
 

อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบิน Emirates Airline (EK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FLIGHT DETAILS 

26 มิ.ย. 2564 BKK - DXB  EK 385  01.45 – 04.55  06.10 HRS. 

26 มิ.ย. 2564 DXB - JFK  EK 201  08.35 – 14.25  13.55 HRS. 

02 ก.ค. 2564 IAD - DXB  EK 232  10.55 – 08.05 (+1)  13.10 HRS. 

03 ก.ค. 2564  DXB - HKT  EK 378  10.30 – 20.00  06.30 HRS. 

 

25 มิย. 64 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ “เช็คอิน” 
23.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 ประต ู10 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบิน Emirates Airline 

 

26 มิย. 64 กรุงเทพฯ – ดูไบ – นิวยอรค์ (เจเอฟเค) 
01.45 น.  คณะเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดไูบ สาธารณรฐัอาหรบัเอมิเรสต ์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385 

(Airbus 380) ใชเ้วลาในการบิน 6 ช.ม. 10 นาที 
04.55 น.  คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดไูบ อินเตอรเ์นชั่นแนล แวะพกัรอเปล่ียนเครื่อง 

08.35 น.  คณะออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเจเอฟเค โดยเที่ยวบินที ่ EK 201 (Boeing 777-300) ใชเ้วลาในการบิน 
13 ช.ม. 55 นาท ี

 *** บินผ่านขา้มเสน้แบ่งเวลาสากล *** 

14.25 น.  คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานเจเอฟเค นิวยอรค์ ประเทศสหรฐัอเมริกา หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศลุกากร  

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหาร  
 น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Edison Times Square หรือเทียบเท่า **** 
 

27 มิย. 64 นิวยอรค์ – อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ – สะพานบรูคลิน – ตึกเอ็มไพรสเตท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ***Vaccination distribute Johnson & Johnson shots at Times Square*** 

น าคณะชม มหานครนิวยอรก์ เมืองใหญ่ที่สดุในสหรฐัอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สดุในโลก สู่เขตโลเวอร์
ทาวน ์ ชมศนูยก์ลางทางการเงินของโลกที่ Wall Street และสญัลกัษณรู์ปป้ันวัวกระทิง ที่ผูค้นต่างนิยมมา



 

ถ่ายรูป สู่แบตเตอรร์ี่ปารค์ ไปถ่ายรูป Ground Zero บริเวณที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นตึก World Trade Central ท่ี
สงูที่สดุในอเมริกา แต่ตอนนีเ้หลือทิง้ไวเ้พียงแต่ ความทรงจ าหลงัจากการสญูเสียครัง้ใหญ่ ในปี 2001 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านไปถ่ายรูปกบั The Vessel สถาปัตยกรรมสุดล า้แห่งโลกอนาคต เป็นแลนดม์ารก์แห่งใหม่กลาง

นิวยอรก์ ตึกแฟลตไอออน (Flatiron Building) น าคณะขึน้ชมทิวทศันข์องมหานครนิวยอรก์บนตึกระฟ้า เอ็ม
ไพรส์เตท เป็นที่ถ่ายท าภาพยนตรต์่างๆมากมายมากมาย อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงย่าน 5th Avenue 

หา้งสรรพสินคา้ Macy’s 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Edison Times Square หรือเทียบเทา่ **** 
 

28 มิย. 64 นิวยอรค์ – วู๊ดเบอรร่ี์ – เอ๊าทเ์ล็ท – สะพานบรูคลิน – ดัมโบ ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS แหล่งชอ้ปป้ิงที่ดีที่สดุในอเมริกาฝ่ัง
ตะวนัออก เชิญท่านเพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิงใน Premium Outlet โดยมีรา้นคา้มากกว่า 250 รา้นคา้ใน
ราคาถกูสินคา้คณุภาพดีมีทัง้สินคา้ทั่วไปจนถึงแบรนดเ์นม เช่น Gucci, Dior, Diesel, Nike, Celine, 

Bottega Veneta, Polo Ralph Lauren, Michael Kors, Burberry, Coach, The North Face, Armani 

Outlet, Belenciaga, Bally, Columbia Factory Store, Dolce & Gabbana, Disney Outlet Store เป็นตน้  
 ***เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่า จึงไม่มีอาหารกลางวนับริการ*** 
 เดินทางกลบันิวยอรค์ แวะถ่ายรูปกับสะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) แลนดม์ารค์ส าคญัสดุเท่ แห่งมหา

นครนิวยอรก์รา้นบูติกอินดี ้ รา้นอาหารชัน้น า และรา้นกาแฟสุดเก๋ในย่าน Dumbo อนัทนัสมยัมีฉากหลงั
สวยๆ 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Edison Times Square หรือเทียบเทา่ **** 
อิสระใหท้่านไดเ้ดินถ่ายรูปเที่ยวชมย่านไทมสแ์ควร ์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหวัใจของนิวยอรก์
ให ้จนไดร้บัการขนานนามว่า City of Lights กบับรรยากาศท่ีมี แสง สี เสียงงามเลิศ 

 

29 มิย. 64 นิวยอรค์ – ล่องเรืออนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ – ขึน้ตึกเอ็มไพรส์เตท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.30 น. ลงเรือ Circle Line สู่เกาะลิเบอรต์ี ้ซึ่ งเป็นที่ตัง้ของอนสุาวรีย ์เทพีเสรีภาพสญัลกัษณแ์ห่งความ 



 

ภาคภูมิใจของชาวอเมริกนั ที่แสดงใหเ้ห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทกุคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกนั เทพี
เสรีภาพนีป้ระเทศฝรั่งเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวญั เนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตัง้ประเทศครบ 100 ปี 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  เดินทางสู่ แอตแลนติก ซิตี ้ หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในชายฝ่ังตะวนัออกของอเมริกา ตัง้อยู่บนเกาะ 

Absecon รฐันิวเจอรซ์ีย ์ และมีชายหาดท่ีน่าสนใจ คาสิโน หอ้งอาหาร บารแ์ละสวนสนกุที่ท่าเรือ ยงัคงมี
เสน่หใ์หน้กัท่องเที่ยวไดม้าเยือน 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Caesars Atlantic City Hotel & Casino หรือเทียบเท่า **** 
 

 

30 มิย. 64 แอตแลนติก ซิตี ้– ฟิลลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซ ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ ฟิลลาเดลเฟีย มลรฐัเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมยัก่อตัง้ 

ประเทศสหรฐัอเมริกา เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ชมระฆงัแห่งเสรีภาพ หรือ 

Liberty Bell สญัลกัษณข์องการก่อตัง้ประเทศ ชมหอแห่งเสรีภาพ Independence Hall ซึ่งเป็นสถานที่
ประกาศอิสรภาพ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าคณะเดินทางสู่ กรงุวอชิงตนั ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นเมืองหนึ่งที่ไดอ้อกแบบผงั
เมืองอย่างสวยงามและเป็นระเบียบ อีกทัง้ยงัเป็นที่ตัง้สถานที่ส าคญัของรฐับาลกลาง หน่วยงานรฐับาลที่
ส าคญัๆสรา้งในสมยัของประธานาธิบดี จอรจ์วอชิงตนั ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรฐัอเมริกา  

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Sheraton Pentagon City หรือเทียบเท่า **** 
 

01 กค. 64 วอชิงตัน ดีซี - สถาบนัสมิทธิโซเนียน – พิพิธภัณฑน์าซา่ – พิพิธภัณฑธ์รรมชาติวิทยา –  
 ท าเนียบขาว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ชมอนสุาวรียว์อชิงตนั ที่มีลกัษณะเป็นแท่งโอเบลสิกส์งู 169 เมตรโดดเด่นเป็นสง่า อนสุรณส์ถานลินคอลน์ 

ถกูสรา้งขึน้เพ่ือร าลึกถึงท่านอบัราฮมัลินคอลน ์ ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรฐัอเมริกา , อนสุรณส์ถาน
เจฟเฟอรส์นั ถกูสรา้งขึน้เพ่ืออทุิศใหกบั โธมสั เจฟเฟอรส์นั ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรฐัอเมริกา และ
เป็นผูป้ระพนัธป์ระกาศอิสรภาพของสหรฐั อเมริกา อาคารรฐัสภา ศนูยก์ลางทางกฎหมายและการ เมือง
ของอเมริกามากกว่า 200 ปี น าท่านไปถ่ายรูปและชมท าเนียบขาว หรือ ไวทเ์ฮาส ์จากดา้นนอก  



 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย รอประกาศจากสถาบนัสมิทธโ์ซเนียน (THE SMITHSONIAN INSTITUTE) กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1846 สถาบนั
แห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นพิพิธภณัฑใ์หญ่ที่สดุในโลก 

• NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY (อยู่ในระหว่างปิดชั่วคราว) ซึ่งแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอ้มของมนษุย ์ ชมหอ้งจดัแสดงกระดกูไดโนเสาร ์ ฟอสซิล หุ่นชา้ง
แอฟริกาโบราณที่ตวัใหญที่สดุในโลก และ HOPE DIAMOND เพชรสีน า้เงินที่มีขนาดใหญที่สดุใน
โลกขนาด 45.5 กะรตั ที่เคยเป็นสมบตัิของพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 ของฝรั่งเศส และไดช้ื่อว่าเป็นเพชร
ตอ้งค าสาป 

• NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM (อยู่ในระหว่างปิดชั่วคราว) พิพิธภณัฑเ์ครื่องบินและ
ยานอวกาศ ที่มีผูเ้ขา้ชมสงูที่สดุในโลกแสดงประวตัิศาสตรก์ารบิน  

หากวนัเดินทางที่ไปถึงทางสถาบนัฯยงัไม่มีการเปิดใหเ้ขา้ชม โปรแกรมจะปรบัเปล่ียนเป็นการไปชอ้ปป้ิง
แทน 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Sheraton Pentagon City หรือเทียบเท่า **** 
 

02 กค. 64 วอชิงตัน ดีซี – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต)์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตนั ดลัเลส 

10.55 น.  คณะเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ EK 232 (Boeing 777) ใชเ้วลาในการบิน 13 ช.ม. 10 นาท ี

 *** บินผ่านขา้มเสน้แบ่งเวลาสากล อยู่ในระหว่างท าการบิน *** 
 

03 กค. 64 ดูไบ – ภูเก็ต (State Quarantine) 

08.05 น.  คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดไูบ อินเตอรเ์นชั่นแนล แวะพกัรอเปล่ียนเครื่อง 

10.30 น.  คณะออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ประเทศไทย) โดยเที่ยวบินที่ EK 378 (Boeing 777-300) ใชเ้วลา
ในการบิน 6 ช.ม. 30 นาที 

20.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ 

 

State Quarantine 

ระยะที่สอง เร่ิม 1 กรกฏาคม 2564 เป็นตน้ไป เฉพาะในส่วนของภูเก็ต ส าหรบันกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีไดร้บัวคัซีน 2 
โดส หรือตามจ านวนที่ก าหนด ก็ไม่จ าเป็นตอ้งกกัตวั แต่ส าหรบัพืน้ที่อื่นๆ ยงัคงตอ้งกกัตวั 7 วนั  



 

 

ราคาทัวร ์(เพียงคณะเดียวไม่เกิน 30 ท่าน) 

• ราคา 129,000 บาท  

• พักห้องเด่ียวจ่ายเพ่ิม 24,000 บาท 

• ****Business Class จ่ายเพ่ิมประมาณ 100,000 – 110,000 บาท**** 

• ค่าวีซา่ ค่าธรรมเนียม + ค่าวซี่า USA ท่านละ 7500 บาท ไม่รวมในค่าทัวร ์

ค่าทวัรร์วม 

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (economy class) ตามเสน้ทางที่ระบุในรายการทวัร ์

• ค่าโรงแรมที่พกัตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

• ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามโปรแกรม 

• 10-15 ท่าน ใชร้ถขนาด 24-30 ที่นั่ง 

16-20 ท่าน ใชร้ถขนาด 30-35 ที่นั่ง 

• ค่าบริการผูน้  าเท่ียว ดแูลคณะตลอดการเดินทาง 

• ค่าบริการอาหารเชา้, กลางวนั, ค ่า ตามที่ระบุในโปรแกรม 

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว Circle Line Liberty Cruise / Empire State Tower  

• ค่าทิปพนกังานขบัรถที่ใหบ้ริการ ตลอดการเดินทาง 

• ค่าท า PCR Test กอ่นเดินทางกลับประเทศไทย 

• ค่าประกนัอบุติัเหตกุารเดินทางและสขุภาพ คุม้ครองโควิด-19 ในวงเงิน 5 ลา้นบาท 



 

NYC STATE COMPLEMENTARY TO TOURIST  

 * * * V A CC IN AT I ON DI S T RIB U T E J O HN S O N &  J O HN S O N S HO T S  A T T I ME S  S QUA R E * * *  

ค่าทั วร์ ไม่ รวม  

• ค่าบริการและธรรมเนียมวีซ่า สหรฐัอเมริกา 

• ค่าท า PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. 

• State Quarantine (SQ)  

 ระยะที่สอง เร่ิม 1 กรกฏาคม 2564 เป็นตน้ไป เฉพาะในส่วนของภูเก็ต ส าหรบันกัท่องเที่ยว ชาวต่างชาติท่ีไดร้บั
 วคัซีน 2 โดส หรือตามจ านวนที่ก าหนด ก็ไม่จ าเป็นตอ้งกกัตวั แต่ส าหรบัพืน้ที่อื่นๆ ยงัคงตอ้งกกัตวั 7 วนั  

• ค่าใชจ้่ายส่วนตัว, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

• ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

ข้ันตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร ์

ขัน้ตอนที่1 กรอกแบบฟอรม์รายละเอียด พรอ้มส่ง copy หนา้พาสปอรต์ และวีซ่า มายงับริษัทฯ เพ่ือด าเนินการจองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน และช าระเงินค่ามดัจ า 10,000 บาท เป็นค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หลงัจากช าระเงินมดัจ าแลว้ มีการยกเลิก             
หกัค่ามดัจ าตั๋ว 3,500.- ทกุกรณ ี

ขัน้ตอนที่ 2 ก่อนการเดินทาง 20 วนั ทางบริษัทฯ เรียกช าระเงินจ านวน 35,000 บาท เป็นค่าตั๋วเครื่องบินหลงัจากนัน้
ภายใน 72 ช.ม. ท่านจะไดร้บัตั๋วเครื่องบิน e-ticket จดัส่งใหท้างอีเมล ์(การยกเลิกหรือการเล่ือนการเดินทางใดๆ เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของสายการบิน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ใหเ้ป็นไปตามที่สายการบินก าหนด) 

 



 

ขัน้ตอนที่ 3 ท่านลกูคา้ตอ้งส่งมอบ booking SQ สถานที่พกัใน จ. ภูเก็ตที่ท่านเลือก โดยทางบริษัทฯ จะส่งใบค ารอ้งไปยงั
สถานกงศลุไทยในสหรฐัอเมริกา เพ่ือขอใบรบัรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลบัเขา้สู่ประเทศไทย พรอ้มแจง้
สถานที่กกัตวั SQ ใหก้ระทรวงต่างประเทศรวมถึง กองตรวจคนเขา้เมืองไดร้บัทราบ  

ขัน้ตอนที่ 4 ท่านช าระเงินค่าทวัรส่์วนที่เหลือ 84,000 บาท ก่อนการเดินทาง 3 วนั หลงัจากท่านไดร้บัผลการตรวจ PCR 

test เป็นที่เรียบรอ้ยก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. เพ่ือที่ทางบริษัทฯ จะไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆในการเดินทางของคณะ
ทวัร ์(ในกรณีที่ท่านตรวจ PCR แลว้มีผลเป็นบวก ท่านไม่สามารถเดินทางได ้ท่านไม่ตอ้งช าระเงินส่วนนี)้ 

Vaccine Free  

เป็นไปตามประกาศของรัฐนิวยอรค์ เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมหานครนิวยอรค์พร้อมรับวัคซีนได้ฟรีทุกคน  
 

การเข้าเมือง 

เป็นไปตามหลกัสากล นกัท่องเที่ยวตอ้งแสดงหลกัฐานว่าจะไปท่องเที่ยวที่ใดบา้ง มีการจองโรงแรมที่พกั, พาหนะ, ส าหรบั
การเดินทางท่องเที่ยวไวพ้รอ้มหรือไม่ การพิจารณาของ Immigration จะพิจารณาจากความตัง้ใจในการมาท่องเที่ยว และ
ไม่มีวตัถุประสงคใ์นการละทิง้ถิ่นฐานเดิม โดยเฉพาะในช่วงเวลาการระบาดโควิด ดงันัน้การขอดหูลกัฐานเช่น สถานะ
การเงิน, การงาน, หรือธุรกิจในประเทศ ที่ใหค้วามเชื่อมั่นว่าท่านจะไม่ละทิง้ถิ่นฐานและมาอาศยัอยู่ในประเทศ
สหรฐัอเมริกาโดยผิดกฏหมาย 

การปฏิเสธในการไม่ใหเ้ขา้ประเทศ Immigration จะแจง้เหตผุลในขอ้สงสยั หรือมีการพบการกระท าผิด (Black List) ซึ่ง
ทางบริษัททวัร ์หรือ ผูน้ าเที่ยวมิอาจเขา้ไปช่วยแกต้่างได ้

 

ผู้จัดทัวร์ 
 มีความประสงคท์ี่จะจดัน าท่านลกูคา้ที่ตอ้งการออกไปเที่ยวต่างประเทศปลายทางที่มีความปลอดภยั ต่อโรคระบาด 
Covid-19 ภายใตวิ้ถีท่องเที่ยวใหม่ (new normal) ซึ่งการจดัไปยงัอเมริการในครัง้นี ้ เพราะผูจ้ดัเล็งเห็นว่าท่านลกูคา้
สามารถไดไ้ปผ่อนคลาย ท่องเที่ยว ปลอดภยัต่อชีวิต และสามารถที่จะขอรบัวคัซีนจากรฐัที่ท่านไปเที่ยวไดด้ว้ย ผูจ้ดัทวัร ์
ขอใหท้่านท าความเขา้ใจในการปรบัตวัท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ยงัมีกฏหมายของแต่ละประเทศยงัไม่เปิดกวา้ง อาจจะตอ้งรอ
ระยะเวลาอีก 3-6 เดือน หลายประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวก็จะเริ่มเปิดมากขึน้ เป็นความพยายามที่จะสรา้ง
การท่องเที่ยวใหเ้กิดขึน้มาอีกครัง้ หลงัจากหยดุน่ิงไปเป็นระยะเวลาปีกว่าๆ ใหก้ลบัมาท่องเที่ยวไดอ้ีกครัง้  

 

 

 


