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เรียน เอเย่นต์,
เดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทกุ วันกับสายการบินเอทิฮดั ให้ลกู ค้าของคุณเดินทางได้สะดวกกว่าใคร! ผ่านพิธีการตรวจศุลกากรและประทับตราคนเข้าเมืองสําหรับสหรัฐอเมริกาทีสนามบินอาบู
ดาบี
พิเศษ! ซือบัตรโดยสารของสายการบินเอทิฮดั วันนี สําหรับเดินทางภายใน 30 กันยายน 2564
ฟรี! ประกันการรักษาโควิด-19 มูลค่าสูงถึง 150,000 ยูโร*
เดินทางแบบไร้กงั วล เมือออกบัตรโดยสารสําหรับเดินทางขาออกภายใน 31 ตุลาคม 2564 สามารถเปลียนวันเดินทางได้ไม่จาํ กัดจํานวนครัง ฟรี! ไม่คดิ ค่าธรรมเนียมเปลียนแปลงวันเดินทางและ
ราคาส่วนต่าง เมือทําการเปลียนแปลงบัตรโดยสารภายในวันที 31 ตุลาคม 2564 เป็ นไปตามเงือนไขทีสายการบินกําหนด
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จองเลยวันนี ถึง 7 มิถน
ุ ายน 2564 สําหรับลูกค้าคนพิเศษของท่าน!
และเดินทางออกจากกรุ งเทพภายในวันที 30 กันยายน 2564
บัตรโดยสารชันประหยัด
เทียว

ไป-กลับ*

เดียว*

ชิคาโก ้
นิวยอร์ก
วอชิงตัน ดี.ซี.

22,845
บาท

17,365 บาท

23,420

18,650 บาท

บาท

20,610 บาท

24,705
บาท

บัตรโดยสารชันธุรกิจ
เลือกทีนังและใช้บริการเล้าจ์ฟรี!
เทียว

ไป-กลับ*

เดียว*

ชิคาโก ้
นิวยอร์ก
วอชิงตัน ดี.ซี.

88,280
บาท

57,360 บาท

88,240

64,815 บาท

บาท

66,730 บาท

91,625
บาท

ให้ลกู ค้าของท่านเดินทางได้ไกลมากกว่าเดิม กับเส้นทางทีครอบคลุมทัวประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านเกทเวย์ของเราทังสามเมือง ออกบัตรโดยสารใบเดียวกัน สามารถเช็คทรูสมั ภาระถึงปลายทางโดยไม่ตอ้ ง
ผ่านพิธีศลุ กากรอีกครังทีอเมริกา บัตรโดยสารราคาเริมต้นตามรหัสการจอง (RBD) ต่อไปนี

Flight Number

Bangkok to
USA Gateway

Starting RBD

EY
E

Etihad Gateway
to USA Domestic
EY*
E

AA
O

B6
S

เดินทางกับเอทิฮัด เราให้ลูกค้าคุณ ได้มากกว่า
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100% ลูกเรื อและนักบิน
ของเราได้รับการฉีดวัคซีน
โควิด-19

ผูโ้ ดยสารบนเครื องทุกท่าน
มีผลตรวจโควิดเป็ นลบ

สัมภาระใต้ทอ้ งเครื อง
เริ มต้ม 2 ชิน ชินละไม่ เกิน
23 กิโลกรัม สู่สหรัฐอเมริ กา**

ส่วนลดสําหรับการตรวจ
โควิด-19 ทังทีบ้านและโรงพยาบาลเครื อข่าย

ฟรีประกันรักษาโควิด
มูลค่าสูงสุด 150,000 ยูโร
เมือเดินทางภายใน
30 กันยายน 64

บริ การศุลการกร
และตรวจคนเข้าเมือง
สหรัฐอเมริ กา ทีสนามบินอาบูดาบี

เปลียนวันเดินทางใหม่
ใน RBD เดิม
ไม่ มีค่าใช้ จ่ายเพิมเติม
Reissue by 31 Oct 21

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรีฟันด์
หากตรวจพบเชือโควิดก่อนขึนเครือง หรือเทียวบิน
ถูกยกเลิก

บัตรโดยสารราคาโปรโมชันออกใหม่ทกุ ใบ สามารถ
ขอทํา
รีฟันด์ได้ในราคาย่อมเยา

*ราคาดังกล่าวเป็ นราคาเริมต้นของบัตรโดยสารซึงรวมภาษีทกุ อย่างแล้ว และทีนังมีจาํ นวนจํากัดใน
แต่ละเทียวบิน
**นําหนักสัมภาระใต้ทอ้ งเครืองขึนอยู่กบั ชันโดยสารและจุดหมายปลายทาง กรุณาอ้างอิงข้อมูลตามระบบ GDS ของท่าน
ทังนีทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคา และเงือนไขต่างๆ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
ั ได ้ทีเว็บไซต์
เอเย่นต์สามารถอัพเดทข ้อมูลข่าวสารรวมถึงกฎต่างๆ ของสายการบินเอทิฮด
www.etihadhub.com
โรงพยาบาลและสถานให ้บริการตรวจโควิด 19 PCR Test
COVID-19 Insurance
COVID-19 Global Waiver Policy
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ั
สายการบินเอทิฮด
สายการบินแห่งชาติประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตม์

Fly with peace of mind
For extra peace of mind, we’ve
introduced mandatory COVID-19 PCR
testing before you fly with Etihad
Airways from any worldwide airport.
Guests departing from Bangkok can
enjoy discounted rates for PCR testing
with our selected partners.
Also guests departing to Bangkok can
enjoy special offer for ASQ package with
our selected partners.
Learn more

C OV I D - 1 9 I n s u r a n c e
We’ve introduced COVID-19 global
wellness insurance cover with every
Etihad Airways ticket – just one of the
ways we promise to keep you protected
with Etihad Wellness.
Travel with confidence
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SuperSeller
Join SuperSeller, the frontline agent
loyalty programme from Etihad Airways,
and earn Etihad Guest Miles to redeem
at our online Reward Shop.
Or convert your Etihad Guest Miles to
cash with PointsPay and spend them at
over 30 million outlets worldwide – both
online and in store
Learn more
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recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies. Any
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dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorised and may be
illegal. Etihad Aviation Group or its employees are not responsible for any auto-generated spurious messages that you
may receive from Etihad email addresses.
http://www.etihad.com/
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