
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSA-PK83-01 อเมรกิาตะวันออก นวิยอรก์ J&J Vaccine 8 วัน 5 คนื 
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นิวยอรก์ | สะพานบรูคลิน | J&J |  Time Square  
 

 
 
  
 
 

เดินทาง มิถุนายน – สิงหาคม 2564 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง  25,900.- 

Free& Easy อเมริกาตะวันออก  นิวยอรก์ J&J Vaccine 
8 DAYS 5 NIGHTS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSA-PK83-01 อเมรกิาตะวันออก นวิยอรก์ J&J Vaccine 8 วัน 5 คนื 

  

วันที ่1 กรุงเทพฯ - นิวยอรก์ 
... น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  

 (ทุกท่านต้องมีผลตรวจ PCR TEST เป็น Negative Covid-19 ภายใน 72 ช่ัวโมง) 
... น. ออกเดินทางสู่มหานครนิวยอรก์ โดยเที่ยวบินที.่...  
... น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอรก์ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอรก์ (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple เมืองใหญ่ที่สดุในสหรฐัอเมริกาและที่เจริญ
ที่สดุในโลก  

ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ 4 ดาว (ตามที่ท่านเลือก) 

วันที ่2 นิวยอร์ก – จุดฉีดวัคซีน - สะพานบรูคลิน – เซ็นทรัลปาร์ค - Time Square - 
ถนนบรอดเวย ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปชมจุดฉีดวคัซีน  (หากท่านใดประสงคท์ี่จะฉีด ต้องแจ้งล่วงหน้าตอนจองทัวรเ์ท่านั้น เพ่ือท าการ

ลงทะเบียนจองคิวให้ก่อนการเดินทาง)  ***ไม่การันตีได้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกทา่น เนือ่งจากอาจมีการ
เปล่ียนแปลงนโยบายของแต่ละรัฐได้ตลอด*** 
ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบอาการแพ้ หรือผลข้างเคยีงที่ได้รับ หลังจากการฉีดวัคซีน ตามที่ประกาศขึน้ทะเบียนเป็น
วัคซีนฉุกเฉิน ดังนัน้ขอให้ท่านพิจารณา หรือ ปรึกษาแพทย์ ในกรณีที่ทา่นมีโรคประจ าตัว หรือ ไม่แน่ใจในสุขภาพ
ของตัวท่านเอง  

 จากนัน้น าท่านเที่ยวชมสะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) สะพานแขวนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งในอเมริกา 
เป็นจุดยอดนิยมที่นกัท่องเที่ยวตอ้งมาถ่ายภาพ จากนัน้น าท่านชมเซ็นทรัลปารค์ (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ 
ซึ่งเรียกไดว่้าเป็นปอดของชาวนิวยอรค์ ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
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 น าท่านเที่ยวชมมหานครนิวยอรก์ (New York) น าท่านผ่านชมสถานที่ส าคญัต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมดุ

ประชาชน โบสถเ์ซนตแ์พททริค ย่านไชน่าทาวน ์จากนัน้ใหท้่านไดอ้ิสระอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเดินเล่นย่านเดินเล่นย่านไทมส์
แควร ์(Time Square) ย่านการคา้ในกลางนคร ที่ประชนัป้ายโฆษณานบัรอ้ยป้าย หรือ ย่านโรงละครเพลง ณ ถนน
บรอดเวย ์(Broadway Avenues) ตน้ก าเนิดของละครบรอดเวยศ์ิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ 4 ดาว (ตามที่ท่านเลือก) 

วันที ่3 อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการน าเทีย่ว) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบริการน าเที่ยว) 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ 4 ดาว (ตามที่ท่านเลือก) 

วันที ่4 อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการน าเทีย่ว) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบริการน าเที่ยว) 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ 4 ดาว (ตามที่ท่านเลือก) 

วันที ่5 อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการน าเทีย่ว) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 อิสระตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบริการน าเที่ยว) 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ 4 ดาว (ตามที่ท่านเลือก) 

วันที ่6 อิสระ – สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อิสระตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(JFK) 
... น. นดัหมายกบัเจา้หนา้ที่เพ่ือน าท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน .... 

วันที ่7 ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
... น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย ดว้ยเที่ยวบินที่ ... 

 ***เคร่ืองบินบินผ่านเสน้เวลาสากล*** 

วันที ่8 กรุงเทพฯ 
... น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ   

 
 

รายละเอียดราคาทัวรพ์ักโรงแรม  
FAIRFIELD INN BY MARRIOTT NEW YORK MANHATTAN หรือเทยีบเท่า 

จ านวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 
2-3 ท่าน 43,900.- 12,000.- 
4-5 ท่าน 32,900.- 12,000.- 
6-7 ท่าน 29,900.- 12,000.- 
8-9 ท่าน  27,900.- 12,000.- 

10 ท่านขึน้ไป 25,900.- 12,000.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง 
 
 
 

รายละเอียดราคาทัวรพ์ักโรงแรม  
HOTEL CROWNE PLAZA HY36 MIDTOWN MANHATTANหรือเทยีบเท่า 

จ านวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 
2-3 ท่าน 48,900.- 14,000.- 
4-5 ท่าน 37,900.- 14,000.- 
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6-7 ท่าน 35,900.- 14,000.- 
8-9 ท่าน  33,900.- 14,000.- 

10 ท่านขึน้ไป 31,900.- 14,000.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง 
 
 

เงื่อนไขการให้บรกิาร 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และส าเนาหนา้วีซ่าอเมริกา 
3. ลกูคา้ตอ้งมีวีซ่าอเมริกา และยงัไม่หมดอาย ุ
4. ผูเ้ดินทางตอ้งมีผลตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง  
5. ผูเ้ดินทางตอ้งกกัตวั 14 วนั เม่ือเดินทางกลบัถึงประเทศไทย (อาจมีการเปล่ียนแปลงตามประกาศของรฐับาล) 
6. ผูเ้ดินทางต้องจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรือสถานที่กักตัวทางเลือก เป็นกระบวนการของการกักกันโรค ณ โรงแรมที่

ไดร้บัอนมุตัิจากรฐับาล โดยผูเ้ดินทางกกัตวัตอ้งช าระเงินเองทัง้หมด 
7. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่ารถบริการน าเที่ยวตามวนัที่ระบุในรายการ 
2. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ กรณีสถานท่ีเขา้ชมปิด ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม 
4. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
ลูกค้าทา่นใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
                    *** ประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมเร่ืองการแพ้วัคซีน *** 
5. ค่าบริการลงทะเบียนฉีดวคัซีน 
6. ค่าเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นดแูลตลอดการเดินทาง ***Driver Guide (ไม่รวมทิป)   
7. อาหารเชา้ที่โรงแรมตามโปรแกรม 
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อัตราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินเสน้ทาง BKK-JFK / JFK-BKK (ราคาตั๋วเร่ิมตน้ 30,000 บาท ทางบริษัทมีบริการรบัจองตั๋วเคร่ืองบินหากสนใจสามารถ

สอบถามไดก้บัพนกังานขาย) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอเมริกา 
5. ค่าอาหารระหว่างวนั (มือ้กลางวนั / เย็น ) 
6. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวัหรือการแพว้คัซีน, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
8. ค่าทิปไกดห์รือคนขบัรถ (วนัละ 5 USD) 
9. ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) (14 วนั) 
10. ค่าตรวจ PCR TEST  ทัง้ในประเทศไทยและในสหรฐัอเมริกา 
11. ค่าประกนัสขุภาพ ประกนัแพว้คัซีน ในกรณีเจ็บป่วยต่างๆ 
12. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส์ว่นท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 
1. การเดินทางแต่ละครัง้ตอ้งมีผูเ้ดินทางขัน้ต ่า 2 ท่านขึน้ไป 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม 
3. บริษัทไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณืที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การปฏิเสธ
การเขา้เมืองและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท หรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงและทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย แพว้คัซีน 
การถกูท ารา้ย หรือจากอบุตัิเหตตุ่างๆ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกรอ้ง
ค่าบริการคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง  คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมดโดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 16-45 วนัก่อนเดินทาง  เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาทและเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้จริง(ถา้มี) 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
4. กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง(ถา้มี)อาทิเช่น ค่ามัดจ าตั๋ว
เครื่องบิน โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSA-PK83-01 อเมรกิาตะวันออก นวิยอรก์ J&J Vaccine 8 วัน 5 คนื 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ บริษัทฯ
ก าหนดไว ้เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิด
จากการยกเลิกของท่าน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของท่าน  ไป
ยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่  สถานทตู
ฯ เรียกเก็บ  
7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะ
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) ค่าส่วนต่าง
ในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  
8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิ
ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ
หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้
เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 
2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 


