
 

 

 

 

 

  

  

16.40        เดนิทางถงึทา่อากาศนานาชาตยิานนารติะ ประเทศญีปุ่่ น  รอเปลีย่นเครือ่ง  

20.15         เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย JAPAN AIRLINES (JL)  JL707  NRT-BKK 18.20-23.00 

23.00         เดนิทางถงึทา่อากาศยาน นานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ  

05.00 
08.05  
 
11.00 

พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  
ออกเดนิทางสู ่ลอสแอนเจลสิ สหรัฐอเมรกิา โดยสายการบนิ JAPAN AIRLINES(JL)   
เทีย่วบนิ JL 708 BKK-NRT  08.05-16.20/JL 062 NRT-LAX 17.20 11.10   
เดนิทางเดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน Los Angeles International Airport  รฐัแคลฟิอรเ์นยี 
อสิระพักผอ่น   
            ทีพ่ัก Best Western Plus Suites Hotel - Los Angeles LAX Airport   หรอืระดับใกลเ้คยีง 

วนัทีส่อง  เทยีวในเมอืงลอสแอนเจลสิ - Hollywood Sign Hollywood walk of Fame Beverly Hill  
 อาหารเชา้ 

  อาหารเชา้ทีโ่รงแรม  อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย/ซติีท้วัรใ์นเมอืง/ ชมและถา่ยรปูกบัป้าย ฮอลลวีดู 
Hollywood Sign แลนดม์ารก์ยอดฮติของ LA เทีย่วสวนสาธารณะกรฟิฟิธ และ หอดดูาวกรฟิฟิธ 
(Griffith Park & Observatory) เทีย่วฮอลวีดูวอลก์ออฟเฟม (Hollywood Walk of Fame) 
อกีจดุแลนดม์ารค์ของ LA ชมยา่นฮอลวิดูสตาร ์Hollywood Star Road ชมรปูดาวชือ่นักแสดงและ
คนดัง ตามพืน้ฟตุบาท ผา่นชมโรงละคร Dolby Theatre และ Chinese Theatre  เทีย่วยา่น 
Beverly Hills ยา่นบา้นพกัสดุหรขูองคนดัง 

         ทีพ่กั  Best Western Plus Suites Hotel - Los Angeles LAX Airport หรอืระดับใกลเ้คยีง  

วนัทีส่าม Santa-Monica Pier - Malibu beach                                                            อาหารเชา้ 

 
 
 
  

 อาหารเชา้ทีโ่รงแรม เทีย่วชมเมอืง ซานตา โมนกิา (Santa Monica) เมอืงชายทะเลอยูต่ดิ 
นครลอสแองเจลสิ สถานทีท่อ่งเทีย่วพักผอ่นตากอากาศชือ่ และม ีSanta Monica Pier ทา่เรอืเกา่ มี
รา้นอาหาร คาเฟ่ สวนสนุก ไปเทีย่ว หาดมาลบิ ู Malibu beach เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีน่ยิมมาแอบแดด 
มบีา้นหรขูองคนดังมากมาย                 
         พกั Best Western Plus Suites Hotel - Los Angeles LAX Airport  หรอืระดับใกลเ้คยีง 

วนัทีส่ ี ่   San Pedro Fish Market -ชอ๊ปป้ิง Citadel Outlet    อาหารเชา้ 

   อาหารเชา้ทีโ่รงแรม เดนิทางสูต่ลาดอาหารทะเลชือ่ดัง San Pedro Fish Marketและเดนิทาง
ชอ๊ปป้ิงกบัสนิคา้แบรนดเ์นมCitadelOutletเป็นหา้งสรรพสนิคา้เอาทเ์ล็ทในเมอืงคอมเมริซ์
แคลฟิอรเ์นยี  
           เขา้พกั  Best Western Plus Suites Hotel - Los Angeles LAX Airport หรอืระดับใกลเ้คยีง 

วนัทีห่า้  Free Day /Option  Universal Studios/ Disney Land                             อาหารเชา้ 

 
 

  อาหารเชา้ทีโ่รงแรม  อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัยทอ่งเทีย่ว/ หรอืสามารถเลอืกซือ้ option ไป
สวนสนุก Disnyland (1day ticket 114-154 USD) หรอื Universal Studio (1day pass 109-
129 USD) ไมร่วมคา่รถรับสง่  
          เขา้พกั Best Western Plus Suites Hotel - Los Angeles LAX Airport  หรอืระดับใกลเ้คยีง 

วนัทีห่ก  ทา่อากาศยานนานาชาตลิอสแอนเจลสิ-สนามบนินานาชาตนิารติะ   อาหารเชา้ 

  
 13.30 

 อาหารเชา้ทีโ่รงแรม  อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย/พรอ้มกนัที ่สนามบนิทา่อากาศยาน
นานาชาตลิอสแอนเจลสิ 
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศนานาชาตนิารติะ  โดยสายการ  JAPAN AIRLINES(JL) เทีย่วบนิ 
JL061  LAX-NRT   13.30-16.40 

วนัทีเ่จ็ด   ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย 



 

หมายเหตสุ าคญั 
โปรแกรมนีจ้ัดท าเสนอเพือ่จดุประสงคใ์นการทอ่งเทีย่วเป็นหลกั ส าหรับลกูคา้มมีจีดุประสงคเ์พือ่ไปฉีดวคัซนี
โดยเฉพาะ บรษัิทไมส่ามารถการันตวีา่จะไดฉ้ดี ขึน้อยูก่บันโยบายรัฐ หรอืเมอืงนัน้ และไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ
กรณีไมส่ามารถฉีดได ้ หรอืมผีลขา้งเคยีงจากการฉดี เพราะฉะนัน้ไมแ่นะน าส าหรับคนทีม่คีวามตอ้งการไปเพือ่ฉีด
วัคซนีเทา่นัน้  และการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย อยูภ่ายใตป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิ  เทีย่วบนิยงัคง
เป็นเทีย่วบนิกึง่พาณชิย ์ (semi commercial flight)  ตอ้งมผีลตรวจ Negative Covid-19RT-PCR 72 ชัว่โมง 
เพราะฉะนัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งรับความเสีย่ง กรณีผลตรวจตดิโควดิ บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ทีท่า่นไม่
สามารถเดนิทางได ้ โดยผูเ้ดนิทางตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเอง   ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขของประเทศ
ไทยและประเทศปลายทาง เมือ่เดนิทางกลับเขา้ประเทศไทย  ตอ้งมกีารส ารอง โรงแรม Alternative State 
Quarantine (ASQ)  ตอ้งขอหนังสอืรับรอง Certificate of Entry  - (COE)  
และปฏบิตัติามเงือ่นไขของทางการอยา่งเครง่ครัด 

 

เงือ่นไขผูเ้ดนิทาง  
1. ตอ้งมวีซีา่ อเมรกิา และยงัไมห่มดอาย ุ
2. กรณีไมม่วีซีา่  หรอื หมดอาย ุสามารถตอ่ไดแ้ตต่อ้งไมห่มดเกนิ 48 เดอืน (คา่วซีา่และคา่บรกิาร ทา่นละ 9,500บาท) 
3. ผูเ้ดนิทางตอ้งมผีลตรวจ Negative Covid-19  RT-PCR กอ่นการเดนิทาง 72 ชม. 
4. ผูเ้ดนิทางตอ้งกกัตัว 14 วัน  เมือ่เดนิทางกลับ ถงึกรงุเทพมหานคร ประเทศไทย  
5. ผูเ้ดนิทางตอ้งจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรอื สถานทีก่กัตวัทางเลอืก เป็นกระบวนการของการ
กกักนัโรค ณ โรงแรมทีไ่ดรั้บอนุมตัจิากรัฐบาลโดยผูก้กัตัวตอ้งจา่ยเงนิเองในกรงุเทพ  14 คนื  
 

คา่บรกิาร   
2-4 ทา่น ทา่นละ 59,500  บาท  
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 18,500 บาท และไมม่รีาคาเด็ก 
พเีรยีดเดนิทาง กรกฎาคม - กนัยายน  2564  
อตัราคา่บรกิารรวม 
1. คา่โรงแรม จ านวน 5 คนื พรอ้มอาหารเชา้ 
2. เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ (คนไทย)  
3. คา่รถบรกิารน าเทีย่ว 
4. คา่อาหารเชา้ตามทีร่ะบใุนรายการ 
5. คา่ประกนัการเดนิทางของ Allianz แผน Oasis Leisure  หรอืเทยีบเทา่ 
 
คา่บรกิารไมร่วม  
1. ภาษีมลูคา่เพิม่7%และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
2. คา่อาหารมือ้เทีย่ง,เย็น ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ   
3. คา่ใชส้ว่นตวั คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ 
4. คา่ทปิพนักงานบรกิาร รา้นอาหาร คา่ยกกระเป๋า  
5. คา่โรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ)  (14 คนื ประมาณ 30,000 บาทขึน้ไป)  
6. คา่ตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ทีอ่อกกอ่นการเดนิทาง 72 ชม.  
7. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และ/หรอื เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ คนขบัรถ (วันละ 10 USD)  
8. คา่วซีา่ USA  
 
หมายเหต ุ
- การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 2 ทา่น 
- บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
- บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภยั
ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ การปฏเิสธการเขา้เมอืง และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอืการ
ควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู
หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

- มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

- ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัทีไ่ม่
คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

 



 

 

ข ัน้ตอนและเงือ่นไขการจอง  USA Healthy Travel  

STEP 1  การจอง Booking  กรอกแบบฟอรม์การจองแพ็คเก็จ USA Healthy Travel   
ดาวนโ์หลด แบบฟอรม์ สง่มาทีบ่รษัิท 
พรอ้มสง่หนา้ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้วซีา่อเมรกิา  มาพรอ้มกนั 
ช าระเงนิคา่มดัจ าจ านวน 20,000 บาท ไมเ่กนิ3วัน นับจากวนัทีจ่อง 

STEP 2 ต ัว๋เครือ่งบนิ  
 Air Ticket (กรณีซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิกบั
บรษิทั)  

ต ัว๋เครือ่งบนิ 
- เมือ่บรษัิทฯ ท าการออกต๋ัวเครือ่งบนิ กบัสายการบนิ กรณุาช าระเงนิ

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ประมาณ 30,000- 35,000 บาท (ชัน้ประหยัด) ตาม

วันและเวลาทีบ่รษัิทแจง้ กรณี ทา่นไมช่ าระ หรอืผดินัดช าระ ถอืวา่

ทา่นสละสทิธ ิ

- กรณีตอ้งการตั๋ว Business Class กรณุาสอบถามเพิม่เตมิ 

- เงือ่นไขการยกเลกิ การเลือ่น การขอคนืเงนิ เป็นไปตามเงือ่นไขที่

สายการบนิก าหนด (กรณุาสอบถามเพิม่เตมิ) 

 

STEP 3 ASQ / COE  การจอง ASQ ( Alternative State Quarantine) และการออก
ใบรบัรอง COE Certificate of Entry 

- กรณีกลับถงึ กรงุเทพฯ ประเทศไทย กรณุาแจง้ ASQ ทีท่า่นจอง หรอื 
จอง ASQ ผา่นบรษัิทฯ บรษัิทสง่ค ารอ้งไปสถานกงศลุไทยในอเมรกิา 
แจง้สถานทีก่กัตวัในประเทศไทย เพือ่ขอใบรับรอง COE  

- กรณีกลับเขา้ จังหวดัภเูก็ต ประเทศไทย กรณุาแจง้สถานทีพั่กใน
จังหวัดภเูก็ต บรษัิทสง่ค ารอ้งไปสถานกงศลุไทยในอเมรกิา แจง้
สถานทีก่กัตวัในประเทศไทย เพือ่ขอใบรับรอง COE / ผลตราจ 
Covid PCR RT-PCT/ หลักฐานการฉีดวคัซนี  ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บันโยบาย 
Sanbox ภเูก็ต ส าหรับคนไทยเดนิทางเขา้ภเูก็ตจากตา่งประเทศ  

STEP 4 Covid PCR test 72Hr ผูเ้ดนิทางตอ้งไปตราวจ Covid PCR RT-PCT กอ่นการเดอืน 72 ชัว่โมงและ
แจง้ผลมาทีบ่รษัิท  โดยผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

STEP 5 การยกเลกิการเดนิทาง กรณีทา่นเป็นผูย้กเลกิการเดนิทาง  

- การขอคนืคา่ตั๋วเครือ่งบนิใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ  

- การขอคนืเงนิมัดจ า บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมัดจ าไมว่า่กรณี

ใดๆทัง้สิน้  

กรณียกเลกิการเดนิทางจากสาเหตอุืน่ๆ  

- การขอคนืคา่ตั๋วเครือ่งบนิใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ  

- การขอคนืเงนิมัดจ า บรษัิทฯขอ หักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ สว่นที่

เหลอืจะท าการคนืกบัผูเ้ดนิทาง  

กรณียกเลกิการเดนิทางจากบรษิทั  
     -    บรษัิทฯจะคนืเงนิใหท้า่นเต็มจ านวน  

STEP 5 การช าระเงนิคา่สว่นทีเ่หลอื ทา่นตอ้งช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด กอ่นการเดนิทาง 3วนั หลังจากทีท่า่น
ไดรั้บผลตรวจ PCR Test กอ่นการเดนิทาง 72 ชัว่โมง กรณีทา่นไมช่ าระถอืวา่
ทา่นยกเลกิการเดนิทาง บรษัิทฯ สงวนสทิธไิมค่นืเงนิมัดจ าไมว่า่กรณีใดๆ
ทัง้สิน้  (กรณีผลตรวจ PCR TEST ทา่นเป็นบวก ทา่นไมส่ามารถเดนิทางได ้
ไมจ่ าเป็นตอ้งช าระเงนิสว่นนี้ สว่นเงนิมัดจ า 20,000บาท บรษัิท จ าเป็นตอ้ง
หักเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ สว่นทีเ่หลอื จะท าคนืผูเ้ดนิทาง ) 

 
 

 

 


