
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

รายละเอียดโปรแกรม 
Day 1 : กรุงเทพ – เมืองลอสแอนเจลิส            

04.00 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์ ANA 
07.00 น.   ออกเดินทางจากประเทศไทยสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย 
                  สายการบิน ANA เที่ยวบินที่ NH….. 
15.15 น.   เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 
12.30 น.   เดินทางออกจาสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ไปยัง นครลอสแอนเจลิส 
                  สายการบิน ANA เที่ยวบินที่ NH….. 
 

 11.30 น.    เดินทงถึง นครลอสแอนเจลิส 
                   เข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

 

Package  LA Vaccine Tour  
25 วนั 23 คนื 

ช่องทางการติดต่อ : 
095-789-6356      086-789-6569 

064-289-9365      091-892-2445 

Line ID : @unithaitrip 

เดนิทางผ่านเสน้แบง่เขตเวลา 



     Day 2 : เมืองลอสแอนเจลิส 
   เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
   บ่าย          เดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ฉีดซีน 

   บ่าย          เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

Day 3 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

       Day 4 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



        Day 5 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

        Day 1 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

         Day 2 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

  Day 8 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

  Day 4 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

  Day 10 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

         Day 11 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 



         Day 12 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

         Day 13 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

   Day 14 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

          Day 15 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

   Day 11 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

   Day 12 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

          Day 13 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 



          Day 14 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

   Day 20 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

  Day 21 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

  Day 22 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
เย็น           เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

  Day 23 : เมืองลอสแอนเจลิส 
เช้า            อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส 
บ่าย          เดินทางไปเที่ยวชมสถานทีฉ่ีดซีนด้วยตนเอง 

 บ่าย          เข้าสู่ท่ีพักด้วยตนเอง ณ โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า 

         Day 24 : เมืองลอสแอนเจลิส – ฮาเนดะ 
01.20 น.   ออกเดินทางสู่ฮาเนดะ โดย NH..... 

 

 



  Day 25 : ฮาเนดะ – กรุงเทพมหหานคร 
 05.00 น.   ถึงฮาเนดะ 
 10.50 น.   ออกจากฮาเนดะ โดย NH147 
 16.30 น.   ถึงกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

                                              อตัราคา่บรกิาร 

วันที่เดินทาง ราคา 

ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า  
สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน  
ตามความประสงค์ของลูกค้า 

เริ่มต้น 21,050.- / ท่าน 

พักเดียว เพิ่ม 21,450.- / ท่าน 
 

ราคาน้ีเป็นราคาโดยประมาณ ถ้าลูกค้าเลือกวันเดินทางได้แล้วจะประเมินราคาให้อีกครัง้นึง 
เนื่องจากตั๋วภายในประเทศ และโรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ช่องทางการติดต่อ : 
095-789-6356      086-789-6569 

064-289-9365      091-892-2445 

Line ID : @unithaitrip 
หมายเหตสุาํคญั 

โปรแกรมนี้จัดทําเสนอเพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวเป็นหลัก สําหรับลูกค้ามีจุดประสงค์เพื่อไปฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ บริษัทไม่
สามารถการันตีว่าจะได้ฉีด ขึ้นอยู่กับนโยบายรรัฐ หรือเมืองนั้น และไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ กรณีไม่สามารถฉีดได้ หรือมี
ผลข้างเคียงจากการฉีด เพราะฉะนั้นไม่แนะนําสําหรับคนที่มีความต้องการไปเพื่อฉีดวัคซีนเท่านั้น  และการเดินทางเข้าและออก
จากประเทศไทย อยู่ภายใต้ประกาศสถานการ์ณฉุกเฉิน  เที่ยวบินยังคงเป็นเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi commercial flight) อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยผู้เดินทางต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทาง  ผู้เดินทางจําเป็นต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข
ของประเทศไทยและประเทศปลายทาง เมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย  ต้องมีการสํารอง โรงแรม Alternative State 
Quarantine (ASQ)  ต้องขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry  - (COE) 



เงื่อนไขผู้เดินทาง  
1. ต้องมีวีซา่ อเมริกา และยังไม่หมดอายุ 

2. กรณีวีซ่า USA หมดอายุ สามารถต่อได้แตต่้องไม่หมดเกิน 48 เดือน (ค่าวซี่าและค่าบริการ สอบถามเพิ่ม) 

3. ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ Negative Covid-19  RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม. 

4. ผู้เดินทางต้องกักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค.64 อาจมีการเปล่ียนตามประกาศ      

    ของรัฐ)  

5. ผู้เดินทางต้องจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ สถานทีก่ักตัวทางเลือก เป็นกระบวนการ 

    ของการกักกันโรค ณ โรงแรมที่ได้รับอนุมัตจิากรฐับาลโดยผู้กักตัวต้องจา่ยเงินเอง 

สงวนสทิธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ หากผลการตรวจโควิดก่อนเดินทาง 22 ชั่วโมง  

เป็นบวก และไม่สามารถเดินทางได้ 
อัตราค่าบริการรวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ  
- ค่าโรงแรมทีพ่ัก 5 คืน ในระดับ 4 ดาว 
- ค่าบริการลงทะเบียนฉีดวัคซีน 
- ค่าบริการเดินเรื่องเอกสารกับสถานฑูตไทยในอเมริกา เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย  

 

ค่าบริการไม่รวม  
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าโรงแรม Alternate State Quarantine (14 Days Quarantine ราคาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าเลือก                 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเป็นผู้กําหนด) 
3. ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น  

 

 

 



หมายเหตุ 

- การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมผีู้โดยสารขั้นต่ํา 2 ท่าน 

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมอืง จลาจล ประท้วง คําส่ังของเจา้หน้าทีร่ัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ 

- การควบคุมของทางบรษิัท หรือค่าใช่จา่ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํา
ร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้น 

- ราคาดังกล่าวขา้งต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะคา่เงินบาทและค่าน้ํามัน
ที่ไม่คงที่ การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้ 

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางการติดต่อ : 

095-789-6356      

086-789-6569 



เงื่อนไขทัวร์  
 1. ราคานี้ ตอ้งมีผู้เดินทางขัน้ต่ํา ตามที่กาํหนดหากมนี้อยกว่านี้บริษัทมีสิทธิแจง้ค่าใช้จา่ยเพิ่มเติม 
 2. กรณีเกิดจราจล การประท้วง การปิดเมือง ปิดสนามบิน ทําให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน โรงแรมตอ้งจอ

ใหม ่รถเดินทางไม่ได้ และผลกระทบอื่นๆ ลูกค้าต้องรับความเส่ียงเอง บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้ 
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อผลข้างเคียงของการฉีดวคัซีน หรือการติดเชื้อโควิดระหว่างเดินทาง ทุกกรณ ีและไม่

รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น 
 4. บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อการเปล่ียนแปลงของนโยบายรัฐบาลเซอร์เบีย และไม่รับผิดชอบใดใดทั้งส้ิน 
 5. บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อการเปล่ียนแปลงต่อนโยบายของทางการไทย หากไม่อนุญาตให้ทําทวัร์ลักษณะที่

เกี่ยวข้องนี้ไปประเทศอเมริกา หรืออื่นๆ หรอืหา้มออกนอกประเทศ เพื่อเดินทางไปยังประเทศใดที่
เกี่ยวข้อง และไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น 

 6. ผู้รับบริการต้องยอมรับความเส่ียงต่างๆ ทั้งหมดจากกรณีนี้ โดยผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ประสานงานทัง้นั้น 
ไม่การันตีผลใดใด และไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น 

 7. ข้อความทราบ ท่านมคีวามเส่ียงหลังฉีดวัคซีนครบแล้ว อาจกลับประเทศไทยไม่ได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น 
ผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน จากนโยบายเข้าประเทศ จากขอ้จาํกัดเที่ยวบิน (ท่านต้องเซ็นต์ใบ
ยินยอม บริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผลกระทบดังกล่าว และไม่ต้องรับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น) 

 8. บริษัทไม่สามารถการันตี การเข้าชมโบสถ์ พระราชวัง ต่างๆ ได้ เพราะบางครัง้ มีกิจกรรมพิเศษ และห้ามเข้า 
 9. หากท่านทิง้กระเป๋าสัมภาระไว้ในรถ และเกิดสูญหายจากการโจรกรรมภายนอกเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ 
 10. ต้องดูแลสัมภาระด้วยตนเอง ค่าทัวร์ไม่มีคา่ยกกระเป๋าที่โรงแรม 
 11. จํากัดกระเป๋าเดินทางได้คนละ 1 ใบใหญ่ 1 ใบเล็ก หากเกินกว่านี้ และรถใส่ไม่พอไม่อยู่ในความรับผิดชอบขอเรา 
 12. เมืองท่องเที่ยวเก่าแก่ส่วนใหญ ่ห้ามรถเข้าไปในเขตชั้นใน เพราะอนุญาตให้เฉพาะรถที่มีทะเบียนบ้านเท่านั้นเข้าไป

ได้ และเป็นเขต green zone ห้ามรถเข้า เป็นเขตเมืองเก่าอนุรักษ์ เป็นถนนคนเดินเท่านั้น คนรถไม่สามารถ
ฝ่าฝืนได้ 

 13. ถ้าเป็นรถบัสใหญ่ ภายใต้กฏหมายท่องเที่ยวของยุโรป เจ้าหน้าที่นาํเที่ยวและคนรถตอ้งทํางานไม่เกิน 11 
ชม. ต่อวัน ห้ามขับเร็วเกิน 100 กม. ต่อชม. ถ้าขับรถติดต่อกัน 4.5 ชม. ต้องหยุดพักรถ 30 นาท ี

 14. การจอดรับส่ง ณ จุดต่างๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
 15. ประกันภัยกลุ่ม เป็นประกันที่เน้นการคุ้มครองการรกัษาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครองการรักษาจากโรค

ประจําตัว หรอืการเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง หากท่านมีโรคประจําตัว กรุณาอย่าลืมเตรียมยาติดตัวไป
ด้วย 



 16. หากไม่ใช้บริการส่วนใด ไม่คืนทุกกรณี และเป็นบริการแบบเหมา ไม่มีการคืนบางส่วน 
 17. โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 18. เมื่อท่านได้วางมัดจาํงวดแรกแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วโดยอัตโนมัติ 
 19. หากถูกปฏิเสธการเข้าเมอืง ทางบริษัทไม่สามารถคนืเงินได้ทุกกรณี 
 20. หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทางบริษัทไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

 

หากใครสนใจ... 
-  จองผ่าน•Line กด-> https://lin.ee/5nDHUO6 
-  Line ID: @unithaitrip 
-  จองผ่าน•inbox-> m.me/unithaitrip 

หรือโทร 💉 095-789-6356 นิว     💉 090-942-6735 หนุ่ม 

   💉 064-289-9365 แจ๋ม   💉 063-494-2655 เกล้า 

   💉 091-892-2445 แนน   💉 094-9469426 เฟริส 

   💉 082-494-9393 อีฟ    💉082-4964664 ใหม่ 

   💉 099-242-2428 มิ้น 

   💉 081-418-4888 เจี๊ยบ 

   💉 084-173-0081 เอ็ม 

      

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flin.ee%2F5nDHUO6%3Ffbclid%3DIwAR03hrJxiiYIQc64HXhOgWRhiHd-vWdNYwo61r19X_sx2bqFQpH4G1bk-SE&h=AT0eYkjkG8UgqXgT2NtpBjeMyjXzBok99lC8NZJkdqJQesUVyTq24n4mp06CReKCJOgbv9-pd7vKinW6V2mTYJz3u0HkV9pOU1iBDDgHggt7dD9cUzAzPPLVYNsLq-dEKnkDqZwpLw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1qeb4xA51X-ZrU3rHh-MuFqsyQXJZY85Ltxi2xyO5McjIIZtUPa2Z5rblerSnEaCFJ9EaBcgd-T54amuoZ-6WyJgpwrv_fTLHF6GXk8OLwC_8qTKLQ4nEqcLJM1o7T4A3U_b9k5U91dwXAYiizDLylluugp3eLyj5fZmzgGLH_ejTwEtFyOSPFFlri8OM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.me%2Funithaitrip%3Ffbclid%3DIwAR2Zv3pOgilvnJjFkhD2Fk1CQO0M_mUldeH2mt4HL8zUSczszVpWFLJvbC0&h=AT27Kn-mO2ea7aCgr6k7rikjVsKAI8f3KZaRpckARB4e0xCYT7YurnGrryXBIccU8H39iMbGOpW4ARyaSSeWKY0duuNDBXPlDqxY5eVKrlVv3djzvDNPyA4zua1ITK5boAr8X43UFA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1qeb4xA51X-ZrU3rHh-MuFqsyQXJZY85Ltxi2xyO5McjIIZtUPa2Z5rblerSnEaCFJ9EaBcgd-T54amuoZ-6WyJgpwrv_fTLHF6GXk8OLwC_8qTKLQ4nEqcLJM1o7T4A3U_b9k5U91dwXAYiizDLylluugp3eLyj5fZmzgGLH_ejTwEtFyOSPFFlri8OM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


