
Sea Freight by Box
Door to Door
การสงของทางเรือราคาประหยัด ไมมีคาใชจายเพิ่มเติม เริ่มตนที่ 5 กิโลกรัม - 30 กิโลกรัม
ระยะเวลา 30 - 40 วัน

บาท/กลอง

นํ้าหนัก 0.1-5 กิโลกรัม

1,580         บาท/กลอง

นํ้าหนัก 5.1-10 กิโลกรัม

2,480         

บาท/กลอง

นํ้าหนัก 10.1-15 กิโลกรัม

2,780         บาท/กลอง

นํ้าหนัก 15.1-20 กิโลกรัม

3,090         
นํ้าหนัก 20.1-25 กิโลกรัม

3,640         บาท/กลอง

นํ้าหนัก 25.1-30 กิโลกรัม

4,370         บาท/กลอง

• ราคานี้ สำหรับน้ำหนักไมเกิน 30 กิโลกรัมตอกลอง 
• ราคานี้รวมคาจัดสงปลายทาง
• ราคานี้เปนราคาตอกลอง
• บริษัททําการสงกลองไปถึงประตูบานทานท่ัวสหรัฐอเมริกา
   โดยใชชองทางการสง 3 ชองทาง คือ USPS, On Trac และ
   FedEx มีคาธรรมเนียมสำหรับพัสดุที่ไมสามารถวางซอนได
• คาธรรมเนียมสำหรับกลองที่มีขนาดเกิน 170 ซม. 
  (ไมใชคิดในการขนสงในรูปแบบพาเลท)
• คาบริการนี้ไมรวมคาธรรมเนียมอื่นๆ และบริการเสริมตางๆ
• สำหรับพื้นที่หางไกลชุมชนอาจจะมีการเรียกเก็บคาบริการ
   ปลายทางเพิ่มเติม ขึ้นอยูกับรหัสไปรษณียของสถานที่ปลายทาง
  (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
• แพ็คแอทโพสตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตรา และคำอธิบายตางๆ
  โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา สามารถดูไดที่ www.packatpost.com

Sea Freight Pallet
Door to Door การสงของทางเรือราคาประหยัด ไมมีคาใชจายเพิ่มเติม เปนพาเลทกลองไม

พาเลทละ 1 คิวบิคเมตร ขนาด 101 x 122 x 81 ซม.

ระยะเวลา 30 - 40 วัน

จํานวน 1 คิวบิคเมตร

23,000       
จํานวน 2-4 คิวบิคเมตร

22,000       
จํานวน 5-9 คิวบิคเมตร

21,000       

บาท /
พาเลท

บาท /
พาเลท

บาท /
พาเลท

บาท /
พาเลท

จํานวน 10 คิวบิคเมตร ขึ้นไป

20,000       

• ราคานี้ รวมคาพาเลทกลองไมเรียบรอยแลว
• ราคานี้รวมคาจัดสงปลายทาง
• ราคานี้เปนราคาตอ 1 คิวบิคเมตร/พาเลท
• บริษัททำการสงพาเลทไปถึงประตูบานทานทั่วสหรัฐอเมริกา
   โดยใชชองทางการสง 2 ชองทาง คือ On Trac และ Reddaway
• คาบริการนี้ไมรวมคาธรรมเนียมอื่นๆ และบริการเสริมตางๆ
• สำหรับพื้นที่หางไกลชุมชนอาจจะมีการเรียกเก็บคาบริการ
   ปลายทางเพิ่มเติม ขึ้นอยูกับรหัสไปรษณียของสถานที่ปลายทาง
   (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
• แพ็คแอทโพสตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตรา และคำอธิบายตางๆ
   โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา สามารถดู ไดที่ www.packatpost.com

Sea Freight by Kilograms
Door to Door
การสงของทางเรือราคาประหยัด ไมมีคาใชจายเพิ่มเติม เริ่มตนที่ 30 กิโลกรัมขึ้นไป
ระยะเวลา 30 - 40 วัน

บาท/กิโลกรัม

นํ้าหนัก 30.1-70 กิโลกรัม

150         บาท/กิโลกรัม

นํ้าหนัก 70.1-151 กิโลกรัม

145         

บาท/กิโลกรัม

นํ้าหนัก 151.1-300 กิโลกรัม

140         บาท/กิโลกรัม

นํ้าหนัก 300.1 กิโลกรัมขึ้นไป

135         

• ราคานี้ สำหรับน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม
• ราคานี้รวมคาจัดสงปลายทาง
• ราคานี้เปนราคาตอกิโลกรัม
• บริษัททําการสงกลองไปถึงประตูบานทานท่ัวสหรัฐอเมริกา
   โดยใชชองทางการสง 3 ชองทาง คือ
   USPS, On Trac และ FedEx มีคาธรรมเนียมสำหรับพัสดุที่ไม
   สามารถวางซอนได
• คาธรรมเนียมสำหรับกลองที่มีขนาดเกิน 170 ซม.
   (ไมใชคิดการขนสงในรูปแบบพาเลท)
• คาธรรมเนียมสำหรับกลองที่มีน้ำหนักเกิน 32 กิโลกรัม
   (ไมใชคิดการขนสงในรูปแบบพาเลท) 
• คาบริการนี้ไมรวมคาธรรมเนียมอื่นๆ และบริการเสริมตางๆ
• สำหรับพื้นที่หางไกลชุมชนอาจจะมีการเรียกเก็บคาบริการ
   ปลายทางเพิ่มเติม ขึ้นอยูกับรหัสไปรษณียของสถานที่ปลายทาง
  (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
• แพ็คแอทโพสตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตรา และคำอธิบายตางๆ
  โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา สามารถดูไดที่ www.packatpost.com

Sea Freight by Cubic Meter
Door to Door
การสงของทางเรือราคาประหยัด ไมมีคาใชจายเพิ่มเติม วัดจากขนาดจริง
และคํานวณเปนคิวบิคเมตร

บริษัทแพ็ค แอท โพสต จำกัด
36/143 ถ.มอเตอรเวย แขวงคลองสองตนนุน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

02-171-7464, 098-267-6639Pack at Post Co., Ltd.
36/143 Rom Klao Road., Khlong Song Ton Noon
Lat Krabang, Bangkok 10520

www.packatpost.com

info@packatpost.com @packatpost
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ระยะเวลา 30 - 40 วัน

จํานวน 0.5-1 คิวบิคเมตร

25,500      
จํานวน 1.1-5 คิวบิคเมตร

24,000      
จํานวน 5.1-10 คิวบิคเมตร

23,000      

*ไมรวมราคาตีลังไม

บาท บาท

บาท บาท

จํานวน 10.1 คิวบิคเมตร ขึ้นไป

22,000      

• ราคานี้เปนราคาตอคิวบิคเมตร
• ราคานี้รวมคาจัดสงปลายทาง
• บริษัททำการสงพาเลทไปถึงประตูบานทานทั่วสหรัฐอเมริกา
  โดยใชชองทางการสง 2 ชองทาง คือOn Trac และ Reddaway
• มีคาธรรมเนียมสำหรับพัสดุที่ไมสามารถวางซอนได
• คาธรรมเนียมสำหรับกลองที่มีขนาดเกิน 170 ซม.
   (ไมใชคิดในการขนสงในรูปแบบพาเลท)
• คาบริการนี้ไมรวมคาธรรมเนียมอื่นๆ และบริการเสริมตางๆ
• สำหรับพื้นที่หางไกลชุมชนอาจจะมีการเรียกเก็บคาบริการ
   ปลายทางเพิ่มเติม ขึ้นอยูกับรหัสไปรษณียของสถานที่ปลายทาง
   (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
• แพ็คแอทโพสตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตรา และคำอธิบายตางๆ
   โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา สามารถดู ไดที่ www.packatpost.com
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Sea Freight X Box
Door to Door
การสงของทางเรือราคาประหยัด ไมมีคาใชจายเพิ่มเติม สําหรับสงของใชสวนตัว
ระยะเวลา 30 - 40 วัน

บาท/กลอง

1-4 กลอง

4,400         

บาท/กลอง

5-12 กลอง

4,200         
13 กลองขึ้นไป

4,000         บาท/กลอง

• ราคาน้ีเปนราคาตอกลอง
• ราคานี้รวมคาจัดสงปลายทาง
• บริษัททําการสงกลองไปถึงประตูบานทานทั่วสหรัฐอเมริกาโดยใชชองทาง
   การสง 3 ชองทาง คือ USPS, On Trac และ FedEx
• คาธรรมเนียมสำหรับกลองที่มีน้ำหนักเกิน 32 กิโลกรัม 150 บาท/กิโลกรัม
• คาบริการนี้ไมรวมคาธรรมเนียมอื่นๆ และบริการเสริมตางๆ
• สำหรับพื้นที่หางไกลชุมชนอาจจะมีการเรียกเก็บคาบริการปลายทางเพิ่มเติม
   ขึ้นอยูกับรหัสไปรษณียของสถานที่ปลายทาง (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
• แพ็คแอทโพสตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตรา และคำอธิบายตางๆ
  โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา สามารถดูไดที่ www.packatpost.com

Sea Freight Pallet
LCL to Port

จํานวน 1 คิวบิคเมตร

13,800       
จํานวน 2-4 คิวบิคเมตร

13,200       
จํานวน 5-9 คิวบิคเมตร

12,600       บาท /
พาเลท

บาท /
พาเลท

บาท /
พาเลท

บาท /
พาเลท

จํานวน 10 คิวบิคเมตร ขึ้นไป

12,000       

• ราคานี้ รวมคาพาเลทกลองไมเรียบรอยแลว
• ราคานี้รวมคาจัดสงถึงทาเรือปลายทาง
• ราคานี้เปนราคาตอ 1 คิวบิคเมตร/พาเลท

• คาบริการนี้ไมรวมคาธรรมเนียมอื่นๆ และบริการเสริมตางๆ
• แพ็คแอทโพสตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตรา และคำอธิบายตางๆ
   โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา สามารถดู ไดที่ www.packatpost.com

• ราคานี้เปนราคาตอคิวบิคเมตร
• ราคานี้รวมคาจัดสงถึงทาเรือปลายทาง
• มีคาธรรมเนียมสำหรับพัสดุที่ไมสามารถวางซอนได
• คาธรรมเนียมสำหรับกลองที่มีขนาดเกิน 170 ซม.
  (ไมใชคิดในการขนสงในรูปแบบพาเลท)
• คาบริการนี้ไมรวมคาธรรมเนียมอื่นๆ และบริการเสริมตางๆ
• แพ็คแอทโพสตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตรา
   และคำอธิบายตางๆโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
   สามารถดู ไดที่ www.packatpost.com

• ไมรวมคาพิธีการศุลกากรและคาภาษีนําเขา ณ ประเทศปลายทาง
• คาใชจายอื่นในการดําเนินการ
• คาดําเนินการทางเอกสาร ตอ อินวอยซ 100 บาท
• คาเอกสาร ใบตราสงสินคา (BL Fee) 2,500 บาท
• คาใชจายหนาทาเรือในการปฏิบัติงาน (Handling Charge) 3,000 บาท

 • คาใชจายในการที่บริษัทเรือตอง Input Data 24 ชั่วโมงกอนการขนถายสินคา (AMS) 1,000 บาท
 • คาใชจาย ISF 10+2 จํานวน 5,950 บาท
 • คาชื่อผูสงออก (Exporter Name Fee) 2,500 บาท (ในกรณีที่ใชชื่อผูสงออกเปนของบริษัท)

Sea Container FCL

บริษัทแพ็ค แอท โพสต จำกัด
36/143 ถ.มอเตอรเวย แขวงคลองสองตนนุน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Pack at Post Co., Ltd.
36/143 Rom Klao Road., Khlong Song Ton Noon
Lat Krabang, Bangkok 10520

www.packatpost.com

info@packatpost.com @packatpost

ทางเราสามารถเสนอราคาคาสงทางเรือไดทุกสายเรือ ทุก Port ทั่วโลก โดยบริษัทเปน พันธมิตร
กับบริษัทเรือชั้นนํา เชน Maersk, APL, Evergreen และอื่นๆ

ระยะเวลา 30 - 40 วัน

การสงของทางเรือราคาประหยัด สงถึงทาเรือ เปนพาเลทกลองไม
พาเลทละ 1 คิวบิคเมตร ขนาด 101 x 122 x 81 ซม.

ระยะเวลา 30 - 40 วัน

Sea Freight by Cubic Meter
LCL to Port การสงของทางเรือราคาประหยัด ไมมีคาใชจายเพิ่มเติม

วัดจากขนาดจริง และคํานวณเปนคิวบิคเมตร

ระยะเวลา 30 - 40 วัน

จํานวน 0.5-1 คิวบิคเมตร

15,300      บาท

จํานวน 5.1-10 คิวบิคเมตร

13,800      บาท

บาท

จํานวน 10.1 คิวบิคเมตร ขึ้นไป

13,200      
จํานวน 1.1-5 คิวบิคเมตร

14,400      บาท
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