
 

 

 

 

 
 

 



 

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-) 

22.30 น. ขอเชิญทกุทา่นพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้ โดยสาร

ขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียม

ความพร้อมก่อนออกเดนิทาง 

     
 

วันท่ี 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี 

เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส เมือง

วอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา - วอชิงตัน ดี ซี (-/-/D) 

01.55 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โดยสายการบนิ Etihad Airways เท่ียวบนิท่ี EY407 

** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

05.45 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 ** เพื่อเปล่ียนเคร่ือง **   

 ** เพื่อเปล่ียนเคร่ือง หน่ึงเดียวในโลก !! ระหว่างรอเปล่ียนเคร่ือง น าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากร ท่ีเมืองอาบู ดาบี  

เม่ือท่านเดนิทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตันฯ ท่านสามารถรับกระเป๋า และออกเดนิทาง

ท่องเที่ยวได้ทันที   

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส เมืองวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยสายการบนิ Etihad Airways เท่ียวบนิท่ี EY131 

** ใช้เวลาบินประมาณ 14 ช่ัวโมง 10 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

16.55 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส เมืองวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา  



 

 

น าท่านรับกระเป๋าสัมภาระ ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 12 ช่ัวโมง ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวอชิงตัน ดี ซี (Washington D.C.) ตัง้อยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับรัฐแมร่ีแลนด์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองท่ีได้รับการวางแผนผงัเมืองมาเป็น

อย่างดี มีความสวยงามและเป็นระเบียบ ทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ ท่ีท าการของหน่วยงานรัฐบาลท่ีส าคญัต่างๆมากมาย 

เมืองวอชิงตนั ดี.ซี. มีอาณาเขตเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส ยาวด้านละ 16 กิโลเมตร โดยใจกลางของส่ีเหล่ียมจตัรัุส

เป็นท่ีตัง้ของอนสุาวรีย์วอชิงตนั ท่ีอยูร่ะหวา่งท าเนียบขาวและอาคารรัฐสภา  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo, Washington D.C. หรือเทียบเท่า 

     
 

วันท่ี 3 เมืองวอชิงตัน ดี ซี - ท าเนียบขาว - อนุสรณ์สถานลินคอล์น - อนุสาวรีย์วอชิงตัน - อนุสรณ์สถาน

เจฟเฟอร์สัน - สถาบันสมิธโซเนียน และ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ -  พิพิธภัณฑ์การบิน

และอวกาศแห่งชาต ิ (B/-/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เดินทางสู่  อนุสรณ์ สถานลินคอล์น  (Lincoln Memorial) รูป ปั ้นของ อับ ราฮัม  ลินคอล์น 

ประธานาธิบดีคนท่ี 16 ของอเมริกาความสงู 19 ฟุต (5.8 เมตร) ท่ีตัง้อยูอ่ย่างสงบแตแ่ฝงไปด้วยอ านาจนีอ้ยู่ใน

อิริยาบทท่ีนั่งอยู่บนเก้าอี ้ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกสุดของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยสายตาของอดีต

ประธานาธิบดีคนนีเ้พ่งมองทอดไปท่ีอนสุาวรีย์วอชิงตนั นกัท่องเท่ียวควรจะมายืนตรงจดุท่ีชาวอเมริกนันบัล้าน

คนเคยมายืนรวมกนัท่ีน่ีเพ่ือร าลึกและแสดงความเคารพตอ่ชายท่ีถือก าเนิดในบ้านไม้ซุงอยา่งเรียบง่ายท่ีสดุ แต่

เติบโตขึน้เพ่ือน าทางประเทศชาติให้ผ่านพ้นสงครามกลางเมืองอเมริกันไปได้ และร่ิเริมให้เกิดการเลิกทาสใน

ท่ีสุด รูปปัน้หินปูนและหินอ่อนหลายๆชิน้ท่ีน่ีมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ เสาดอริกแบบมีร่องทัง้หมดเป็น

ตวัแทนของทัง้ 36 รัฐ ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีลินคอล์นเป็นประธานาธิบดีบริหารประเทศ ส่วนช่ือรัฐทัง้ 48 รัฐท่ีมีขึน้



 

 

สมยัท่ีอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1922 ก็ได้รับการจารึกไว้ใต้ชายคา อีกทัง้จิตรกรรมฝาผนงัท่ีลินคอล์นถือว่า

มีคณุค่าตลอดช่วงชีวิตของเขา ประกอบด้วย เร่ืองอิสรภาพ สิทธิขัน้พืน้ฐาน ความเป็นนิรันดร์ ความเป็นธรรม 

กฎหมาย ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียว ภราดรภาพและความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่เป็นต้น 

 น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) เป็นอนุสาวรีย์ท่ีสร้างเพ่ือเป็นเกียรติแก่

จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเป็นแท่งโอเบลิสก์ ท าด้วยหินอ่อน 

หินแกรนิต และหินทราย สงู 555 ฟุต 5 ½ นิว้ (169 เมตร) เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีสงูท่ีสดุในวอชิงตนั ดี.ซี. ออกแบบ

โดยโรเบิร์ต มิลส์ สถาปนิกในยุคนัน้ เร่ิมสร้างในปี ค.ศ. 1848 แต่กว่าจะสร้างเสร็จก็ล่วงเข้ามาจนถึงปี ค.ศ. 

1884 ใช้เวลาสร้างนานถึง 36 ปี เน่ืองจากเงินบริจาคหมด ประกอบกับเกิดสงครามกลางเมืองอเมริกนั ได้ท า

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือ 9 ตลุาคม ค.ศ. 1888 ใช้หินไป 36 ,491 ก้อน หนัก 90,854 ตนั ใช้เงินไปทัง้สิน้ 

1,187,710 ดอลลาร์สหรัฐ ด้านบนจะเป็นจดุชมวิว มีลิฟต์และบนัได 897 ขัน้ หินแตล่ะก้อนท่ีน ามาสร้างบนัได

ในอนุสาวรีย์ได้มาจากท่ีต่างๆทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และจากการบริจาคจากองค์กรเอกชนและ

รัฐบาลมิตรประเทศตา่งๆ อาจเรียกว่าเป็นหินตวัแทนจากนานาชาติ ท่ีมาจากทัว่ทกุสารทิศมารวมกนัเป็นหนึ่ง

เดียวท่ีอนสุาวรีย์แหง่นีก็้กลา่วได้ 

น าท่าน ผ่านชม อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson Memorial) หนึ่งในสถาปัตยกรรมชิน้

เรียบง่ายแตง่ดงามของอนสุรณ์สถานแห่งชาติ สร้างเพ่ือแสดงความเคารพตอ่ประธานาธิบดีและเหล่านกัคิดท่ี

ยิ่งใหญ่ของอเมริกา โดยเดินจากอนสุรณ์สถานลินคอล์นประมาณ 1.6 กิโลเมตร จะผ่านทิวแถวต้นเชอร์ร่ีไปยงั

บริเวณอา่งเก็บน า้ทิดลั บาซิล (Tidal Basin) ของอนสุรณ์สถานแห่งชาติ จากนัน้จะพบโครงสร้างอาคารท่ีคล้าย

กบัปชูนียสถาน ซึ่งสร้างขึน้เพ่ืออทุิศให้กบับรรดาประธานาธิบดี และเหล่านกัคิดชัน้น าของอเมริกา ทอมสั เจฟ

เฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนท่ีสามของสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ เขียนสิ่งส าคญัมากในขณะนัน้ นั่นคือค าประกาศ

อิสรภาพของอเมริกา ท่ีอนุสรณ์สถานแห่งชาตินีมี้การจัดกิจกรรมหลากหลายประเภท ตลอดทัง้ปีท่ีบริเวณ

รอบๆของอ่างเก็บน า้ทิดลั บาซิล (Tidal Basin) ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเพลงแจ๊สบริเวณขัน้บนัไดของอนุสรณ์

สถานเจฟเฟอร์สันและเทศกาลเชอร์ร่ี บลอสซัมประจ าปีท่ีจัดเป็นประจ าในฤดูใบไม้ผลิ เพ่ือให้ได้วิวท่ีเห็น

อนสุรณ์สถานเจฟเฟอร์สนัได้ชดัเจนภายใต้บรรยากาศอนัผอ่นคลาย  

 ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian Institution) เป็นสถาบนัวิจยั สถาบนัการศึกษา และ

พิพิธภณัฑ์ ก่อตัง้ขึน้ตามความประสงค์ของนกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ เจมส์ สมิธสนั (James Smithson) ซึ่ง

ระบุพินัยกรรมว่า หากหลานชายของเขา เฮนรี เจมส์ ฮงัเกอร์ฟอร์ด ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทัง้หมดให้แก่

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพ่ือก่อตัง้องค์กรท่ีสามารถ “เพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติในเครือของ 

สถาบนัสมิธโซเนียน มีอยู่กว่า 19 แห่ง กระจายอยู่ในหลายรัฐ ซึ่งให้ทัง้ความรู้และความเพลิดเพลินส าหรับทัง้

ผู้ ใหญ่และเด็ก อีกหนึ่งแห่งท่ีน่าสนใจ คือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (National Museum of 

Natural History) พิพิธภัณฑ์นีใ้ห้ความรู้เก่ียวกับการส ารวจ และเรียนรู้โลกธรรมชาติผ่านทางการวิจัย การ

ส ารวจสิ่งมีชีวิตในยคุโบราณ รวมถึงพวกไดโนเสาร์ นิทรรศการเก่ียวกบัสตัว์ป่า สตัว์ใต้ท้องทะเล เป็นต้น 

น าท่านเดินทางสู่  พิพิ ธภัณ ฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ  (National Air and Space Museum) 

เปรียบเสมือนสวรรค์ของผู้สนใจเร่ืองการบิน เพราะพิพิธภณัฑ์แห่งนีจ้ะพาคณุเดินทางไปพบกบัประวตัิศาสตร์

การบินและอวกาศอย่างถึงแก่น จะได้พบกับคอลเลคชัน่เก่ียวกบัการบินและอวกาศท่ีใหญ่ท่ีสดุ รวบรวมจาก

ทุกท่ีทัว่โลกมาไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาตินี ้สิ่งของท่ีน ามาจดัแสดงเป็นของจริงทัง้หมด ไม่ก็

เป็นชิน้สว่นส ารองของอปุกรณ์ท่ีใช้งานจริง จึงท าให้สถานท่ีแห่งนีมี้ออร่าความขลงั ภายในมี 22 โซนท่ีรวบรวม

อปุกรณ์จากหนว่ยงานการบนิหลายๆแห่ง ตัง้แตอ่ปุกรณ์รุ่นคณุปู่ ยคุแรกเร่ิมของประวตัศิาสตร์การบนิ มาจนถึง

ยุคอวกาศท่ีจัดแสดงในแกลเลอร่ี Apollo to the Moon นอกจากนีย้ังมีการรวบรวมเหตุการณ์ส าคัญของ

ประวตัศิาสตร์การบินในรูปแบบของแกลเลอร่ี เช่น การบินของสองพี่น้องตระกลู Wright ในปี 1903 หรือจะเป็น 

Spirit of St Louis ท่ีนกับนิ Charles Lindburgh ท าการบนิข้ามแอตแลนติกได้ส าเร็จเป็นครัง้แรก นอกจากนีย้งั

มี Apollo 11 Command Module อีกด้วย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo, Washington D.C.  หรือเทียบเท่า 

     
 



 

 

วันท่ี 4 เมืองวอชิงตัน ดี ซี - เมืองแฮริสเบิ ร์ก - โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ช่ีย์ - เมืองคอร์นน่ิง - 

โรงงานผลิตเคร่ืองแก้ว คอร์นน่ิง   (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวงของรัฐ

เพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2010 มีประชากร 49,528 คน ตัง้อยู่ริมฝ่ังตะวนัออกของแม่น า้

ซสัควิแฮนนา เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลกเร่ืองการผลิตช็อกโกแลต 

 น าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ช่ีย์ (Hershey’s Chocolate Factory) เป็นโรงงานผลิต

ช็อกโกแลตช่ือดงัของประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจบุนัมีแบรนด์ย่อยอยู่ภายใต้บริษัทมากกว่า 80 แบรนด์ รวมทัง้ 

KitKat ท่ีเรารู้จักกันเป็นอย่างดี “Hershey Foods” เป็นบริษัทผลิตและจ าหน่ายช็อกโกแลต ลูกกวาด และ

ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตคุณภาพทัง้หมด ท่ีน่ีท่านจะได้ชมขัน้ตอนการผลิตช็อกโกแลตแบบ  Animation โดยใช้

สตัว์จ าลองและเทคโนโลยีแบบทนัสมยัใน การน าเคร่ืองจกัรเก่าแก่ท่ีใช้ในการผลิตช็อกโกแลตมาจดัแสดงให้ชม

ด้วย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นน่ิง (Corning) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองในรัฐนิวยอร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของเมืองนิวยอร์ก  ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เชมุง เป็น

เมืองท่ีมีช่ือเสียงทางด้านการผลิตเคร่ืองแก้ว  

 น าท่านเดินทางสู ่โรงงานผลิตเคร่ืองแก้ว คอร์นน่ิง (Corning Museum of Glass) โรงงานผลิตเคร่ืองแก้วท่ี

มีช่ือเสียงในด้านการผลิตเคร่ืองแก้วของประเทศสหรัฐอเมริกา สถานท่ี ท่ีเตม็ไปด้วยผลงานสะสมจากแก้วท่ีน่า

ประทบัใจท่ีสุด ซึ่งมาพร้อมกับข้อมูลท่ีต่างๆ ท่ีน่าสนใจมากมาย พบกบัผลงานท่ีท าจากแก้วกว่า 45,000 ชิน้ 

ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานรูปแบบสมยัใหม่และรูปแบบทางประวตัิศาสตร์ เราพนนัได้เลยว่าคณุไม่รู้มาก่อนว่า

ชาวอียิปต์นัน้เป็นคนคิดค้นแก้วขึน้มา ท่านจะได้ช่ืนชมประติมากรรมแก้วท่ีน่าสนใจและงดงามพร้อมกับได้

เรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการเป่าแก้วในรูปแบบตา่งๆอีกด้วย  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 

 

 



 

 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Ramada Painted Post, Corning หรือเทียบเท่า 

     
 

วันท่ี 5 เมืองคอร์นน่ิง - เมืองบัฟฟาโล่ - แฟช่ัน เอาท์เล็ท ไนแองการ่า - อุทยานแห่งชาตนิ า้ตกไนแองการ่า - 

ล่องเรือ เมด ออฟ เดอะ มิส (B/-/D)   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโล่ (Buffalo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองในรัฐนิวยอร์ก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน ได้รับการ

คดัเลือกจากหนงัสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองท่ีมีความสะอาดเป็นอนัดบั 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองท่ีมี

พรมแดนติดกับประเทศแคนาดา โดยมีน า้ตกยกัษ์ไนแองการ่าขวางกัน้ระหว่างประเทศอเมริกา และแคนาดา

อยู ่ 

น าท่านเดินทางสู่ แฟช่ัน เอาท์เล็ท ไนแองการ่า (Fashion Outlets Niagara) ให้ท่านเลือกซือ้สินค้าแบรนด์

เนมแท้ชัน้น าช่ือดงัสญัชาตอิเมริกาในราคาท่ีสง่ตรงมาจากโรงงาน 

 ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน า้ตกไนแองการ่า (Niagara Falls National Park) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรย์ของโลกทางธรรมชาต ิท่านจะได้พบกบัความยิ่งใหญ่ของน า้ตกท่ีมีอาณาบริเวณและปริมาณมวลน า้

ไหลเวียนมากมายมหาศาล ท่ีไหลมาจากทะเลสาบอีรี ทิง้ตวัลงก่อให้เกิดเสียงดงัสนัน่หวั่นไหว และละอองไอ

น า้ท่ีสร้างความสดช่ืนไปทัว่บริเวณ หากสภาพอากาศเอือ้อ านวย ท่านจะได้เห็นสายรุ้งท่ีเกิดขึน้จากละอองน า้

อยูเ่หนือน า้ตก ซึ่งเป็นภาพท่ีสวยงามมากๆ โดยบริเวณนีจ้ะเกิดสายรุ้งอยู่เป็นประจ า เน่ืองจากมีละอองน า้ลอย

ขึน้สู่ชัน้บรรยากาศเป็นจ านวนมาก ท่านจะได้ชมความยิ่งใหญ่ของน า้ตกยกัษ์ไนแองการ่าในจดุท่ีใกล้ท่ีสดุ ด้วย

การ ล่องเรือ เมด ออฟ เดอะ มิส (Maid of the Mist) เรือท่ีวิ่งทวนกระแสน า้ เข้าสู่ธารน า้อนัเช่ียวกราดท่ี

หลัง่ไหลโถมเถมาจากเบือ้งสงู ต่ืนเต้นและต่ืนตาต่ืนใจ สมัผสักบัประสบการณ์ครัง้ยิ่งใหญ่ ในการชมน า้ตกไน



 

 

แองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ ** เรือ เมด ออฟ เดอะ มิส (Maid of the Mist) จะเปิดให้บริการในช่วง

ประมาณปลายเดือนเมษายน หรือ ต้นเดือนพฤษภาคม ถึง ต้น หรือ ปลายเดือนตุลาคม ของทุกๆปี 

ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ ปริมาณของน า้ และ น า้แข็ง เป็นส าคัญ โดยทางอุทยานฯก็ไม่สามารถ

ก าหนดวันที่แน่นอนที่สามารถได้ แม้ก่อนเดินทางเพียง 1 สัปดาห์ ก็ตาม อาจมีการเปล่ียนแปลงได้

อยู่ตลอดตามความเหมาะสม โดยทางอุทยานฯจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่ง

ส าคัญท่ีสุด ทัง้นีท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายส่วนนี ้กรณีท่ีไม่สามารถล่องเรือได้ 

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เพราะเป็นการจองแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทัง้หมด ** 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Days Inn At The Falls , Buffalo หรือเทียบเท่า 

     
 

วันท่ี 6 เมืองบัฟฟาโล่ - วู๊ดเบอร่ี คอมมอน พรีเม่ียม เอาท์เล็ท - เมืองนิวยอร์ก(B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ วู๊ดเบอร่ี คอมมอน พรีเม่ียม เอาท์เล็ท (Woodbury Common Premium Outlets) (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เป็นเอาท์เล็ทท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดในอเมริกา เป็นศนูย์รวมแบรนด์เนมชัน้

น าสัญชาติอเมริกา และอ่ืนๆอีกมากมายหลากหลายแบรนด์จากทั่วทุกมุมโลกไว้ท่ีน่ี อาทิ BURBERRY, 

GUCCI, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, 

EMPORIO ARMANI และอีกมากมาย 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิวยอร์ก (New York) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) หรือท่ีนิยมเรียกกนัว่า นิว 

ยอร์ก ซิตี ้เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองท่ีเจริญท่ีสุดในโลก เป็นมหานครเอกของโลก 

จดัได้ว่าเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วฒันธรรม บนัเทิง ท่ีส าคญัท่ีสดุของโลก เป็นเมืองท่ีมีตกึสงูระฟ้า

มากมาย ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมืองนิวยอร์ก



 

 

ตัง้อยู่บริเวณชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย 5 เขต

ปกครองท่ีเรียกว่า โบโรฮ์ (Borough) คือ เดอะบรองซ์ บรูคลิน แมนแฮตตนั ควีนส์ และสแตตัน ไอส์แลนด์ 

ประชากรรวมทัง้หมดประมาณ 8,274,527 คน ภายในพืน้ท่ี 790 ตร.กม. นอกจากจะเป็นเมืองท่ีมีประชากร

มากท่ีสุดแล้ว สัดส่วนประชากรต่อพืน้ท่ียังถือว่าหนาแน่นท่ีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะเฉพาะของ

เมืองนิวยอร์กท่ีแตกตา่งไปจากเมืองอ่ืนของประเทศสหรัฐอเมริกา มีให้เห็นหลายอย่าง เร่ิมตัง้แตร่ะบบขนสง่ท่ีมี

โครงข่ายขนาดใหญ่ ความเหมือนและความแตกต่างกันของประชากร ใน ค.ศ. 2005 มีภาษาประมาณ 170 

ภาษาท่ีใช้กันในเมืองแห่งนี ้และ 36% ของประชากรไม่ได้เกิดและโตในสหรัฐอเมริกา ระบบรถไฟใต้ดินเมือง

นิวยอร์กท่ีให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง บวกกับการจราจรและผู้คนท่ีพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลา จึ งมีค าเปรียบ

เปรยถึงเมืองนิวยอร์กว่าเป็น “เมืองท่ีไม่เคยหลบัใหล” ขณะเดียวกนัเมืองแห่งนีย้งัมีช่ือเล่นอ่ืนๆ อีกด้วยอย่าง 

“กอร์ทเทม” (Gotham) และ “บิก๊แอปเปิล” (Big Apple) 

 ** อิสระอาหารกลางวัน และ ค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Wyndham Garden Newark Airport , New York หรือเทียบเท่า 

     
 

วันท่ี 7 เมืองบัฟฟาโล่ - วู๊ดเบอร่ี คอมมอน พรีเม่ียม เอาท์เล็ท - เมืองนิว ยอร์ก (B/-/-)เมืองนิวยอร์ก - 

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - สะพานบรูคลิน - โบสถ์เซนต์แพททริค - ย่านไชน่า ทาวน์ - ย่านไทม์ 

สแควร์ - ขึน้ชมวิวบนตกึสูงระฟ้า เอ็มไพร์ สเตท (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินสู่ ท่าเรือเฟอร์ร่ี เพ่ือ ล่องเรือเฟอร่ีสู่ เกาะลิเบอร์ตี ้(Liberty Island) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ อนุสาวรีย์

เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่างามของเทพีเสรีภาพ สญัลกัษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาว

อเมริกัน ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นดินแดนท่ีทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนี ้

ประเทศฝร่ังเศสได้มอบให้เป็นของขวญั เน่ืองในโอกาสท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี 



 

 

ผ่านชม ความงดงามอนัน่ามหศัจรรย์ของ สะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1883 

เคยเป็นสะพานแขวนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และเป็นสะพานแขวนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความ

ยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น า้อีสต์ เช่ือมระหว่างนิวยอร์ก ซิตี ้กบัเกาะแมนฮตัตนั สะพานบรูคลินสร้างขึน้

จากการขึงลวดเหล็กในสมยัโบราณ สะท้อนให้เห็นถึงวิวฒันาการท่ีมีมาอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตส่มยัโบราณ ในจดุ

นีท้า่นยงัสามารถชมวิวทิวทศัน์ความสวยงามของเกาะแมนฮตัตนัได้อีกด้วย  

 น าท่าน ผ่านชม กราวด์ ซีโร่ (Ground Zero) เป็นบริเวณท่ีครัง้หนึ่งเคยเป็นท่ีตัง้ของตึกแฝด เวิร์ล เทรด เซ็น

เตอร์ (World Trade Center) ท่ีสงูท่ีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกาแตต่อนนีเ้หลือทิง้ไว้เพียงแตค่วามทรงจ า เป็น

อนุสรณ์สถาน หลังจากการสูญเสียครัง้ยิ่งใหญ่ในปี 2001 หรือเหตุการณ์ 911 ปัจจุบันบริเวณนีส้ร้างเป็น

โครงการเวิร์ลเทรดเซนเตอร์ ใหม่ โดยมีทัง้หมด 4 Tower ในโครงการ ผ่านชม เซ็นทรัล ปาร์ค (Central 

Park) สวนสาธารณะท่ีสวยงามและร่มร่ืนขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก ผ่านชม เรดิโอ 

ซิตี  ้มิวสิค ฮอลล์ (Radio City Music Hall) สถานท่ีจัดการแสดงดนตรีช่ือดังท่ีสุดในโลก ผ่านชม ย่าน

บรอดเวย์ (Broadway) เป็นหนึ่งในสถานท่ีเท่ียวส าคัญของนิวยอร์ก ย่านนีเ้ป็นท่ีตัง้โรงละครกว่า 40 แห่ง 

กลางคืนถนนจะสว่างไสวไปด้วยแสงไฟนีออนหลากสีจากป้ายช่ือ ป้ายโฆษณาโรงละครต่างๆ ละครเพลงบ

รอร์ดเวย์คือวฒันธรรมทางดนตรีของชาวอเมริกาท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก โดยเฉพาะละครเพลง มีอิทธิพลขนาดถูก

น ามาตัง้เป็นช่ือถนนและช่ือยา่น ด้านธุรกิจละครบรอร์ดเวย์ของท่ีน่ีได้รับความนิยมเพราะมีสายสมัพนัธ์กบัฮอล

ลีวู้ ด นักแสดงฮอลีวู้ ดหลายคนแจ้งเกิดจากท่ี น่ี  รวมทัง้  ผ่านชม  สถานท่ีส าคัญต่างๆ เช่น อาคาร

สหประชาชาติ (United Nations Building), หอสมุดประชาชน (Public Library), โบสถ์เซนต์แพททริค 

(St. Patrick's Church), ย่านไชน่า ทาวน์ (China Town)  

 น าท่านเดินสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Time Square) ย่านการค้ากลางนครท่ีประชนัปา้ยโฆษณานบัร้อยปา้ย เป็น

จดุตดัส าคญัของถนนในแมนฮัตตนั เมืองนิวยอร์ก โดยเป็นจดุตดัของถนนบรอดเวย์ กับ ถนนเซเวนท์ เอเวนิว 

อีกทัง้ยงัเป็นจดุท่ีอยู่ระหวา่ง ถนนเวสต์ โฟตี เซเคอนด์ สตรีท กบั ถนนเวสต์ โฟตี เซเวนท์ สตรีท ซึ่งไทม์สแควร์

ทอดตวัยาวอยู่บนพืน้ท่ีในบล็อกระหว่างถนนซิกท์ เอเวนิว กบั ถนนเอกท์ เอเวนิว ในความยาวแนวตะวนัออก-

ตะวนัตก และอยู่บนพืน้ท่ีระหว่างถนนเวสต์ โฟตีท์ สตรีท กบั ถนนเวสต์ ฟิฟท์ตี เทิร์ด สตรีท ในแนวเหนือ-ใต้ 

โดยไทมสแควร์เองได้กลายเป็นจดุส าคญัจดุหนึ่งบนฝ่ังตะวนัตกของย่านธุรกิจการค้าในเขตมิดทาวน์บนเกาะ

แมนฮตัตนั 



 

 

 น าท่าน ขึน้ชมวิวบนตึกสูงระฟ้า เอ็มไพร์ สเตท (Empire State Building) สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์

มากมาย อาทิ  Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong ตึกนี ใ้ช้เวลา 410 วันในการ

ก่อสร้าง โดยเร่ิมก่อสร้างในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1930 โดย Starrett Brothers & Eken, Inc. ก่อสร้างโดย บริษัท 

สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ เอเกน จ ากัด (Starrett Brothers & Eken, Inc.) เร่ิมลงมือก่อสร้างเม่ือวันท่ี 1 

ตลุาคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) แล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) ตวัอาคารสร้างขึน้

จากคอนกรีตเสริมเหล็กคณุภาพสูง มีความสูงทัง้สิน้ 102 ชัน้ มีหน้าต่างทัง้สิน้ 6,500 บาน ตึกสูงจากพืน้ดิน 

381 เมตร (1,250 ฟุต) ตกแต่งด้วยศิลปะแบบ อาร์ตเดคโค (Art Deco) ท่ีนิยมในสมัยนัน้ มีเนือ้ท่ีใช้สอย

ทัง้หมดประมาณ 257,211 ตารางเมตร ทางบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างรับประกนัความทนทานนานถึง 5,000 ปี  

หลงัจากก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931) ตึกเอ็มไพร์สเตทได้รับต าแหน่งเป็นอาคารท่ีสงูท่ีสุดในโลก

นานกวา่ 40 ปี ด้วยความสงู 381 เมตร แตไ่ด้มีการตอ่เติมเสาอากาศเพิ่มขึน้ไปอีกเป็น 448.7 เมตร ในปี 1954 

จนกระทัง่ตึกแฝดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์สร้างเสร็จในปี 1972 (พ.ศ. 2515) ได้ท าลายสถิติลงด้วยความสูง 417 

เมตร (ไม่นับความสูงของเสาอากาศ) และนับจากเหตุการณ์การก่อวินาศกรรมเม่ือวันท่ี 11 กันยายน ค.ศ.

2001 (พ.ศ. 2544) ปัจจุบนัตึกเอ็มไพร์สเตทได้กลับมาเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในนครนิวยอร์กอีกครัง้ โดยเป็น

อาคารท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 20 ของโลก และเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุด (รวมเสาอากาศ) อันดบัท่ี 16 ของโลก  เรา

มกัจะพบเห็นตกึเอ็มไพร์สเตทในวฒันธรรมสมยัใหม่ เช่น จากภาพยนตร์ นวนิยาย ท่ีมกัจะกลา่วถึงตกึเอ็มไพร์

สเตทเสมอๆ ตวัอย่าง เช่น ในภาพยนตร์ “คิงคอง” ลิงกอริลล่าขนาดใหญ่ ได้ท าลายล้างเมืองนิวยอร์กและปีน

ขึน้สู่ยอดอาคารเอ็มไพร์สเตท หรือ ในวรรณกรรมเยาวชนชดุ “เพอร์ซี แจ็คสนั” ได้กล่าวถึงอาคารหลังนีว้่าบน

ยอดตกึเอ็มไพร์สเตทจะเป็นสถานท่ีๆเช่ือมตอ่กบัทวยเทพบนพระราชวงัโอลิมปัส 

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) เป็นแหลง่ช้อปปิง้ เสพงานศิลป์ และน่าเดินเล่นบนมิดทาวน์

บนเกาะแมนฮตัตนั ฟิฟท์อเวนิวสร้างขึน้โดยตระกลูร ่ารวยของอเมริกา ย่านนีมี้ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมระดบั

โลก ห้างสรรพสินค้า และโรงภาพยนตร์จ านวนมากเรียงรายสองข้างทางทอดตวัยาวจากถนนสายท่ี 49 ถึง 60 

ของฟิฟท์อเวนิว ซึ่งนอกจากการช้อปปิง้แล้ว นักท่องเท่ียวหลายคนยังช่ืนชอบท่ีจะมาชมความงามของตัว

อาคารเก่าแก่ท่ีเคียงคูก่บัอาคารใหมส่ไตล์โมเดร์ิน อาท ิโบสถ์ทรินิตี ้อนัเล่ืองช่ือ  

 ** อิสระอาหารกลางวัน และ ค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 



 

 

 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี ้เมืองนิวยอร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

22.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โดยสายการบนิ Etihad Airways เท่ียวบนิท่ี EY100  

** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ช่ัวโมง 40 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

     
 

วันท่ี 8 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย(-/-/-) 

19.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อ

เปล่ียนเคร่ือง **  

23.50 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบนิ  

Etihad Airways เท่ียวบนิท่ี EY406  

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

วันท่ี 9 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-) 

08.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทบัใจ 

     
 



 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการ

เดนิทาง 
รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ 

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่  

เดก็ไม่มี

เตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

11 - 19 

เมษายน 2566 

12APR EY407 BKK-AUH 02.10-05.40 

12APR EY131 AUH-IAD 10.30-16.40 

17APR EY100 JFK-AUH 22.55-20.00 

18FEB EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

85,999 85,999 85,999 11,999 65,999 

15 - 23 

พฤษภาคม 

2562 

16MAY EY407 BKK-AUH 02.10-05.40 

16MAY EY131 AUH-IAD 10.30-16.40 

21MAY EY100 JFK-AUH 22.55-20.00 

22MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

79,999 79,999 79,999 11,999 59,999 

19 - 27 

มิถุนายน 

2562 

20JUN EY407 BKK-AUH 02.10-05.40 

20JUN EY131 AUH-IAD 10.30-16.40 

25JUN EY100 JFK-AUH 22.55-20.00 

26JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

75,999 75,999 75,999 11,999 55,999 

** อัตรานี ้ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

** อัตรานี ้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท ** 

** อัตราค่าบริการ ส าหรับเดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 25,000 บาท ** 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

** ส าหรับอัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดนิทางจ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดนิทาง ตามความต้องการของผู้เดนิทาง) ** 



 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบนิไป-กลบั พร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

กรณีต้องการ Upgrade เป็น ท่ีนั่งพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชัน้ธุรกิจ (Business Class) จ าเป็นออกบัตรโดยสารใบ

ใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทวัร์ ไม่รวมตัว๋ (Join Land) ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง สิ่งส าคญัก่อนออกบตัรโดยสาร กรุณา

ตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีก่อนทกุครัง้วา่คณะคอนเฟิร์มออกเดินทางหรือไม ่

 คา่ภาษีน า้มนั และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบนิได้ ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมีน า้หนกัแตล่ะชิน้ไมเ่กิน 23 กก.  

 คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพกั 3 ท่าน 

Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถึง

ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไว้ในโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ลกูค้าเป็นส าคญั 

 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซือ้ประกนัเพิ่มเพ่ือ

คุ้มครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทปิคนขับรถ ท่านละ 18 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 



 

 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 27 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 45 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ ค านวนเป็นเงิน

ไทยประมาณ 1,530 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

(Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 18 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ตามธรรมเนียม (วันละ 3 

USD.) 

 คาทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 27 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ตามธรรมเนียม (วันละ 

3 USD.) 

ค่าทปิรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 45 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ ค านวน เป็นเงิน

ไทยประมาณ 1,530 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

(Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8 ,000 บาท (โดยช าระพร้อมเงินมัด

จ าครัง้แรก) 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 

30,000 บาท ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8 ,000 บาท รวมเป็น 

ท่านละ 38,000 บาท (กรณีมีวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ช าระเฉพาะเงนิมัดจ า 30,000 บาท) ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง 

ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนนีภ้ายในวนัท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก

อตัโนมตัทินัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นต้องเช็คท่ีว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ให้สิทธ์ิลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเข้ามาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทาง

บริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 31 วัน กรณี

นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ ง รวมไปถึง กรณีเช็คของ

ท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่ี



 

 

ท าให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 31 วัน ให้ถือว่า

นกัทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆทนัที 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง 

ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือ

เอเย่นต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามใน

เอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้ เดนิทาง) พร้อมหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ และหน้าสมุดบญัชี

ธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่

นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกั เป็นต้น ** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผู้ เดนิทางไมถ่ึงตามจ านวนท่ี

ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราคา่บริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพ่ือให้คณะได้



 

 

ออกเดนิทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบันกัทอ่งเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อน

การเดนิทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่ และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่ แตห่ากทาง

นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเย่นต์ทกุทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวร่วมเดนิทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัท

ก าหนดเพ่ือให้คณะเดนิทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะให้บริการและด าเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลกูค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ทวัร์ท่ีลกูค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่ง ยกเว้นในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมตัิจากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด 

โดยค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. การติดตอ่ใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) , ห้องพกัแบบ

ห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน 

หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพกั 3  ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียง

ใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 

ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่บริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนกัท่องเท่ียวหรือ

เอเยน่ต์ 

2. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา ห้องพกัคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มีลกัษณะเป็นเตียงใหญ่ 2  

เตียง (2 Queen Bed) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลกัษณะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียง (2 Queen 

Bed) เชน่กนั ไมมี่เตียงเสริมด้วยเง่ือนไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภยัของ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นห้องพักท่ีห้ามสูบบุหร่ี (Non Smoking Room) โดยทาง

โรงแรมจะติดตัง้อุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีท่ีมีการลักลอบสูบบุหร่ีในห้องพัก และ ถูกตรวจสอบได้  ผู้ เข้าพัก

จ าเป็นต้องช าระคา่ปรับกบัโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรียญดอลลา่ห์สหรัฐอเมริกา (USD.) ตอ่ครัง้ 



 

 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ การย่ืนค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ท่านควรทราบ 

1. การย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา จ าเป็นต้องด าเนินการตรงกับสถานทูตอเมริกาประจ าประเทศไทย เท่านัน้ 

(ยังไม่ผ่านตวัแทนรับย่ืน) โดยสถานทูตมีท่ี เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านต้องการย่ืนและสัมภาษณ์ท่ีใด ให้แจ้งตัง้แต่

ขัน้ตอนการจองทวัร์ กรณีด าเนินการแล้ว หากต้องการเปล่ียนแปลง จ าเป็นต้องช าระค่าธรรมเนียมและคา่บริการย่ืนวีซ่า

ทอ่งเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาใหมอี่กครัง้ 

2. สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปิดให้ผู้ สมัครท่ีย่ืนค าร้องขอวีซ่าท่องเ ท่ียวสัมภาษณ์ช่วงเวลาเช้า 7.00 น.-10.00 น. เท่านัน้ 

สถานทตูไม่เปิดสมัภาษณ์วีซ่าท่องเท่ียวช่วงเวลาบา่ย กรณีท่ีท่านไม่สะดวกสมัภาษณ์ช่วงวนั และ เวลาใดบ้าง กรุณาแจ้ง

กบัเจ้าหน้าท่ี ตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทวัร์ (ผู้สมคัรทกุทา่นจ าเป็นต้องมาแสดงตนท่ีสถานทตูด้วยตนเองทุกกรณี) 

3. ส าหรับวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการย่ืนเอกสาร และ การสมัภาษณ์แบบหมู่คณะ จะต้องแยก ย่ืนเอกสาร 

และ สมัภาษณ์ เป็นครอบครัว หรือ รายบุคคล ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ และสถานทูตจะพิจารณาวีซ่าให้

เป็นรายบคุคล 

4. กรณีท่ีท่านต้องการย่ืนวีซา่เร็วท่ีสดุ และคณะยงัไมค่อนเฟิร์มออกเดินทาง (ยงัมีผู้ เดินทางไมถ่ึง 20 ทา่น) สามารถท าได้โดย

ให้ท่านช าระเงินมดัจ า พร้อมค่าธรรมเนียมและคา่บริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฟอร์มกรอกเพ่ือขอ

ย่ืนวีซา่ทอ่งเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทางหน้าแรก แจ้งชว่งวนั เวลา ท่ีทา่นสะดวกไปสมัภาษณ์กบั

ทางเจ้าหน้าท่ี หลงัจากช าระเงินประมาณ 10 วนัท าการ เจ้าหน้าท่ีแผนกวีซ่าจะติอต่อกลบัเพ่ือให้ท่านเลือกคิวนดัหมาย

ตามวนั และ เวลาท่ีท่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง ไม่สามารถออกเดินทางได้ (ยงัมีผู้ เดินทางไม่ถึง 20 

ทา่น) ทางบริษัทจะไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยในส่วนของคา่ธรรมเนียมและคา่บริการย่ืนวีซา่ท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา

ให้ท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ไม่ว่าท่านจะได้รับอนุมตัิวีซ่าอายเุท่าไหร่ก็ตาม เช่น ท่านจองคณะเดินทางวนัท่ี 1-9 ต.ค. 

และทา่นยืนยนัจะย่ืนวีซา่ก่อนคณะคอนเฟิร์ม แตเ่ม่ือถึงก าหนดออกบตัรโดยสาร คณะไมส่ามารถออกเดินทางได้ และทา่น

ได้รับอนุมัติวีซ่าเพียง 1-9 ต.ค. (9 วนั ไม่ใช่ 10 ปี) นัน่หมายถึงท่านจ าเป็นต้องขอวีซ่าใหม่ และ มีค่าใช้จ่ายใหม่อีกครัง้ 

เป็นต้น  

5. การอนุมตัิวีซ่าไม่สามารถการันตีได้ ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ โดยสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายบุคคล ไม่

สามารถยืนยนัได้วา่ทกุทา่นจะได้วีซา่อาย ุ10 ปี  



 

 

6. กรณีต้องการเล่ือนการนดัสมัภาษณ์วีซา่ เน่ืองจากติดธุระเร่งดว่นกะทนัหนั สามารถท าได้ 1 ครัง้ และ ต้องด าเนินการก่อน

ถึงวนันดัสมัภาษณ์วีซา่ ท่ีจะมาถึง 5 วนัท าการ เทา่นัน้ นอกเหนือจากท่ีกลา่วมาข้างต้นไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทา่นจ าเป็นต้อง

ช าระคา่ธรรมเนียมและคา่บริการย่ืนวีซา่ทอ่งเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกครัง้ 

7. หลงัจากสมัภาษณ์วีซ่าเรียบร้อยแล้ว สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนงัสือเดินทางของท่านไว้ท่ีสถานทูตประมาณ 7 วนั ท า

การ และส่งกลบัคืนให้ท่านทางไปรษณีย์ ดงันัน้ ท่านจ าเป็นต้องกรอกท่ีอยู่ปัจจบุนัให้ชดัเจน เพราะหากท่ีอยู่ไม่ชดัเจนเล่ม

หนงัสือเดนิทางท่ีสถานทตูส่งคืนทา่น อาจต้องถกูสง่กลบัเข้าไปยงัสถานทตูตามเดมิ และจ าเป็นจะต้องส่งอีเมล (เทา่นัน้ ไม่

มีบริการโทรศพัท์ติดตอ่) แจ้งความประสงค์ และ ยืนยนัตวัตนตอ่สถานทตูซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาทัง้หมด 30 วนัท าการ

เป็นอยา่งน้อย โดยสถานทตูจะนดัวนั และ เวลาให้เข้าไปรับเลม่หนงัสือเดนิทางด้วยตวัผู้สมคัรเองอีกครัง้ทางอีเมล 

8. กรณีท่ีผู้สมคัรต้องการยืมหนงัสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ หรือ จ าเป็นต้องใช้หนงัสือเดินทาง ระหว่างขัน้ตอนการ

พิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะต้องเตรียมหลกัฐานส าคญัท่ียืนยนัได้ว่าท่านจ าเป็นจะต้องใช้หนงัสือเดินทาง

จริงๆ ให้ทางสถานทตูพิจารณาในวนัสมัภาษณ์ทนัทีเท่านัน้ หากย่ืนไปแล้ว และ ออกมาจากสถานทูตแล้ว จะไม่สามารถ

ขอคืนเลม่หนงัสือเดนิทางกระทนัหนัได้ ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของสถานทตูเท่านัน้  

9. ท่ีผ่านมาโดยสว่นใหญ่สถานทตูจะอนมุตัิวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาให้ส าหรับทา่นท่ีถือหนงัสือเดินทางไทย วีซา่มี

อายุ 10 ปี (แต่สามารถพ านักได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตามด่านตรวจคนเข้าเมืองก าหนดเท่านัน้ ไม่เกิน  3 หรือ 6 

เดือน) แต่ตัง้แต่ มกราคม 2561 ท่ีผ่านมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพิจารณาอายุวีซ่าใ ห้เป็นรายบุคคล ไม่

สามารถยืนยนัได้ว่าจะได้วีซ่าอาย ุ10 ปี ทกุท่าน อาจได้พอดีระยะเวลาช่วงท่ีต้องการจะเดินทางก็เกิดขึน้ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั

ดลุยพินิจของสถานทตูเทา่นัน้ 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นีข้อสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน า้เงินเข้ม) หนงัสือเดินทางทตู (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะ

ทวัร์อนัมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช้

หนงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมตัิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก 

และ ตา่งประเทศขาเข้าไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในส่วนนี ้

และ ทัวร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ



 

 

ทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 

หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่บริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ

เดนิทาง เลขท่ีวีซา่ และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบนิ ในกรณีท่ีนกัทอ่งเท่ียวหรือเอเย่นต์ไมไ่ด้ส่งหน้าหนงัสือเดนิ และ 

หน้าวีซา่มาให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือสว่นท่ีเหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดนิทาง ทัง้นี ้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์

ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสียหายหรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีไมไ่ด้เกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 

คา่ภาษีน า้มนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิ ฯลฯ ท่ีท าให้ต้นทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตมี่เอกสารลงนาม

โดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้ 

9. นกัท่องเท่ียวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตสุุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตท่ีุ

เก่ียวข้องกบัทางบริษัท อาทิเชน่ วีซ่าไมผ่่าน เกิดอบุตัิภยัท่ีไม่สามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรับผิดชอบคืนคา่ทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ได้ช าระแก่ทางคูค้่าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่

คูค้่าตามหลกัปฏิบตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบนิ ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ และรวมกนั

ทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้



 

 

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด

จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

11. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

การเตรียมเอกสารเบือ้งต้นเพื่อ ขอคิว สัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 

- กรอกแบบฟอร์มกรอกข้อมลูเบือ้งต้น เพ่ือใช้ขอย่ืนวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีทางบริษัทสง่ให้ ให้ละเอียด

ครบถ้วน เขียน หรือ พมิพ์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้ 

- ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทาง คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 

หน้า ส าหรับประทับวีซ่า 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน (หน้าเลขท่ีบ้าน และ หน้าท่ีมีช่ือผู้ เดนิทาง) 

- ส าเนาหน้าวีซา่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทกุประเภท (ถ้าเคยมี) 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ , เปล่ียนนามสกลุ , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหยา่  (ถ้ามี) 

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษ) 

เตรียมเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งส าเนา หรือ สแกนสง่มาท่ีบริษัท ไมจ่ าเป็นต้องส่งเอกสารฉบบัจริงมา 

การเตรียมเอกสารเพื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 

วีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครทุกท่าน จ าเป็นต้องไปแสดงตนท่ีสถานทูต 

เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตด้วยตนเองทุกกรณี ตามวัน เวลาท่ีสถานทูตนัดหมายเท่านัน้ และ 

โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  

โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารฉบับจริงทัง้หมด ไม่จ าเป็นต้องถ่ายส าเนา  

เพ่ือแสดงกับสถานทูตในวันสัมภาษณ์ ดังนี ้

1. หนงัสือเดนิทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหม)ู เท่านัน้ คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทาง

กลับ และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า ส าหรับประทับวีซ่า (กรณีทา่นท่ีมีพาสปอร์ตเลม่เก่า ให้เตรียมมาแสดงด้วย) 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ขนาดเทา่กนัทกุด้าน เป็นส่ีเหล่ียมจตัรัุส เน้นใบหน้า จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลังรูป

ต้องเป็นพืน้สีขาวเท่านัน้  

ข้อก าหนดเบือ้งต้นของรูปถ่าย ทัง้นีอ้ยู่ท่ีดุลยพนิจของเจ้าหน้าท่ีสถานทูตเท่านัน้ 

- ห้ามสวมแวน่สายตา 



 

 

- ห้ามสวมเคร่ืองประดบั 

- รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  

- ไมเ่ป็นรูปเดียวกนักบัวีซา่ท่ีเคยได้รับแม้จะยงัไมเ่กิน 6 เดือน ก็ตาม จ าเป็นต้องถ่ายใหม่ 

- ห้ามถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ไมส่ามารถใช้ได้ 

3. บตัรประชาชน  

4. ทะเบียนบ้าน 

5. ทะเบียนสมรส กรณีเพศหญิง หากมีหลักฐานการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบเอกสารใบส าคัญมา

ด้วย 

6. ทะเบียนหยา่ กรณีเพศหญิง หากหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ...นางสาว... ต้องแนบเอกสารใบส าคัญมา

ด้วย 

7. ใบมรณะบตัร สามี/ภรรยา เพ่ือยืนยนัสถานะตนเอง กรณีสามีเสียชีวิตแล้ว 

8. สตูบิตัร กรณีเดก็มีอายุต ่ากว่า 18 ปี ณ วันเดนิทางกลับ  

9. กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี ณ วันเดนิทางกลับ ไม่ได้เดนิทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จ าเป็นต้องย่ืนเอกสาร

เพิ่มเตมิดงันี ้ 

- เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางกับบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บิดา หรือ มารดา ให้ บิดา และ มารดา ขอ หนังสือยินยอม

ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึง่ออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอท่ีพ านกัอยู ่และให้ระบวุา่ ยินยอมให้เดก็เดินทาง

กบัใคร (ระบช่ืุอ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว บิดา และ มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  

- เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึง่ออกให้โดยท่ีวา่การเขต

หรืออ าเภอท่ีพ านกัอยู่ และให้ระบวุา่ ยินยอมให้เดก็เดินทางกบัใคร (ระบช่ืุอ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว มารดา 

ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  

- เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางกับมารดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ ซึง่ออกให้โดยท่ีวา่การ

เขตหรืออ าเภอท่ีพ านกัอยู ่และให้ระบวุา่ ยินยอมให้เดก็เดนิทางกบัใคร (ระบช่ืุอ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว บิดา 

ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึง่ จ าเป็นต้องมีหลกัฐานการรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใต้การ

ปกครองของผู้นัน้ เชน่ ส าเนาใบหย่า พร้อมทัง้บนัทกึการหยา่ซึง่แสดงวา่เป็นผู้ รับผิดชอบเดก็ บนัทกึสลกัหลกัใบหยา่  



 

 

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของผู้ อ่ืน จ าเป็นต้องมีหลกัฐานรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใต้ การดแูลของผู้นัน้ เช่น หนงัสือ

รับรองบตุรบญุธรรม 

โดยในวันสัมภาษณ์ บิดา และ มารดา จะต้องเข้าสัมภาษณ์พร้อมเดก็ด้วยทุกกรณี 

10. หลกัฐานการท างาน จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท หรือ หน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ 

- จดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุหวัจดหมายวา่ To Whom It May Concern (ไมจ่ าเป็นต้องระบสุถานทตู / ประเทศ 

และพีเรียดวนัท่ีจะเดินทาง) แคยื่นยนัต าแหนง่งาน เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเร่ิมงานเทา่นัน้ หากต้องการระบ ุจะต้อง

ระบใุห้ถกูต้อง) 

โดยหลักฐานการท างาน จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันท่ียื่นวีซ่า 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ เป็นช่ือผู้เดนิทาง 

จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ียื่นวีซ่า 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า ใช้ทะเบียนพาณิชย์ ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า เป็นช่ือผู้เดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ ใช้บัตรข้าราชการบ านาญ หรือ จดหมายค าส่ังเกษียณอายุราชการ 

- กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศกึษา ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา ระบยืุนยนัสถานะวา่เป็นนกัเรียน หรือ นกัศกึษา 

จริง และ ก าลงัศกึษาอยูร่ะดบัชัน้ใด ปีใด  

11. หลกัฐานการเงิน สถานทตูพิจารณาเฉพาะบญัชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ (Saving) โดยควรมียอดเงินคงเหลือใน

บญัชี ไมต่ ่ากวา่ 1 แสนบาท โดย ใช้สมุดบัญชีเงนิฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) เตรียมไปในวนัสมัภาษณ์ 

เก่ียวกบับญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แตท่า่นจ าเป็นต้องเตรียมบญัชีออมทรัพย์ (Saving) เป็นหลกั

เทา่นัน้  

สามารถใช้ สมุดบัญชีเงนิฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) ได้หากมีรายการ การท ารายการย้อนหลงัไป 6 

เดือน ทกุเดือน หากข้ามเดือนใดเดือนหนึง่ไปในสมดุ หรือมีรายการไมค่รบเน่ืองจากไมไ่ด้อพัเดทนาน จ าเป็นต้องขอ สเต

ทเม้น (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน   

12. กรณีเป็นผู้สงูอาย ุอาย ุ70 ปีขึน้ไป จ าเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบวุ่า 

“สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดนิทางไปต่างประเทศได้” และกรมธรรม์ประกนัสขุภาพส าหรับผู้สงูอายุโดยเฉพาะ 

ส าหรับผู้สงูอายใุนกรณีนีท้างสถานทตูฯ อาจต้องการให้มีการตรวจสขุภาพเพิ่มเตมิขึน้อยูใ่นดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ี

สถานทตูฯ 



 

 

13. ในบางกรณีทางสถานทตู อาจมีการขอเรียกดหูนงัสือเดนิทางของทา่น หลงัจากท่ีคณะเดนิทางกลับมาแล้ว ซึง่อาจจะท าให้

เกิดความไมส่ะดวกแก่ทา่นได้ ทางบริษัท ต้องขออภยัในความไมส่ะดวกในสว่นนี ้และโปรดปฏิบตัติาม เพ่ือการขอวีซา่ใน

ครัง้ตอ่ไป 

14. การพิจารณาอนมุตัิวีซา่นัน้ ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของทางสถานทตู ซึง่ทางสถานทตูจะรับพิจารณาเฉพาะทา่นท่ีมีเอกสาร

พร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดนิทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศท่ีระบเุท่านัน้ หากท่านถกูปฏิเสธการออกวีซา่ ทางสถานทตู

จะไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซา่ใหม ่จ าเป็นต้องช าระคา่บริการ และ 

คา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

หลังเข้ารับการสัมภาษณ์โดยประมาณ 7 วันท าการ  

หนังสือเดนิทางของท่าน จะถูกส่งคืนมาท่ีบ้านท่านทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ท่ีกรอกในแบบฟอร์มไว้ 

 

 

 

     ตัวอย่างรูปถ่ายเพ่ือย่ืนขอวีซ่า U.S.A. 

 

 

สถานที่ตัง้ สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประจ าประเทศไทย 

ตัง้อยู่ ถนนวิทยุ ฝ่ังเดียวกับโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถานี เพลินจิต ทางออกท่ี 2 เดินทางเช่ือมเข้าสู่อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เพ่ือเข้าสู่ถนน

วิทยุ เดนิผ่านโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถงึสะพานลอย 

สถานทูตจะอยู่หน้าสะพานลอยแรก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของสถานฑูตอเมริกา 

ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานทูตอเมริกาเพ่ือสัมภาษณ์วีซ่า  

หากท่านน าสิ่งต่างๆดังต่อไปนีต้ดิตัวมาด้วย 

• อปุกรณ์ท่ีใช้แบตเตอร่ีหรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอาร่ีดจิิตอล เพจเจอร์ กล้อง เทปเสียง/

วิดีโอเทป แผน่ซีดี MP3 แผน่ดสิก์ แล็บท็อป หรืออปุกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหลข่นาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค์ 

• กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดนิทาง เปส้ะพายหลงัขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเสือ้ผ้า ผู้สมคัรสามารถถือ

กระเป๋าใสใสเ่อกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการสมัภาษณ์วีซา่ได้เทา่นัน้ 

• อาหารทกุประเภท (มีจดุจ าหนา่ยกาแฟพร้อมอาหารวา่งด้านในสถานทตู) 

• ซองจดหมายหรือหีบห่อท่ีมีการปิดผนกึ 

• บหุร่ี / ซิการ์ / กล่องไม้ขีดไฟ / ไฟแช็ก 

• ของมีคมทกุชนิด เชน่ กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ 

• อาวธุหรือวตัถรุะเบิดทกุชนิด 

รายการท่ีกลา่วมาข้างต้นเป็นเพียงตวัอยา่งเทา่นัน้ อาจมีสิ่งของอ่ืนๆท่ีห้ามน าเข้าสถานทตูอีก ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของ

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั นอกจากโทรศพัท์มือถือหนึง่เคร่ืองท่ีได้รับอนญุาตแล้ว สถานทตูอเมริกาจะไมรั่บฝากสิง่ของ

ต้องห้ามใดๆตามรายการข้างต้น ทา่นจะต้องด าเนินการจดัเก็บสิ่งของเหลา่นัน้ด้วยวิธีอ่ืนก่อนเข้าไปในสถานทตู 

ผู้ตดิตอ่สถานทตูฯทกุทา่นต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทตูฯ ทา่น

สามารถฝากโทรศพัท์มือถือ 1 เคร่ือง ไว้กบัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีหน้าประต ูแตส่ถานทตูฯและพนกังานรักษาความ

ปลอดภยัจะไมรั่บผิดชอบหากเกิดการสญูหายหรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึน้กบัโทรศพัท์มือถือของทา่นในขณะท่ีฝากไว้กบั

พนกังานรักษาความปลอดภยั ทา่นไมส่ามารถเข้าไปในสถานทตูฯตามท่ีนดัหมายไว้ หากน าสิ่งของดงัตอ่ไปนีม้าด้วย 

ค าแนะน า 

เอกสารท่ีทา่นต้องย่ืนในวนัสมัภาษณ์มีดงันี ้ 

1. ใบยืนยนันดัสมัภาษณ์  

2. ใบยืนยนัแบบฟอร์ม DS-160  

3. หนงัสือเดนิทางทัง้เลม่ปัจจบุนัและเลม่เดมิทัง้หมดท่ีท่านเคยมี 

4. รูปถ่ายส าหรับท าวีซ่าขนาด 2 x 2 นิว้ 2 ใบ พืน้หลงัสีขาว  



 

 

5. โดยเฉพาะท่านท่ีสมคัรวีซา่ประเภท B1/B2 วีซา่ ท่านควรจะเตรียมหลกัฐานการเงินส าหรับการเดนิทางของทา่นมาด้วย 

6. ทา่นควรจะสามารถอธิบายได้ถึงแผนการของท่านในชว่งเวลาท่ีทา่นพ านกัในสหรัฐฯและหลงัจากท่ีทา่นเดนิทางกลบัสู่

ประเทศไทยแล้ว 

7. ผู้สมคัรกรุณามาถึงสถานทตูอเมริกา 15 นาทีก่อนเวลาสมัภาษณ์เทา่นัน้ 

 

 


