
 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

เงือ่นไขผูเ้ดอืนทาง 
 

1. ต้องมีวีซ่า อเมริกา และยังไม่หมดอาย ุ
2. กรณีวีซ่า USA หมดอาย ุสามารถต่อได้แต่ต้องไม่หมดเกิน 48 เดือน (ค่าวีซ่าและค่าบริการ 
สอบถามเพิ่ม) 
3. ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ Negative Covid-19  RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม. 
4. ผู้เดินทางต้องกักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางกลบัประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค.64 อาจมี
การเปลีย่นตามประกาศของรัฐ)  
5. ผู้เดินทางต้องจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ สถานที่กกัตัวทางเลือก 
เป็นกระบวนการของการกักกันโรค  
ณ โรงแรมที่ได้รับอนุมตัิจากรัฐบาลโดยผู้กกัตัวต้องจ่ายเงินเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตสุำคญั 
โปรแกรมนี้จัดทำเสนอเพ่ือจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวเป็นหลัก สำหรับลูกค้ามีมีจุดประสงค์เพ่ือไปฉีดวัคซีน
โดยเฉพาะ บริษัทไม่สามารถการันตีว่าจะได้ฉีด ข้ึนอยู่กับนโยบายรัฐ หรือเมืองนั้น และไม่สามารถรับผิดชอบ
ใดๆกรณีไม่สามารถฉีดได้ หรือมีผลข้างเคียงจากการฉีด เพราะฉะนั้นไม่แนะนำสำหรับคนที่มีความต้องการไป
เพ่ือฉีดวัคซีนเท่านั้น  และการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย อยู่ภายใต้ประกาศสถานการ์ณฉุกเฉิน  
เที่ยวบินยังคงเป็นเที่ยวบินกึ่งพาณิชย ์(semi commercial flight)  ต้องมีผลตรวจ Negative Covid-
19RT-PCR 72 ช่ัวโมง เพราะฉะนั้นผู้เดินทางต้องรับความเส่ียง กรณีผลตรวจติดโควิด บริษัทฯไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน ที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ โดยผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง   ผู้
เดินทางจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศไทยและประเทศปลายทาง เมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย  
ต้องมีการสำรอง โรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ)  ต้องขอหนังสือรับรอง Certificate of 
Entry  - (COE) และปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการอย่างเคร่งครัด 



 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัท่ีเดินทาง ราคา/ท่าน หมายเหตุ 
6-14 กรกฎาคม 2564 

69,000.- 
กรณีกรุ๊ปเดินทาง 8-9 ท่าน 
ชำระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท 

20-28 กรกฎาคม 2564 
3-11 สิงหาคม 2564 

17-25 สิงหาคม 2564 
7-15 กันยายน 2564 

พักเด่ียวเพ่ิมท่านละ 25,000 บาท และไม่มีราคาเด็ก 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าโรงแรม จำนวน 7 คืน พร้อมอาหารเช้า 
2. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ช้ัน Economy ไป-กลบั กรณีต้องการนัง่ช้ันธุรกิจ กรุณาสอบถามเพิ่มเตมิ 
3. ค่ารถรับส่งสนามบนิ 
4. มัคคุเทศก ์ดูแลตลอดการเดินทาง 
5. ค่ารถบริการนำเทีย่ว 
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าเข้าชมตามที่ระบุในโปรแกรม กรณีสถานเข้าชมปิด ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสถานที ่ไม่
สามารถคืนเงินได้ 
8. ค่าประกนัการเดินทางของ Allianz แผน Oasis Leisure  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 
อตัราคา่บรกิารนี ้ไม ่รวม 

1. ภาษมีูลค่าเพิม่7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุในรายการ   
3. ค่าใช้ส่วนตัว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ ค่ามินบิาร์  
4. ค่าทปิพนักงานบริการ ร้านอาหาร ค่ายกกระเปา๋  
5. ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) (14 คืน ประมาณ 30,000 บาทข้ึนไป)  
6. ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ชม.  
7. ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ เจ้าหน้าทีท่อ้งถิ่น คนขับรถ (วันละ 10 USD)  
8. ค่าวีซ่า USA 

 

หมายเหต ุ
- การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารข้ันต่ำ 2 ทา่น 
- บริษทัฯ มสีิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัไม่อาจ
แก้ไขได้ 
- บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบิน 
การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาต ิการเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ 
การปฏิเสธการเข้าเมือง และอ่ืนๆ ที่อยู่นอเหนือการควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทำร้าย การสูญหาย ความ
ล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบริษทัฯ ไม่มีสทิธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษทัฯกำกบัเท่านัน้ 
- ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยูต่ามสภาวะ
ค่าเงินบาทและค่าน้ำมนัที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคา
ที่กำหนดไว้ 
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 



 
ขั้นตอนและเงื่อนไขการจอง  USA Healthy Travel 

STEP 1  การจอง Booking  กรอกแบบฟอร์มการจองแพ็คเก็จ USA Healthy Travel   
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ส่งมาท่ีบริษัท 
พร้อมส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าวีซา่อเมริกา  มาพร้อมกัน 
ชำระเงินค่ามัดจำจำนวน 20,000 บาท ไม่เกิน3วัน นับจากวันท่ีจอง 

STEP 2 ตั๋วเครื่องบิน  
 Air Ticket 

ตั๋วเครื่องบิน 

- เม่ือบริษัทฯ ทำการออกตั๋วเครื่องบิน กับสายการบิน กรณุาชำระเงิน

ค่าตั๋วเครื่องบิน จำนวน 35,000 บาท ตามวันและเวลาท่ีบรษัิทแจ้ง 

กรณี ท่านไม่ชำระ หรือผิดนัดชำระ ถือว่าท่านสละสิทธ ิ

- เงื่อนไขการยกเลิก การเล่ือน การขอคืนเงิน เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีสาย

การบินกำหนด (กรณุาสอบถามเพิ่มเติม) 

STEP 3 ASQ / COE  การจอง ASQ ( Alternative State Quarantine) และการออกใบรับรอง 
COE Certificate of Entry 
- กรณีกลับถงึ กรุงเทพฯ ประเทศไทย กรุณาแจ้ง ASQ ท่ีท่านจอง 

หรือ จอง ASQ ผ่านบริษัทฯ บริษัทส่งคำรอ้งไปสถานกงศุลไทยใน
อเมริกา แจ้งสถานท่ีกักตวัในประเทศไทย เพื่อขอใบรับรอง COE  

- กรณีกลับเขา้ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย กรุณาแจ้งสถานท่ีพักใน
จังหวดัภูเก็ต บริษัทส่งคำร้องไปสถานกงศุลไทยในอเมริกา แจ้ง
สถานท่ีกักตัวในประเทศไทย เพื่อขอใบรับรอง COE / ผลตราจ 
Covid PCR RT-PCT/ หลักฐานการฉีดวัคซีน  

STEP 4 Covid PCR test 72Hr ผู้เดินทางต้องไปตราวจ Covid PCR RT-PCT ก่อนการเดือน 72 ช่ัวโมงและ
แจ้งผลมาท่ีบริษัท  

STEP 5 การยกเลิกการเดินทาง กรณีท่านเป็นผู้ยกเลิกการเดินทาง  
- การขอคืนค่าตั๋วเครื่องบินให้เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน  

- การขอคืนเงินมัดจำ บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจำไม่ว่า

กรณีใดๆท้ังส้ิน  

กรณียกเลิกการเดินทางจากสาเหตุอ่ืนๆ  
- การขอคืนค่าตั๋วเครื่องบินให้เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน  

- การขอคืนเงินมัดจำ บริษัทฯขอ หักค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจรงิ ส่วนท่ี

เหลือจะทำการคืนกับผู้เดินทาง  

STEP 5 การชำระเงินค่าส่วนท่ีเหลือ ท่านต้องชำระเงินส่วนท่ีเหลือท้ังหมด ก่อนการเดินทาง 3วนั หลังจากท่ีท่าน
ได้รับผลตรวจ PCR Test ก่อนการเดินทาง 72 ช่ัวโมง กรณีท่านไม่ชำระถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำไม่วา่กรณีใดๆ
ท้ังส้ิน  (กรณีผลตรวจ PCR TEST ท่านเป็นบวก ท่านไม่สามารถเดินทางได้ 
ไม่จำเป็นต้องชำระเงินส่วนน้ี ส่วนเงินมัดจำ 20,000บาท บริษัท จำเป็นต้อง
หักเป็นค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจรงิ ส่วนท่ีเหลือ จะทำคืนผู้เดินทาง ) 

 



 

ช่องทางการติดต่อ 
 

- สอบถามผ่าน Line กด ->https://lin.ee/5nDHUO6 
- จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
- หรือโทร 02-234-5936 
 

 


