
 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

เงือ่นไขผูเ้ดือนทาง 
 

1. ต้องมีวีซ่า อเมริกา และยังไม่หมดอายุ 
2. กรณีไม่มีวีซ่า  หรือ หมดอายุ สามารถต่อได้แต่ต้องไม่หมดเกิน 48 เดือน (ค่าวีซ่าและ
ค่าบริการ ท่านละ 4,500 บาท ) 
3. ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ Negative Covid-19  RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม. 
4. ผู้เดินทางต้องกักตัว 14 วัน  เมื่อเดินทางกลับ ถึงกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือ  กลับ
ถึงจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ต้อง 
   อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 14 คืน เป็นอย่างน้อย  (อาจมีคําสั่งการเปลี่ยนแปลง จากรัฐ ) 
5. ผู้เดินทางต้องจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ สถานที่กักตัวทางเลือก 
เป็นกระบวนการของการกักกันโรค ณ โรงแรมที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโดยผู้กักตัวต้อง
จ่ายเงินเอง ในกรุงเทพ หรือ สถานที่พัก โร งแรม ในจังหวัดภู เก็ต อย่างน้อย 2 คืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตสุาํคญั 
โปรแกรมนี้จัดทําเสนอเพือ่จุดประสงค่ในการท่องเทีย่วเป็นหลัก สําหรับลูกค้ามีจุดประสงค่เพื่อไปฉีดวัคซีน
โดยเฉพาะ บริษัทไม่สามารถการันตวี่าจะได้ฉีด ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐ หรือเมอืงนั้น และไม่สามารถรับผดิชอบใดๆ
กรณีไม่สามารถฉีดได้ หรอืมีผลข้างเคียงจากการฉดี เพราะฉะนั้นไม่แนะนําสําหรับคนที่มีความตอ้งการไปเพื่อฉีด
วัคซีนเท่านั้น  และการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย อยู่ภายใต้ประกาศสถานการ่ณฉุกเฉิน  เที่ยวบินยังคง
เป็นเท่ียวบินกึง่พาณิชย่ (semi commercial flight)  ต้องมีผลตรวจ Negative Covid-19RT-PCR 72 ชั่วโมง 
เพราะฉะนั้นผู้เดินทางต้องรับความเส่ียง กรณีผลตรวจติดโควิด บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น ที่
ท่านไม่สามารถเดินทางได้ โดยผู้เดินทางต้องเป็นผู้รบัผิดชอบเอง   ผู้เดินทางจาํเป็นต้องปฏิบัตติามเงือ่นไขของ
ประเทศไทยและประเทศปลายทาง เมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย  ต้องมีการสํารอง โรงแรม Alternative State 
Quarantine (ASQ)  ต้องขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry  - (COE) และปฏิบัติตามเงือ่นไขของทางการ
อย่างเครง่ครัด 



 
 

อัตราค่าบรกิาร 
 

วันที่เดินทาง ราคา/ท่าน 
14-23 กรกฎาคม 2514 

114,000.- 
21-30 กรกฎาคม 2514 

4-13 สิงหาคม 2514 
13-22 สิงหาคม 2514 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 25,000 บาท และไม่มีราคาเด็ก 
 

อตัราคา่บรกิารนี้รวม 
1. ค่าโรงแรม จํานวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
2. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้น Economy ไป-กลับ กรณีต้องการนั่งช้ันธุรกิจ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม 
3. ค่ารถรับส่งสนามบิน 
4. มัคคุเทศก่ ดูแลตลอดการเดินทาง 
5. ค่ารถบริการนําเที่ยว 
1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
2. ค่าเข้าชมตามที่ระบุในโปรแกรม กรณีสถานเข้าชมปิด ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสถานที่ ไม่
สามารถคืนเงินได้ 
3. ค่าประกันการเดินทางของ Allianz แผน Oasis Leisure  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อตัราคา่บรกิารนี้ ไม ่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุในรายการ   
3. ค่าใช้ส่วนตัว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท่ ค่ามินิบาร่  
4. ค่าทิปพนักงานบริการ ร้านอาหาร ค่ายกกระเป๋า  
5. ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) (14 คืน ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป)  
6. ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ชม.  
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร่ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คนขับรถ (วันละ 10 USD)  
8. ค่าวีซ่า USA 
 
 

หมายเหต ุ
- การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ํา 2 ท่าน 
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร่นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่
อาจแก้ไขได้ 
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ่ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน 
การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ 
การปฏิเสธการเข้าเมือง และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย 
ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
- มัคคุเทศก่ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน 
บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้น 
- ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะ
ค่าเงินบาทและค่าน้ํามันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจาก
ราคาที่กําหนดไว้ 
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 
 



 
 

ขั้นตอนและเงื่อนไขการจอง  USA Healthy Travel 
STEP 1  การจอง Booking  กรอกแบบฟอร่มการจองแพ็คเก็จ USA Healthy Travel   

ดาวน่โหลด แบบฟอร่ม ส่งมาที่บริษัท 
พร้อมส่งหน้าสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าวีซ่าอเมริกา  มาพร้อมกัน 
ชําระเงินค่ามัดจําจํานวน 20,000 บาท ไม่เกิน3วัน นับจากวันที่จอง  

STEP 2 ตั๋วเครื่องบิน  
 Air Ticket 

ตั๋วเครื่องบิน 
- เมื่อบริษัทฯ ทําการออกตั๋วเครื่องบิน กับสายการบิน กรุณาชําระเงิน

ค่าต๋ัวเครื่องบิน จํานวน 35,000 บาท ตามวันและเวลาที่บริษัทแจ้ง 
กรณี ท่านไม่ชําระ หรือผิดนัดชําระ ถือว่าท่านสละสิทธิ 

- เง่ือนไขการยกเลิก การเลื่อน การขอคืนเงิน เป็นไปตามเง่ือนไขที่สาย
การบินกําหนด (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม) 

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

หรือ จอง ASQ ผ่านบริษัทฯ บริษัทส่งคําร้องไปสถานกงศุลไทยใน
อเมริกา แจ้งสถานที่กักตัวในประเทศไทย เพื่อขอใบรับรอง COE  

- กรณีกลับเข้า จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย กรุณาแจ้งสถานที่พักใน
จังหวัดภูเก็ต บริษัทส่งคําร้องไปสถานกงศุลไทยในอเมริกา แจ้ง
สถานที่กักตัวในประเทศไทย เพื่อขอใบรับรอง COE / ผลตราจ 
Covid PCR RT-PCT/ หลักฐานการฉีดวัคซีน  

STEP 4 Covid PCR test 72Hr ผู้เดินทางต้องไปตราวจ Covid PCR RT-PCT ก่อนการเดือน 22 ชั่วโมงและ
แจ้งผลมาที่บริษัท  

STEP 5 การยกเลิกการเดินทาง กรณีท่านเป็นผู้ยกเลิกการเดินทาง  
- การขอคืนค่าตั๋วเครื่องบินให้เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน  
- การขอคืนเงินมัดจํา บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจําไม่ว่า

กรณีใดๆทั้งสิ้น  
กรณียกเลิกการเดินทางจากสาเหตุอื่นๆ  
- การขอคืนค่าตั๋วเครื่องบินให้เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน  
- การขอคืนเงินมัดจํา บริษัทฯขอ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนที่

เหลือจะทําการคืนกับผู้เดินทาง  
STEP 5 การชําระเงินค่าส่วนที่เหลือ ท่านต้องชําระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 3วัน หลังจาก ที่ท่าน

ได้รับผลตรวจ PCR Test ก่อนการเดินทาง 22 ชั่วโมง กรณีท่านไม่ชําระถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจําไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งสิ้น  )กรณีผลตรวจ PCR TEST ท่านเป็นบวก ท่านไม่สามารถเดินทางได้ 
ไม่จําเป็นต้องชําระเงินส่วนนี้ ส่วนเงินมัดจํา 20,000บาท บริษัท จําเป็นต้อง

หักเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนที่เหลือ จะทําคืนผู้เดินทาง (  

 
 



 
ช่องทางการติดตอ่ 

 

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

 

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

