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18:00 น. พบกนัท่ี “สนามบินสุวรรณภูมิ” ทีมงานตะลอนทวัร์คอยตอ้นรับ และติดแท็กกระเป๋า ก่อนเช็คอินและ

น าโหลดสัมภาระของทุกท่าน พร้อมบริการ Snack Box และน ้าด่ืม ท่ีสนามบิน 

21:15 น. ออกเดินทางสู่ “John F. Kennedy International Airport นิวยอร์คซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา” โดย

สายการบิน “ETIHAD” เท่ียวบินท่ี EY405/EY101 (00.50 – 04.10 / 09.35 – 15.35) 

**แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประมาณ 5.25 ชัว่โมง** 

15:35 น. เดินทางถึง “ท่าอากาศยาน John F. Kennedy International Airport นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา” เข้าสู่

โรงแรม Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel หรือเทียบเท่า อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม ซิต้ีทวัร์ในเมืองนิวยอร์ค ชม The High Line  สวนสาธารณะลอยฟ้า  

ท่ีดดัแปลงมาจากทางรถไฟเก่า (The New York Central Railroad Line) ยาวกวา่ 2.33 กิโลเมตร 

 

เท่ียวชมวิวแม่น ้าฮัตสัน (Hudson River) เป็นพรมแดนธรรมชาติระหวา่งนครนิวยอร์กกบันิวเจอร์ซีย ์

 

เยน็  เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel  

วันท่ี 1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานอาบูดาบี เอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานเจเอฟเค อเมริกา  (-/-/) 

  วัดคูหาภิมุข – เบตง                                                                                                            

วันท่ี 2: ซิตีทั้วร์นิวยอร์ค                                                                                                                                        (B/-/-) 

  วัดคูหาภิมุข – เบตง                                                                                                            
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมท่ีพกั พาเท่ียว เทพเีสรีภาพ Statue of Liberty  สัญลกัษณ์ของอเมริกา 

ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวแมนฮตัตนั 

 

เท่ียวชม สะพานบรูคริน (Brooklyn Bridge) สะพานแขวนท่ีเล่ืองช่ือของโลกและเก่าแก่ท่ีสุดใน

สหรัฐอเมริกา  และชม Dumbo Brooklyn จุดถ่ายรูปวิวสะพานบรูคลิน ริมแม่น ้ า ซ่ึงเคยเป็นโกดงัเก่า

และปรับแต่งเป็นร้านคา้ในปัจจุบนั 

  

พาไปเท่ียว อนุสรณ์สถาน 9-11 world Trade Center  และย่านวอลสตรีท ย่านเศรษฐกิจของนิวยอร์ค 

ท่ีตั้งของ Wall street Exchange ตลาดหุน้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก 
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วันท่ี 3: เท่ียวนิวยอร์ค – เทพเีสรีภาพ – สะพานบรูคลนิ – ถนนดัมโบ้ – อนุสรณ์สถานตึกเวิร์ดเทรด                   (B/-/-)   
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เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมท่ีพกั พาไปชมวิวนิวยอร์ค และเกาะแมนฮตัตนั บนดาดฟ้าจุดชมวิว 

Rocker Feller หรือ Empire State 

 

ชมสวนสาธารณะท่ีใหญ่ท่ีสุดของนิวยอร์ค Central Park 

 

แวะชอ้ปป้ิงหา้งดงั และเก่าแก่ของนิวยอร์ค Macy's Herald Square 

 

เท่ียวย่านไทมส์แควร์ Time Square ย่านสุดคึกคกัเต็มไปดว้ยแสง สีตลอดวนั และพาชมย่านโรงละคร

บอร์ดเวย์ ถนนโรงละครช่ือดงัในนิวยอร์ค 
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วันท่ี 4: เท่ียวนิวยอร์ค – เอม็ไพร์สเตท - เซนทรัล พาร์ค - ไทม์สแควร์                                                                 (B/-/-) 
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เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมท่ีพัก  ตามรอยภาพยนตร์ช่ือดัง Night at Museum ท่ีพิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์อเมริกา American Museum of Natural History  

 

หรือเลือกเท่ียว พพิธิภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลติัน Metropolitan of Art หรือเรียกสั้นวา่ The Met 

 

พาเท่ียวฟิฟท์ อเวนิว Fifth Avenue ละลายทรัพยแ์หล่งชอ้ปป้ิงระดบัโลกดว้ยสินคา้แบรนด์เนมชั้นน า

(กรณีท่ีใดท่ีหน่ึงปิด) 

 

เยน็  เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมท่ีพกั 

พาไปปิดทา้ยทริปนิวยอร์คซิต้ี กบัเอาทเ์ลต็ชั้นน า ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดห์ลากหลาย 

 

 

วันท่ี 5: พพิธิภัณฑ์ประวัติศาสตร์อเมริกา / พพิธิภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลติัน -  Fifth Avenue                               (B/-/-)                               
 

วันท่ี 6: ช้อปป้ิงเอาท์เลต็                                                                                                                                         (B/-/-) 
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Woodbury outlet หรือ Atlantic City 

 

เยน็  เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Microtel Inn By Wyndham Long Island City Hotel 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมท่ีพกั  อิสระพกัผ่อน จดัเก็บสัมภาระ นดัเวลารับท่านไปส่งสนามบิน  

ท่าอากาศยาน John F. Kennedy International Airport นิวยอร์ค 

21:05 น. เดินทางกลบัประเทศไทย (EY100) 

 

 

 

17:50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รอเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

สู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (EY406) 

 
12:50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

วันท่ี 7: ท่าอากาศยานเจเอฟเค (JFK)นิวยอร์ค 

 

วันท่ี 8: ท่าอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์                                                                                            (-/-/-) 
 

วันท่ี 9: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย                                                                                              (-/-/-) 
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**หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะ

ค านึงถึงผลประโยชน์ของนักท่องเท่ียวเป็นหลกั” 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ จ านวน (หมายเหตุ) 

89,900 บาท 
 

10 ท่านขึน้ไป 
(มีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง) 

99,900 บาท 
6-9 ท่าน 

(มีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง) 

113,900 บาท 
4-5 ท่าน 

(มีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง) 

115,900 บาท 
 

2-3 ท่าน 
(ลูกค้าเดินทางเอง) 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 20,000 บาท (ไม่มีราคาเด็ก) 
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ค่าบริการรวม 
1. ค่าโรงแรม จ านวน 6 คืน พร้อมอาหารเช้า 

2. ค่ารถรับส่งสนามบินอเมริกา 

3. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียวคอยดูและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

4. ค่ารถบริการน าเท่ียว 

5. ค่าเข้าชมตามท่ีระบุในโปรแกรม กรณีสถานเข้าชมปิด ขอสงวนสิทธิเปลีย่นแปลงสถานท่ีไม่สามารถคืนเงินได้ 

6. ค่าประกนัภัยอุบัติเหตุการเดินทางไปต่างประเทศค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหจุและสุขภาพ 

ค่าบริการไม่รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป กลบั 

**ราคาโดยประมาณช้ันประหยัด 35,000 - 40,000 บาท ** 

** ท่านสามารถเลือกสายการบินท่ีท่านต้องการได้โดยให้มีตารางบินใกล้เคียงกบัในโปรแกรม 

2. ค่า VISA เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา 

** ทางบริษัทฯมีบริการท าVISA เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000 บาท 

1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารค ่าในแต่ละวันทางทัวร์จะประสานงานจองหรือพาไปร้านอาหารตามท่ีท่านต้องการ 

2. ค่าทิปพนักงานขับรถ, พนักงานยกกระเป๋า, พนักงานร้านอาหาร 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกัและค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกั 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % 

5. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

6. ค่า ASQ Alternative State Quarantine สถานท่ีกกักันเพีอ่การเฝ้าระวังป้องกนัและควบคุมโรค โควิด-19 เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันหรือตามหลกัเกณฑ์แนวทางท่ีรัฐก าหนด 

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

8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คนขับรถ (วันละ 10 USD) 

** ท่านสามารถเลือกสถานท่ีตามงบประมาณและความพงึพอใจ** 
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 50,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น อเีมลล์ หรือจดหมาย ฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี ้วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่า

เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการยกเลิกการเดินทาง/เล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะต้องส่งอีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้ง

ยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือในเอกสารการ

จอง) จะต้องอเีมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้า

สมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.1.2 ยกเลกิก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.1.3 ยกเลกิก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 

ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว

ให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการท้ังหมด 
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4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่า

เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวร์นีส้ าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใด ๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 6 ท่าน โดย

จะแจ้งให้กบันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรา

ยินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
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7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลงิ ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 

และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา

ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาด

บรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี้ แบตเตอร่ีส ารองสามารถน า

ใส่กระเป๋าติดตัวถือขึน้เคร่ืองบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ได้แก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เคร่ืองได้

ไม่มีการจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเคร่ืองได้ไม่

เกนิท่านละ 2 ก้อน 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึน้เคร่ืองในทุกกรณี 

4. ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เคร่ืองในทุกกรณี 
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