
9 DAYS

ที่อยู่ บริษัท ไบร์ทเนส ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/09663 
475/43 ซ.สุทธิพร ถ.ประชาสงเคราะห์ 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 TEL 081-331-9922  



26 ม.ิย. 2564 BKK - DXB 

EK 385 01.45 – 04.55 

06.10 HRS.

 

26 ม.ิ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.
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23.00 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ
                  ขาออกชั�น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร ์T สายการบิน Emirates Airline

01.45 น.     คณะเดินทางออกสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ ดไูบ 

                  สาธารณรฐัอาหรบัเอมเิรสต์ โดยเที�ยวบนิที� EK 385 (Airbus 380) 

                  ใชเ้วลาในการบนิ 6 ช.ม. 10 นาที
04.55 น.    คณะเดนิทางถึง ท่าอากาศยานดไูบ อินเตอรเ์นชั�นแนล 

                  แวะพกัรอเปลี�ยนเครื�อง
08.35 น.     คณะออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานเจเอฟเค โดยเที�ยวบนิที� 
                  EK 201 (Boeing 777-300) ใชเ้วลาในการบนิ 13 ช.ม. 55 นาที
                  *** บนิผา่นขา้มเสน้แบง่เวลาสากล ***

14.25 น.     คณะเดนิทางถึง ท่าอากาศยานเจเอฟเค นิวยอรค์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา      
                  หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร
19.00 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารอาหาร 

                  นําคณะเขา้สูที่�พกัโรงแรม Hotel Edison Times Square

                  หรอืเทียบเท่า ****

25 มิย .  64

กรุงเทพฯ  –  สนามบินสุวรรณภูมิ  “เช็คอิน”

26 มิย .  64     

กรุงเทพฯ  –  ดูไบ  –  นิวยอร์ค  (เจเอฟเค )
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เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
                   ***Vaccination distribute Johnson & Johnson 

                  shots at Times Square***

                  นาํคณะชม มหานครนิวยอรก์ เมืองใหญ่ที�สุดในสหรฐัอเมรกิา   
                  เป�นเมืองที�เจรญิที�สุดในโลก สู่เขตโลเวอรท์าวน์ชมศูนย์กลาง   

                  ทางการเงินของโลกที� Wall Street และสัญลักษณ์
                  รูปป�� นววักระทิง ที�ผู้คนต่างนิยมมาถ่ายรูป 

                  สู่แบตเตอรร์ี�ปารค์ ไปถ่ายรูป Ground Zero บรเิวณที�
                  ครั�งหนึ�ง เคยเป�นตึก World Trade Central ที�สูงที�สุดใน  

                  อเมรกิา แต่ตอนนี�เหลือทิ�งไวเ้พียงแต่ ความทรงจาํหลังจาก
                  การสูญเสียครั�งใหญ่ ในป� 2001

12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย           นําท่านไปถ่ายรูปกับ The Vessel สถาป�ตยกรรมสุดลํ�า
                 แหง่โลกอนาคต เป�นแลนด์มารก์แหง่ใหม่กลางนิวยอรก์ 

                 ตึกแฟลตไอออน (Flatiron Building) นาํคณะขึ�นชมทิวทัศน์
                 ของมหานครนิวยอรก์บนตึกระฟ�า เอ็มไพรส์เตท เป�นที�ถ่ายทํา  
                 ภาพยนตรต่์างๆมากมายมากมาย อิสระใหท่้านได้ชอ้ปป�� ง
                 ย่าน 5th Avenue หา้งสรรพสินค้า Macy’s

19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําคณะเข้าสู่ที�พักโรงแรม 

                 Hotel Edison Times Square หรอืเทียบเท่า ****

27 มิย .  64  
นิวยอร์ค  – อนุสาวรีย์ เทพีเสรีภาพ  – 
สะพานบรูคลิน  – ตึกเอ็มไพรสเตท   
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เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
                   นําคณะเดินทางสู ่
                   WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS 

                   แหล่งชอ้ปป�� งที�ดทีี�สดุในอเมรกิาฝ�� งตะวนัออก 

                   เชญิท่านเพลิดเพลินไปกับการชอ้ปป�� งใน Premium Outlet โดยม ี            

                   รา้นค้ามากกวา่ 250 รา้นค้าในราคาถกูสนิค้าคณุภาพดมีทัี�ง
                   สนิค้าทั�วไปจนถึงแบรนด์เนม เชน่ 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 เป�นต้น 

                    ***เพื�อไมเ่ป�นการรบกวนเวลาอันมค่ีา จงึไมม่อีาหารกลางวนับรกิาร***

                  เดนิทางกลับนิวยอรค์ แวะถ่ายรปูกับสะพานบรคูลิน
                  (Brooklyn Bridge) แลนดม์ารค์สาํคัญสดุเท่ แหง่มหานครนวิยอรก์ 

                  รา้นบูติกอินดี� รา้นอาหารชั�นนํา และรา้นกาแฟสดุเก๋ในยา่น Dumbo 

                  อันทันสมยัมฉีากหลังสวยๆ
19.00 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  นําคณะเขา้สูที่�พกัโรงแรม Hotel Edison Times Square 

                  หรอืเทียบเท่า ****

                  อิสระใหท่้านได้เดินถ่ายรูปเที�ยวชมยา่นไทมสแ์ควร ์(Times Square)      

                  หนึ�งในสถานที�เป�นหวัใจของนิวยอรก์ให ้จนไดร้บัการขนานนามวา่  
                  City of Lights กับบรรยากาศที�ม ีแสง ส ีเสยีงงามเลิศ

28 มิย .  64
นิวยอร์ค  – วู๊ดเบอร์รี�  – เ อ๊าท์เ ล็ท  – 
สะพานบรูคลิน  – ดัมโบ้
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เช้า           รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของ   

              โรงแรม
10.30 น .    ลงเรือ  CIRCLE L INE สู่ เกาะ ลิ เบอร์ตี�  
              ซึ� ง เป�นที� ตั�งของอนุสาวรีย์  เทพี เสรีภาพ      

              สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิ ใจของ
              ชาวอเมริกัน  ที�แสดงให้เห็นถึงว่า เป�นดินแดน  

              ที�ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเ ทียมกัน  

              เทพี เสรีภาพนี�ประเทศฝรั�ง เศสได้มอบให้
              เป�นของขวัญ  เ นื� องในโอกาสที�อเมริกาก่อตั�ง  

              ประเทศครบ  100 ป�
12.00 น .    รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  

บ่าย          เดินทางสู่  แอตแลนติก  ซิตี�  หนึ� ง ในเมืองท่อง
              เ ที�ยวยอดนิยมในชายฝ�� งตะวันออกของ   

              อเมริกา  ตั�งอยู่บนเกาะ  ABSECON 

              รัฐนิวเจอร์ซีย์  และมีชายหาดที� น่ าสนใจ  

              คาสิ โน  ห้องอาหาร  บาร์และสวนสนุกที� ท่ า เรือ   

              ยังคงมี เสน่ห์ ให้นักท่องเที�ยวได้มาเยือน
19.00 น .    รับประทานอาหารคํ�า  ณ  ภัตตาคาร
              นําคณะเข้าสู่ ที�พักโรงแรม  

              CAESARS ATLANTIC CITY HOTEL 

              & CASINO หรือเ ทียบเท่า  ****

 

 

29 มิย .  64   
นิวยอร์ค  – 
ล่องเรืออนุสาวรีย์ เทพีเสรีภาพ  –
ขึ�นตึกเอ็มไพร์สเตท
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เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
                  นาํคณะเดินทางสู่ ฟ�ลลาเดลเฟ�ย มลรฐัเพนซลิวาเนีย     

                  ซึ�งเป�นเมืองที�รเิริ�มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั�ง 

                  ประเทศสหรฐัอเมรกิา เมืองที�ประชาชนมีสิทธเิสรภีาพ
                  มากที�สุดในอเมรกิา ชมระฆังแหง่เสรภีาพ หรอื 

                  Liberty Bell สัญลักษณ์ของการก่อตั�งประเทศ 

                  ชมหอแหง่เสรภีาพ Independence Hall 

                  ซึ�งเป�นสถานที�ประกาศอิสรภาพ
12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย            นาํคณะเดินทางสู่ กรงุวอชงิตัน ดีซ ีเมืองหลวงของ
                  ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป�นเมืองหนึ�งที�ได้ออกแบบ
                  ผังเมืองอย่างสวยงามและเป�นระเบียบ อีกทั�งยังเป�นที�
                  ตั�งสถานที�สาํคัญของรฐับาลกลาง หน่วยงานรฐับาล
                  ที�สาํคัญๆสรา้งในสมัยของ
                  ประธานาธบิดี จอรจ์วอชงิตัน 

                  ประธานาธบิดีท่านแรกของสหรฐัอเมรกิา 
19.00 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  นาํคณะเข้าสู่ที�พัก Sheraton Pentagon City 

                  หรอืเทียบเท่า ****

30 มิย .  64     
แอตแลนติก  ซิตี�  – 
ฟ�ลลาเดลเฟ�ย  – วอชิงตัน  ดีซี        
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01 กค .  64     
วอชิงตัน  ดีซี -  
สถาบันสมิทธิโซเนียน  – พิพิธภัณฑ์นาซ่า  – 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  – ทําเนียบขาว

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ
                   โรงแรม
                   ชมอนสุาวรยีว์อชงิตัน ที�มลัีกษณะเป�น
                   แท่งโอเบลสก์ิสงู 169 เมตรโดดเดน่เป�นสง่า  
                   อนสุรณส์ถานลินคอล์น ถกูสรา้งขึ�นเพื�อ 

                   ราํลึกถึงท่านอับราฮัมลินคอลน ์ 

                   ประธานาธบิดคีนที� 16 ของสหรฐัอเมรกิา , 
                   อนสุรณส์ถานเจฟเฟอรส์นั ถกูสรา้งขึ�นเพื�อ
                   อุทิศใหกับ โธมสั เจฟเฟอรส์นั 

                   ประธานาธบิดคีนที�สามของสหรฐัอเมรกิา 
                   และเป�นผูป้ระพนัธป์ระกาศอิสรภาพของ 

                   สหรฐั อเมรกิา อาคารรฐัสภา ศูนยก์ลาง
                   ทางกฎหมายและการ เมอืงของอเมรกิา
                   มากกวา่ 200 ปี นาํท่านไปถ่ายรปูและชม 

                   ทําเนยีบขาว หรอื ไวท์เฮาส ์จากดา้นนอก 

12.00 น.      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บา่ย             รอประกาศจากสถาบนัสมทิธโ์ซเนยีน 

                   (THE SMITHSONIAN INSTITUTE) ก่อตั�ง
                   ในป� ค.ศ.1846 สถาบนัแหง่นี�ไดร้บัการ  

                   ยกยอ่งใหเ้ป�นพพิธิภัณฑ์ใหญที่�สดุในโลก
                   •  NATIONAL MUSEUM OF 

                   NATURAL   HISTORY 

                   (อยูใ่นระหวา่งป�ดชั�วคราว) ซึ�งแสดง 

                   นทิรรศการเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อมของมนษุย ์

                   ชมหอ้งจดัแสดงกระดกูไดโนเสาร ์ฟอสซลิ 

                   หุน่ชา้งแอฟรกิาโบราณที�ตัวใหญที�สดุ
                   ในโลก และ HOPE DIAMOND 

                   เพชรสนีํ�าเงินที�มขีนาดใหญที�สดุในโลก
                   ขนาด 45.5 กะรตั ที�เคยเป�นสมบติัของพระ               
                   เจา้หลยุสที์� 16 ของฝรั�งเศส และไดช้ื�อวา่
                   เป�นเพชรต้องคําสาป
                   •  NATIONAL AIR AND 

                   SPACE MUSEUM 

                   (อยูใ่นระหวา่งป�ดชั�วคราว) พพิธิภัณฑ์
                   เครื�องบนิและยานอวกาศ ที�มผีูเ้ขา้ชม
                   สงูที�สดุในโลกแสดงประวติัศาสตรก์ารบนิ 

                   หากวนัเดนิทางที�ไปถึงทางสถาบนัฯยงัไมม่ี
                   การเป�ดใหเ้ขา้ชม โปรแกรมจะปรบัเปลี�ยนเ
                   เป�นการไปชอ้ปป�� งแทน
19.00 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  นาํคณะเขา้สูที่�พกั 

                  Sheraton Pentagon City 

                  หรอืเทียบเท่า ****
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02 กค .  64     
วอชิงตัน  ดีซี – ดูไบ  (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ )

03 กค .  64     
ดูไบ  – ภูเ ก็ต  (STATE QUARANTINE)

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
                  ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ วอชงิตัน ดัลเลส
10.55 น.     คณะเดนิทาง โดยเที�ยวบนิที� EK 232 (Boeing 777) 

                  ใชเ้วลาในการบนิ 13 ช.ม. 10 นาที
                  *** บนิผา่นขา้มเสน้แบง่เวลาสากล 

                  อยูใ่นระหวา่งทําการบนิ ***

08.05 น.      คณะเดนิทางถึง ท่าอากาศยานดไูบ อินเตอรเ์นชั�นแนล  

                    แวะพกัรอเปลี�ยนเครื�อง
10.30 น.       คณะออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานภเูก็ต (ประเทศไทย) 

                    โดยเที�ยวบนิที� EK 378 (Boeing 777-300) 

                    ใชเ้วลาในการบนิ 6 ช.ม. 30 นาที
20.00 น.      ถึงท่าอากาศยานนานาชาติภเูก็ต โดยสวสัดภิาพ

 STATE QUARANTINE
ระยะที�สอง  เริ�ม  1  กรกฏาคม  2564 เป�นต้นไป  เฉพาะในส่วนของภู เ ก็ต  
สาํหรับนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติที� ได้รับวัคซีน  2 โดส  หรือตามจาํนวนที�
กําหนด  ก็ ไม่จาํ เป�นต้องกักตัว  
แต่สาํหรับพื� นที� อื� นๆ  ยังคงต้องกักตัว  7  วัน  

***โปรแกรมทัวร์สิ�นสุดเมื� อถึงท่าอากาศยานนานาชาติภู เ ก็ต***
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•    ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ (economy class) ตามเสน้ทางที�ระบุในรายการทัวร์
•    ค่าโรงแรมที�พกัตามระบุ หรอื เทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน พกัหอ้งละ 2 ท่าน
•    ค่ารถปรบัอากาศนาํเที�ยวตามโปรแกรม
•    10-15 ท่าน ใชร้ถขนาด 24-30 ที�นั �ง
     16-20 ท่าน ใชร้ถขนาด 30-35 ที�นั �ง
•    ค่าบรกิารผูนํ้าเที�ยว ดแูลคณะตลอดการเดนิทาง
•    ค่าบรกิารอาหารเชา้, กลางวนั, คํ�า ตามที�ระบุในโปรแกรม
•    ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยว Circle Line Liberty Cruise / Empire State Tower 

•    ค่าทิปพนกังานขบัรถที�ใหบ้รกิาร ตลอดการเดนิทาง
•    ค่าทํา PCR Test ก่อนเดนิทางกลับประเทศไทย
•    ค่าประกันอุบติัเหตกุารเดินทางและสขุภาพ คุ้มครองโควดิ-19 ในวงเงิน 5 ล้านบาท

•    ค่าบรกิารและธรรมเนยีมวซีา่ สหรฐัอเมรกิา
•    ค่าทํา PCR Test ก่อนออกเดนิทาง 72 ช.ม.

•    State Quarantine (SQ) 

     ระยะที�สอง   

     เริ�ม 1 กรกฏาคม 2564 เป�นต้นไป เฉพาะในสว่นของภเูก็ต สาํหรบันกัท่องเที�ยว     

     ชาวต่างชาติที�ได้รบัวคัซนี 2 โดส หรอืตามจาํนวนที�กําหนด ก็ไมจ่าํเป�นต้องกักตัว   

     แต่สาํหรบัพื�นที�อื�นๆ ยงัคงต้องกักตัว 7 วนั 

•    ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว, ค่าอาหารและเครื�องดื�ม ที�นอกเหนอืจากที�ระบุในรายการ
•    ค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

ค่าทัวรไ์มร่วม

ค่าทัวรร์วม
พกัหอ้งเดี�ยวจา่ยเพิ�ม 22,500 บาท

พกัห้องเดี�ยวจา่ยเพิ�ม 24,000 บาท
ค่าวีซ่า ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการวีซ่า usa 

ท่านละ 7500 บาท ไม่รวมในค่าทัวร์***BUSINESS CLASS 
จ่ายเพิ�มประมาณ  100,000-110,000 บาท***

 

NYC STATE COMPLEMENTARY TO TOURIST
***VACCINATION DISTRIBUTE JOHNSON & JOHNSON SHOTS AT TIMES SQUARE***
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เพยีงคณะเดียว ไมเ่กิน 30 ท่าน
THB 129,000 



กรอกแบบฟอรม์รายละเอียด พรอ้มสง่ copy 
หนา้พาสปอรต์ และวซีา่ มายงับรษัิทฯ เพื�อดําเนนิการ
จองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ และชาํระเงินค่ามดัจาํ 10,000 บาท
เป�นค่ามดัจาํตั�วเครื�องบนิ 

 

STEP 1

STEP 2

STEP 4

STEP 3

ก่อนการเดนิทาง 20 วนั ทางบรษัิทฯ เรยีกชาํระเงินจาํนวน
35,000 บาท เป�นค่าตั�วเครื�องบนิหลังจากนั�น
ภายใน 72 ช.ม. ท่านจะไดร้บัตั�วเครื�องบนิ 
e-ticket จดัสง่ใหท้างอีเมล์ (การยกเลิกหรอืการเลื�อน
การเดนิทางใดๆ เป�นไปตามขอ้กําหนดของสายการบนิ 
รวมถึงค่าธรรมเนยีมในการยกเลิก ใหเ้ป�นไปตามที�
สายการบนิกําหนด)

 

ท่านลกูค้าต้องสง่มอบ booking SQ สถานที�พกัใน จ. ภเูก็ต
ที�ท่านเลือก โดยทางบรษัิทฯ จะสง่ใบคํารอ้งไปยงั
สถานกงศุลไทยในสหรฐัอเมรกิา เพื�อขอใบรบัรอง 
COE (Certificate of Entry) ในการกลับเขา้สูป่ระเทศไทย
พรอ้มแจง้สถานที�กักตัว SQ ใหก้ระทรวงต่างประเทศ
รวมถึง กองตรวจคนเขา้เมอืงไดร้บัทราบ 

 

ท่านชาํระเงินค่าทัวรส์ว่นที�เหลือ 84,000 บาท ก่อน
การเดนิทาง 3 วนั หลังจากท่านไดร้บัผลการตรวจ 
PCR test เป�นที�เรยีบรอ้ยก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. 
เพื�อที�ทางบรษัิทฯ จะไดน้าํไปเป�นค่าใชจ้า่ยต่างๆในการเดนิ
ทางของคณะทัวร ์(ในกรณทีี�ท่านตรวจ PCR แล้วมผีลเป�น
บวก ท่านไมส่ามารถเดนิทางได ้ท่านไมต้่องชาํระเงินสว่นนี�)
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ขั�นตอนการสมคัร
รว่มเดินทางกับทัวร์



เป�นไปตามประกาศของรฐันวิยอรค์ เชญิชวนใหน้กัท่องเที�ยว
มาเที�ยวมหานครนวิยอรค์พรอ้มรบัวคัซนีได้ฟรทีกุคน 

 

ทางบรษัิทฯเลือกจองวคัซนี Johnson & Johnson

เพราะท่านไมต้่องใชเ้วลานานเกินไป แต่คณุภาพและ
ประสทิธภิาพ รวมถึงสขุภาพของตัวท่านเอง 

ควรพจิารณาวา่มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่หรอื
 ปรกึษาแพทย ์เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ถกูต้อง วคัซนีได้รบั
การรบัรองจาก CDC หนว่ยงานป�องกันโรคติดต่อใน 

สหรฐัอเมรกิาเป�นวคัซนีฉกุเฉินซึ�งท่าน
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเอาผดิจากผูใ้หบ้รกิารวคัซนีได้

 

Vaccine Free

ท่านฉีด 1 โดสเท่านั�น

12



การเขา้เมอืง

ผูจ้ดัทัวร ์

        เป�นไปตามหลักสากล นักท่องเที�ยวต้องแสดงหลักฐานวา่
จะไปท่องเที�ยวที�ใดบา้ง มกีารจองโรงแรมที�พกั, พาหนะ,
สาํหรบัการเดินทางท่องเที�ยวไวพ้รอ้มหรอืไม ่การพจิารณา
ของ Immigration จะพจิารณาจากความตั�งใจในการมา
ท่องเที�ยว และไมม่วีตัถปุระสงค์ในการละทิ�งถิ�นฐานเดิม 

โดยเฉพาะในชว่งเวลาการระบาดโควดิ ดังนั�นการขอดหูลักฐาน
เชน่ สถานะการเงิน, การงาน, หรอืธุรกิจในประเทศ ที�ให้
ความเชื�อมั�นวา่ท่านจะไมล่ะทิ�งถิ�นฐานและมาอาศัยอยูใ่นประเทศ
สหรฐัอเมรกิาโดยผดิกฏหมายการปฏิเสธในการไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ Immigration จะแจง้เหตผุลในขอ้สงสยั หรอืมกีารพบ
การกระทําผดิ (Black List) ซึ�งทางบรษัิททัวร ์หรอื ผูน้ําเที�ยว
มอิาจเขา้ไปชว่ยแก้ต่างได้

 

      มคีวามประสงค์ที�จะจดันาํท่านลกูค้าที�ต้องการออกไปเที�ยว
ต่างประเทศปลายทางที�มคีวามปลอดภัย ต่อโรคระบาด 

Covid-19 ภายใต้วถีิท่องเที�ยวใหม ่(new normal) ซึ�งการ
จดัไปยงัอเมรกิารในครั�งนี� เพราะผูจ้ดัเล็งเหน็วา่ท่านลกูค้า
สามารถได้ไปผอ่นคลาย ท่องเที�ยว ปลอดภัยต่อชวีติ และ
สามารถที�จะขอรบัวคัซนีจากรฐัที�ท่านไปเที�ยวไดด้ว้ย ผูจ้ดัทัวร์
ขอใหท่้านทําความเขา้ใจในการปรบัตัวท่องเที�ยววถีิใหม ่ที�ยงัมี
กฏหมายของแต่ละประเทศยงัไมเ่ป�ดกวา้ง อาจจะต้องรอ
ระยะเวลาอีก 3-6 เดอืน หลายประเทศที�เป�นจุดหมายปลายทาง
ท่องเที�ยวก็จะเริ�มเป�ดมากขึ�น เป�นความพยายามที�จะสรา้งการ
ท่องเที�ยวใหเ้กิดขึ�นมาอีกครั�ง หลังจากหยุดนิ�งไปเป�นระยะเวลา
ป�กวา่ๆ ใหก้ลับมาท่องเที�ยวได้อีกครั�ง 
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