢ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

เง่ือนไขการเดนิทาง 
➢ อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 2 ท่านขึ้นไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกวา่ท่ีก าหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อเสนอราคาอีกคร้ัง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
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➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง
เทา่นั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 
➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช าระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัการส ารอง  
➢ กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินช าระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อน

เดินทาง  
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
➢ หลังจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพื่อด าเนินการยืน่ขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
เงือ่นไขการยกเลิกทัวร์ 
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
❖ อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กับโรงแรมแลว้หาก

มีการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถท ารีฟันดไ์ดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 
(ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบิน 

❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขตัว๋ท่ี
ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหค้ืนบตัรโดยสาร 

❖ หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลง
จองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

โรงแรมและห้องพกั 
❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพิ่มเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
❖ หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
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❖ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 


