
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตสุาํคญั 
กปรหโรมนั้งัะทําเสนำเนใ่ำงุะปรดสจค่ืนโารทเำจเทั่ยีเปรนหรัโ สําหรับรูโค้ามัมังุะปรดสจค่เนใ่ำไปฉัะีัคซัน
กะยเฉนาด บริษัทไมเสามารถโารันตัีเางดไะ้ฉัะ ขึ้นำยูเโับนกยบายรัฐ หรใำเมใำจนั้น หรดไมเสามารถรับผิะชำบ
ืะๆโรณัไมเสามารถฉะัไะ้ หรใำมัผรข้าจเคัยจงาโโารฉัะ เนราดฉดน้ันไมเหนดนําสําหรับคนทัม่ัคีามต้ำจโารไป
เนใ่ำฉัะีัคซันเทเานั้น  หรดโารเะินทาจเข้าหรดำำโงาโปรดเทศไทย ำยูเภายืต้ปรดโาศสถานโาร่ณฉุโเฉิน  
เทั่ยีบินยัจคจเปรนเทั่ยีบินโึ่จนาณิชย่ (semi commercial flight)  ต้ำจมัผรตรีง Negative Covid-
19RT-PCR 72 ชั่ีกมจ เนราดฉดน้ันผู้เะินทาจต้ำจรับคีามเสั่ยจ โรณัผรตรีงติะกคีิะ บริษัทฯไมเ
รับผิะชำบตเำคเาืช้งเายทั่เโิะขึ้น ทั่ทเานไมเสามารถเะินทาจไะ้ กะยผู้เะินทาจต้ำจเปรนผู้รับผิะชำบเำจ   ผู้
เะินทาจงําเปรนต้ำจปฏิบัติตามเจใ่ำนไขขำจปรดเทศไทยหรดปรดเทศปรายทาจ เมใ่ำเะินทาจโรับเข้าปรดเทศไทย  
ต้ำจมัโารสํารำจ กรจหรม Alternative State Quarantine (ASQ)  ต้ำจขำหนัจสใำรับรำจ Certificate of 
Entry  - (COE) หรดปฏิบัติตามเจใ่ำนไขขำจทาจโารำยเาจเครเจครัะ 



 
 

เจใำ่นไขผูเ้ะใำนทาจ 
 

1. ต้ำจมัีัซเา ำเมริโา หรดยัจไมเหมะำายุ 
2. โรณัีัซเา USA หมะำายุ สามารถตเำไะ้หตเต้ำจไมเหมะเโิน 48 เะใำน (คเาีัซเาหรดคเาบริโาร 
สำบถามเนิ่ม) 
3. ผู้เะินทาจต้ำจมัผรตรีง Negative Covid-19  RT-PCR โเำนโารเะินทาจ 72 ชม. 
4. ผู้เะินทาจต้ำจโัโตัี 14 ีัน เมใ่ำเะินทาจโรับปรดเทศไทย (ข้ำมูร ณ ีันทั่ 6 น.ค.64 ำางมั
โารเปรั่ยนตามปรดโาศขำจรัฐ)  
5. ผู้เะินทาจต้ำจงัะหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรใำ สถานทั่โัโตัีทาจเรใำโ 
เปรนโรดบีนโารขำจโารโัโโันกรค  
ณ กรจหรมทั่ไะ้รับำนุมัติงาโรัฐบารกะยผู้โัโตัีต้ำจงเายเจินเำจ  

 

คเาบรโิาร ไมเรีมตั๋ี เครใำ่จบนิ 
 

งํานีนผู้เะินทาจ ราคา/ทเาน หมายเหตุ 

2-3 ทเาน 99,000 รูโค้าเะินทาจเำจ 
เปรนโรุ๊ปสเีนตัี 

มัเง้าหน้าทัรำรับทั่รำสหำนเงริส 4-5 ทเาน 79,000 

6-9 ทเาน 89,000 งำยโรุ๊ป 
มัหัีหน้าทัีร่ะูหร  
ตรำะโารเะินทาจ 10 ทเานขึ้นไป 69,000 

นัโเะั่ยีเนิ่มทเานรด 20,000 บาท หรดไมเมัราคาเะ็โ 
 
 
 



 
 
 

ำตัราคเาบรโิารนั้รีม 
1. คเากรจหรม งํานีน 7 คใน นร้ำมำาหารเช้า 
2. คเารถรับสเจสนามบิน 
3. เง้าหน้าทั่ท้ำจถิ่นะูหรตรำะโารเะินทาจ 
4. คเารถบริโารนําเทั่ยี 
5. คเาเข้าชมตามทั่รดบุืนกปรหโรม โรณัสถานเข้าชมปิะ ขำสจีนสิทธิเปรั่ยนหปรจสถานทั่ ไมเ
สามารถคในเจินไะ้ 
6. คเาปรดโันโารเะินทาจขำจ Allianz หผน Oasis Leisure  หรใำเทัยบเทเา 
 

ำตัราคเาบรโิารนั้ ไมเ รีม 
1. ภาษัมูรคเาเนิ่ม7%หรดภาษัหัโ ณ ทั่งเาย 3% 
2. คเาตั๋ีเครใ่ำจบินไป โรับ (ปรดมาณ 35,000~40,000 บาท ชั้นปรดหยัะ) 
3. คเาำาหารรดห เีาจีัน มใ้ำเทั่ยจ มใ้ำเย็น  
4. คเาืช้สเีนตัี คเาซโัรัะ คเากทรศันท่  คเามินิบาร่  
5. คเาทิปนนัโจานบริโาร ร้านำาหาร คเายโโรดเป๋า  
6. คเากรจหรม Alternative State Quarantine (ASQ) (14 คใน ปรดมาณ 30,000 บาทขึ้นไป)  
7. คเาตรีง Negative Covid-19 RT-PCR ทั่ำำโโเำนโารเะินทาจ 72 ชม.  
8. คเาทิปหัีหน้าทัีร่ หรด/หรใำ เง้าหน้าทั่ท้ำจถิ่น คนขับรถ (ีันรด 10 USD)  
9. คเาีัซเา USA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมายเหต ุ

- โารเะินทาจืนหตเรดครั้จงดต้ำจมัผู้กะยสารขั้นต่ํา 2 ทเาน 
- บริษัทฯ มัสิทธิ์ทั่งดเปรั่ยนหปรจรายรดเำัยะบาจปรดโารืนทัีร่นั้ เมใ่ำเโิะเหตุสุะีิสัยไมเำาง
หโ้ไขไะ้ 
- บริษัทฯ ไมเรับผิะชำบคเาเสัยหายืนเหตโุารณ่ทั่เโิะงาโยานนาหนด โารยโเริโเทั่ยีบิน 
โารรเาช้าขำจสายโารบิน ภัยธรรมชาติ โารเมใำจ งรางร ปรดท้ีจ คําสั่จขำจเง้าหน้าทั่รัฐ 
โารปฏิเสธโารเข้าเมใำจ หรดำใ่นๆ ทั่ำยูเนำเหนใำโารคีบคุมขำจทาจบริษัท หรใำคเาืชเงเาย
เนิ่มเติมทั่เโิะข้ึนทาจตรจ หรใำทาจำ้ำม เชเน โารเง็บป่ีย โารถูโทําร้าย โารสูญหาย คีาม
รเาช้า หรใำงาโำุบัติเหตุตเาจๆ 
- มัคคุเทศโ่ นนัโจาน หรดตัีหทนบริษัทฯ ไมเมัสิทธิ์ืนโารืห้คําสัญญาืะๆ ทั้จสิ้นหทน บริษัทฯ
นำโงาโมัเำโสารรจนามกะยผู้มัำํานางขำจบริษัทฯโําโับเทเานั้น 
- ราคาะัจโรเาีข้าจต้นสามารถเปรั่ยนหปรจไะ้ตามคีามเหมาดสม ทั้จนั้ขึ้นำยูเตามสภาีด
คเาเจินบาทหรดคเาน้ํามันทั่ไมเคจทั่ โารปรับราคาคเากะยสารขำจสายโารบิน เนิ่มเติมงาโราคา
ทั่โําหนะไี้ 
- เมใ่ำทเานำำโเะินทาจไปโับคณดหร้ี ทเานจะืช้บริโารืะบริโารหนึ่จ หรใำไมเเะินทาจนร้ำม
คณด ถใำีเาทเานสรดสิทธิ์ ไมเสามารถเรัยโร้ำจคเาบริโารคในไะ้ ไมเีเาโรณัืะๆ ทั้จสิ้น 
 

หนดนาํไฟรท่บนิทัเ่ะนิทาจไปำเมรโิา 
EVA AIR (Br) เทั่ยีบิน   BR212 BKK-TPE  12.20-17.10  /  
                          BR012  TPE-LAX  19.20-16.20 (บินงันทร่ นุธ ศุโร่)             
Cathay Pacific (CX) เทั่ยีบิน CX654 BKK-HKG 15.00 -19.00 /  
                             CX880 HKG-LAX 00.05-22.15 (บินีัน ำัจคาร นุธ ำาทิตย่) 

 
 
 
 
 
 



ชเำจทาจโารติะตเำ 
 

- สำบถามผเาน Line โะ ->https://lin.ee/5nDHUO6 
- งำจทัีร่ผเาน FB inbox โ็ไะ้เชเนโัน -> http://m.me/unithaitrip 
- หรใำกทร 02-234-5936 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

