
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

  

 
 
 
วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย      

23.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสาร
ขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้
ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมือง
อาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาตวิอชงิตนั ดัลเลส เมืองวอชงิตนั ดี ซี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา - วอชิงตัน ดี ซี                                                                                

02.10 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบี เมืองอาบ ูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย
สายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY407 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

05.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **   

** เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง ระหวา่งรอเปลีย่นเครือ่ง น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เมือ่ทา่นเดนิทางถงึทา่
อากาศยานนานาชาติวอชงิตนั ดลัเลส เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ีประเทศสหรฐัอเมรกิา สามารถรบักระเปา๋และออกเดนิทางได้

ทนัท ี** 
10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส เมืองวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY131 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ชัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

16.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส เมืองวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา  
น าท่านรับกระเป๋าสัมภาระ ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั่วโมง ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวอชิงตัน ดี ซี (Washington D.C.) ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับรัฐแมรี่
แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ได้รับการวางแผนผัง
เมืองมาเป็นอย่างดี มีความสวยงามและเป็นระเบียบ ทั้งยังเป็นที่ตั้ง ที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาลที่ส าคัญ
ต่างๆมากมาย เมืองวอชิงตัน ดี.ซี. มีอาณาเขตเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวด้านละ 16 กิโลเมตร โดยใจ
กลางของส่ีเหล่ียมจัตุรัสเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่อยู่ระหว่างท าเนียบขาวและอาคารรัฐสภา  



 

  

 
 
ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม เมืองวอชิงตัน ดี ซี - ท าเนียบขาว - อนุสรณ์สถานลินคอล์น - อนุสาวรีย์

วอชิงตัน - อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน - สถาบันสมิธโซ เนียน และ  
พิพิธภณัฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ -  พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ                           

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ท าเนียบขาว (White House) ถูกออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวไอริช เจมส์ โฮบัน ก่อสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ด้วยหิน
ทรายอะเกียครีกสีขาวในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก พ้ืนที่ ใช้สอยรวม 
5,100 ตร.ม. มีห้องทั้งหมด 132 ห้อง และสระว่ายน้ า 1 สระ ซึ่งต่อมาพ้ืนที่ได้
ถูกขยาย ต่อเติม และซ่อมบ ารุง (เกิดจากการถูกเผาโดยกองทัพสหราช
อาณาจักร) ปัจจุบันใช้เป็นส านักงานของประธานาธิบดี 



 

  

 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) รูปป้ันของ อับราฮัม ลินคอล์น 
ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของอเมริกาความสูง 19 ฟุต (5.8 เมตร) ที่ตั้งอยู่อย่างสงบแต่แฝงไปด้วยอ านาจ
นี้อยู่ในอิริยาบทที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยสายตาของอดีต
ประธานาธิบดีคนนี้เพ่งมองทอดไปที่อนุสาวรีย์วอชิงตัน นักท่องเที่ยวควรจะมายืนตรงจุดที่ชาวอเมริกันนับ
ล้านคนเคยมายืนรวมกันที่นี่เพ่ือร าลึกและแสดงความเคารพต่อชายที่ถือก าเนิดในบ้านไม้ซุงอย่างเรียบง่าย
ที่สุด แต่เติบโตขึ้นเพ่ือน าทางประเทศชาติให้ผ่านพ้นสงครามกลางเมืองอเมริกันไปได้ และริ่เริมให้เกิดการ
เลิกทาสในที่สุด รูปป้ันหินปูนและหินอ่อนหลายๆ ชิ้นที่นี่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ เสาดอริกแบบมีร่อง
ทั้งหมดเป็นตัวแทนของทั้ง 36 รัฐ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลินคอล์นเป็นประธานาธิบดีบริหารประเทศ ส่วนชื่อ
รัฐทั้ง 48 รัฐที่มีขึ้นสมัยที่อาคารก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1922 ก็ได้รั บการจารึกไว้ใต้ชายคา อีกทั้ง
จิตรกรรมฝาผนังที่ลินคอล์นถือว่ามีคุณค่าตลอดช่วงชีวิตของเขา ประกอบด้วย เรื่องอิสรภาพ สิทธิขั้น
พ้ืนฐาน ความเป็นนิรันดร์ ความเป็นธรรม กฎหมาย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ภราดรภาพและความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เป็นต้น 

 น าท่าน ผ่านชม อนุสาวรยีว์อชงิตนั (Washington Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพ่ือเป็นเกียรติ
แก่จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเป็นแท่งโอเบลิสก์ ท าด้วยหินอ่อน 
หินแกรนิต และหินทราย สูง 555 ฟุต 5 ½ นิ้ว (169 เมตร) เป็นส่ิงก่อสร้างที่สูงที่สุดในวอชิงตัน 
ด.ีซี. ออกแบบโดยโรเบิร์ต มิลส์ สถาปนิกในยุคนั้น เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1848 แต่กว่าจะสร้างเสร็จก็ล่วง
เข้ามาจนถึงปี ค.ศ. 1884 ใช้เวลาสร้างนานถึง 36 ปี เนื่องจากเงินบริจาคหมด ประกอบกับเกิด
สงครามกลางเมืองอเมริกัน ได้ท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1888 ใช้หินไป 36,491 
ก้อน หนัก 90,854 ตัน ใช้เงินไปทั้งส้ิน 1,187,710 ดอลลาร์สหรัฐ ข้างบนเป็นจุดชมวิว มีลิฟต์และ
บันได 897 ขั้นหินแต่ละก้อนที่น ามาสร้างบันไดในอนุสาวรีย์ได้มาจากที่ต่างๆทุกรัฐของอเมริกา และจาก
การบริจาคจากองค์กรเอกชนและรัฐบาลมิตรประเทศต่างๆของอเมริกา อาจเรียกว่าเป็นหินนานาชาติก็ได้  
น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (The Thomas Jefferdon Memorial) หนึ่งใน
สถาปัตยกรรมชิ้นเรียบง่ายแต่งดงามของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ สร้างเพ่ือแสดงความเคารพต่อ
ประธานาธิบดีและเหล่านักคิดที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกา โดยเดินจากอนุสรณ์สถานลินคอล์นประมาณ 1.6 
กิโลเมตร จะผ่านทิวแถวต้นเชอร์รี่ไปยังบริเวณอ่างเก็บน้ า Tidal Basin ของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 
จากนั้นจะพบโครงสร้างอาคารที่คล้ายกับปูชนียสถาน ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้กับบรรดาประธานาธิบดี 
และเหล่านักคิดชั้นน าของอเมริกา ทอมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เป็น
ผู้เขียนส่ิงส าคัญมากในขณะนั้น นั่นคือค าประกาศอิสรภาพของอเมริกา ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี้มีการ
จัดกิจกรรมหลากหลายประเภท มักจะจัดขึ้นตลอดทั้งปีที่อ่างเก็บน้ า Tidal Basin ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต 



 

  

 
 
 
เพลงแจ๊สบริเวณขั้นบันไดของอนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สันและเทศกาลเชอร์รี่ บลอสซัมประจ าปีที่จัดเป็น
ประจ าในฤดูใบไม้ผลิ เพ่ือให้ได้วิวที่เห็นอนุสรณ์สถานเจฟเฟอรสั์นได้ชัดเจนภายใต้บรรยากาศอันผ่อนคลาย
บริเวณแม่น้ า  
น าท่านเดินทางสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian Institution) เป็นสถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ ก่อต้ังขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธ
สัน (James Smithson) ซึ่งระบุพินัยกรรมว่า หากหลานชายของเขา เฮนรี เจมส์ ฮังเกอร์ฟอร์ด ไม่มี
ทายาท ก็ให้ยกมรดกทั้งหมดให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพ่ือก่อตั้งองค์กรที่สามารถ “เพ่ิมพูนและเผยแพร่
ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติในเครือของ สถาบันสมิธโซเนียน มีอยู่กว่า 19 แห่ง กระจายอยู่ในหลายรัฐ ซึ่ง
ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินส าหรับทั้งผู้ใหญ่และเด็ก อีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจ คือ พิพิธภัณฑ์
ประวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิ(National Museum of Natural History) พิพิธภัณฑ์นี้ให้ วามรู้เก่ียวกับ
การส ารวจ และเรียนรู้โลกธรรมชาติผ่านทางการวิจัย การส ารวจส่ิงมีชีวิตในยุคโบราณ รวมถึงพวก
ไดโนเสาร์ นิทรรศการเก่ียวกับสัตว์ป่า สัตว์ใต้ท้องทะเล เป็นต้น 

** อิสระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

  

 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space Museum) 
เปรียบเสมือนสวรรค์ของผู้สนใจเรื่องการบิน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะพาคุณเดินทางไปพบกับ
ประวัติศาสตร์การบินและอวกาศอย่างถึงแก่น จะได้พบกับคอลเลคชั่นเก่ียวกับการบินและอวกาศที่ใหญ่
ที่สุด รวบรวมจากทุกที่ทั่วโลกมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาตินี้ ส่ิงของที่น ามาจัดแสดงเป็น
ของจริงทั้งหมด ไม่ก็เป็นช้ินส่วนส ารองของอุปกรณ์ที่ใช้งานจริง จึงท าให้สถานที่แห่งนี้มีออร่าความขลัง 
ภายในมี 22 โซนที่รวบรวมอุปกรณ์จากหน่วยงานการบินหลายๆแห่ง ตั้งแต่อุปกรณ์รุ่นคุณปู่ยุคแรกเริ่ม
ของประวัติศาสตร์การบิน มาจนถึงยุคอวกาศที่จัดแสดงในแกลเลอรี่ Apollo to the Moon 
นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเหตุการณ์ส าคัญของประวัติศาสตร์การบินในรูปแบบของแกลเลอรี่ เช่น การ
บินของสองพ่ีน้องตระกูล Wright ในปี 1903 หรือจะเป็น Spirit of St Louis ที่นักบิน Charles 
Lindburgh ท าการบินข้ามแอตแลนติกได้ส าเร็จเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังมี Apollo 11 Command 
Module อีกด้วย 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo , Washington D.C. หรอื
เทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
วันที่สี่ เมืองวอชิงตัน ดี ซี - เมืองแฮริสเบิร์ก - โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ชี่ย์ - เมืองคอร์นนิ่ง - 

โรงงานผลิตเครื่องแก้ว คอร์นนิ่ง                                                                                                                                                             
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฮรสิเบิร์ก (Harrisburg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวง

ของรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2010 มีประชากร 49 ,528 คน ตั้งอยู่ริมฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ าซัสคิวแฮนนา เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเรื่องการผลิตช็อกโกแลต 



 

  

 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ชี่ย์ (Hershey’s Chocolate Factory) เป็น

โรงงานผลิตช็อกโกแลตช่ือดังของประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีแบรนด์ย่อยอยู่ภายใต้บริษัทมากกว่า 80 
แบรนด์ รวมทั้ง KitKat ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี “Hershey Foods” เป็นบริษัทผลิตและจ าหน่าย
ช็อกโกแลต ลูกกวาด และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตคุณภาพทั้งหมด ที่นี่ท่านจะได้ชมขั้นตอนการผลิต
ช็อกโกแลตแบบ Animation โดยใช้สัตว์จ าลองและเทคโนโลยีแบบทันสมยัใน การน าเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้
ในการผลิตช็อกโกแลตมาจัดแสดงให้ชมด้วย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง (Corning) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองในรัฐนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองนิวยอร์ก  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ าเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตเครื่องแก้ว  

 น าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องแก้ว คอร์นนิ่ง (Corning Museum of Glass) โรงงานผลิต
เครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องแก้วของประเทศสหรัฐอเมริกา สถานที่ ที่เต็มไปด้วยผลงาน
สะสมจากแก้วที่น่าประทับใจที่สุด ซึ่งมาพร้อมกับข้อมูลที่ต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย พบกับผลงานที่ท าจาก
แก้วกว่า 45,000 ชิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานรูปแบบสมัยใหม่และรูปแบบทางประวัติศาสตร์ เราพนัน
ได้เลยว่าคุณไม่รู้มาก่อนว่าชาวอียิปต์นั้นเป็นคนคิดค้นแก้วขึ้นมา ท่านจะได้ชื่นชมประติมากรรมแก้วที่
น่าสนใจและงดงามพร้อมกับได้เรียนรู้เก่ียวกับวิธีการเป่าแก้วในรูปแบบต่างๆอีกด้วย  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

  น าคณะเข้าสู่ที่พัก Ramada Painted Post , Corning หรือเทียบเท่า 



 

  

 

 
 
 
 

 
 
 

   

วันที่ห้า เมืองคอรน์นิง่ - เมืองบฟัฟาโล่ - แฟชั่น เอาทเ์ลท็ ไนแองการ่า - อุทยานแห่งชาติน้ าตกไนแองการ่า - 
ล่องเรือ เมด ออฟ เดอะ มิส                                                                                                                                                       

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโล่ (Buffalo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองในรัฐ
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 1.1 ล้าน
คน ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของ
อเมริกา และเป็นเมืองที่มีพรมแดนติดกับประเทศแคนาดา โดยมีน้ าตกยักษ์ไนแองการ่าขวางก้ันระหว่าง
ประเทศอเมริกา และแคนาดาอยู่  

น าท่านเดินทางสู่ แฟชั่น เอาทเ์ลท็ ไนแองการา่ (Fashion Outlets Niagara) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า
แบรนด์เนมแท้ชั้นน าชื่อดังสัญชาติอเมริกาในราคาที่ส่งตรงมาจากโรงงาน 

** อิสระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ าตกไนแองการ่า (Niagara Falls National Park) ซึ่งเป็น 1 
ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ าตกที่มีอาณาบริเวณและ
ปริมาณมวลน้ าไหลเวียนมากมายมหาศาล ที่ไหลมาจากทะเลสาบอีรี ทิ้งตัวลง ก่อให้เกิดเสียงดังสนั่น
หว่ันไหว และละอองไอน้ าที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณ หากสภาพอากาศเอื้ออ านวย ท่านจะได้เห็น
สายรุ้งที่เกิดขึ้นจากละอองน้ าอยู่เหนือน้ าตก ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากๆ โดยบริเวณนี้จะเกิดสายรุ้งอยู่เป็น
ประจ า เนื่องจากมีละอองน้ าลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจ านวนมาก ท่านจะได้ชมความยิ่งใหญ่ของน้ าตก
ยักษ์ไนแองการ่าในจุดที่ใกล้ที่สุด ด้วยเรือ เมด ออฟ เดอะ มิส (Maid of the Mist) เรือที่ว่ิงทวน
กระแสน้ า เข้าสู่ธารน้ าอันเชี่ยวกราดที่หล่ังไหลโถมเถมาจากเบื้องสูง ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ สัมผัสกับ
ประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ ** เรือ เมด ออฟ เดอะ มิส 
(Maid of the Mist) จะเปดิใหบ้รกิารในชว่งประมาณปลายเดือนเมษายน หรือ ต้นเดือนพฤษภาคม 
ถึง ต้น หรือ ปลายเดอืนตลุาคม ของทกุๆป ีขึ้นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ ปริมาณของน้ า และ น้ าแข็ง เป็น
ส าคัญ โดยทางอทุยานฯกไ็มส่ามารถก าหนดวนัทีแ่นน่อนทีส่ามารถได ้แม้ก่อนเดินทางเพียง 1 สัปดาห์ ก็
ตาม อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดอ้ยูต่ลอดตามความเหมาะสม โดยทางอทุยานฯจะค านงึถงึความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายส่ วนนี้ กรณีที่ไม่
สามารถล่องเรอืได ้ไม่ว่ากรณใีดกต็าม เพราะเปน็การจองแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ** 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 

 น ำคณะเขำ้สูท่ ีพ่กั Days Inn At The Falls , Buffalo หรอเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

วันที่หก เมืองบัฟฟาโล่ - วู๊ดเบอรี่ คอมมอน พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - เมืองนิว ยอร์ก                                                              

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ วู๊ดเบอรี่ คอมมอน พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Woodbury Common Premium 
Outlets) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นเอาท์เล็ทที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในอเมริกา เป็นศูนย์
รวมแบรนด์เนมชั้นน าสัญชาติอเมริกา และอื่นๆอีกมากมายหลากหลายแบรนด์จากทั่วทุกมุมโลกไว้ที่นี่ อาทิ 
BURBERRY , GUCCI , DIOR , COACH , DIESEL , G-STAR , MISS SIXTY , 
ENERGY , NIKE , VERSACE , POLO , A/X , EMPORIO ARMANI และอีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิว ยอร์ก (New York) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หรือที่นิยมเรียก
กันว่า นิว ยอร์ก ซิตี้ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก เป็นมหา
นครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่ส าคัญที่สุดของโลก 
เป็นเมืองที่มีตึกสูงระฟ้ามากมาย ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่องค์การ 

 



 

  

 

 สหประชาชาติ เมืองนิว ยอร์กตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย 5 เขตปกครองที่เรียกว่า โบโรฮ์ (Borough) คือ เดอะบรองซ์ บรูคลิน 
แมนแฮตตัน ควีนส์ และสแตตัน ไอส์แลนด์ ประชากรรวมทั้งหมดประมาณ 8,274,527 คน ภายใน
พ้ืนที่ 790 ตร.กม. นอกจากจะเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแล้ว สัดส่วนประชากรต่อพ้ืนที่ยังถือว่า
หนาแน่นที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะเฉพาะของเมืองนิว ยอร์กที่แตกต่างไปจากเมืองอื่นของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีให้เห็นหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่ระบบขนส่งที่มีโครงข่ายขนาดใหญ่ ความเหมือนและ
ความแตกต่างกันของประชากร ใน ค.ศ. 2005 มีภาษาประมาณ 170 ภาษาที่ใช้กันในเมืองแห่งนี้ และ 
36% ของประชากรไม่ได้เกิดและโตในสหรัฐอเมริกา ระบบรถไฟใต้ดินเมืองนิว ยอร์กที่ให้บริการตลอด 
24 ชั่วโมง บวกกับการจราจรและผู้คนที่พลุกพล่านอยู่ตลอดเวลา จึงมีค าเปรียบเปรยถึงเมืองนิว ยอร์กว่า
เป็น “เมืองที่ไม่เคยหลับใหล” ขณะเดียวกันเมืองแห่งนี้ยังมีชื่อเล่นอื่นๆ อีกด้วยอย่าง “กอร์ทเทม” 
(Gotham) และ “บิ๊กแอปเปิล” (Big Apple) 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค่ า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Wyndham Garden Newark Airport , New York หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

วันที่เจ็ด เมืองนวิ ยอรก์ - ล่องเรอืเฟอรีสู่เ่กาะลเิบอรต์ี ้- อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ - สะพานบรคูลิน - กราวด์ ซีโร่ 
- เซ็นทรัล ปาร์ค - เรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอล - ย่านบรอดเวย์ - อาคารสหประชาชาติ - หอสมุด
ประชาชน - โบสถ์เซนต์แพททริค - ย่านไชน่า ทาวน์ - ย่านไทม์ สแควร์ - ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า 
เอ็มไพร ์สเตท - ถนนสายทีห่า้ - ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ เมืองนิว ยอร์ก ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา - ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
            

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อล่องเรือเฟอรี่สู่ เกาะลิเบอร์ตี้ (Liberty Island) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่างามของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความ
ภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน 
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ก่อต้ังประเทศครบรอบ 100 ปี ผ่านชม ความงดงามอันน่ามหัศจรรย์ของ สะพานบรูคลิน (Brooklyn 
Bridge) สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1883 เคยเป็นสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นสะพานแขวนที่
เก่าแก่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ าอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์ก 
ซิตี้ กับเกาะแมนฮัตตัน สะพานบรูคลินสร้างขึ้นจากการขึงลวดเหล็กในสมัยโบราณ สะท้อนให้เห็นถึง
วิวัฒนาการที่มีมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่สมัยโบราณ ในจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ความสวยงามของ
เกาะแมนฮัตตันได้อีกด้วย  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 น าท่าน ผ่านชม กราวด ์ซีโร ่(Ground Zero) เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของตึกแฝด เวิร์ล เท
รด เซ็นเตอร์ (World Trade Center) ที่สูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่
ความทรงจ า เป็นอนุสรณ์สถาน หลังจากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในปี 2001 หรือเหตุการณ์ 911 
ปัจจุบันบริเวณนี้สร้างเป็นโครงการเวิร์ลเทรดเซนเตอร์ ใหม่ โดยมีทั้งหมด 4 Tower ในโครงการ ผ่าน
ชม เซ็นทรัล ปาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะที่สวยงามและร่มรื่นขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น
ปอดของชาวนิวยอร์ก ผ่านชม เรดโิอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล์ (Radio City Music Hall) สถานที่จัดการ
แสดงดนตรีชื่อดังที่สุดในโลก ผ่านชม ย่านบรอดเวย์ (Broadway) เป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวส าคัญของ
นิวยอร์ก ย่านนี้เป็นที่ตั้งโรงละครกว่า 40 แห่ง กลางคืนถนนจะสว่างไสวไปด้วยแสงไฟนีออนหลากสีจาก
ป้ายชื่อ ป้ายโฆษณาโรงละครต่างๆ ละครเพลงบรอร์ดเวย์คือวัฒนธรรมทางดนตรีของชาวอเมริกาที่โด่งดัง
ไปทั่วโลก โดยเฉพาะละครเพลง มีอิทธิพลขนาดถูกน ามาตั้งเป็นชื่อถนนและชื่อย่าน ด้านธุรกิจละครบ
รอร์ดเวย์ของที่นี่ได้รับความนิยมเพราะมีสายสัมพันธ์กับฮอลลีวู้ด นักแสดงฮอลีวู้ดหลายคนแจ้งเกิดจากที่นี่ 
รวมทั้ง ผ่านชม สถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น อาคารสหประชาชาต ิ, หอสมดุประชาชน , โบสถ์เซนต์แพทท
ริค , ย่านไชน่า ทาวน์  

 น าท่านเดินสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Time Square) ย่านการค้ากลางนครที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อย
ป้าย เป็นจุดตัดส าคัญของถนนในแมนฮัตตัน เมืองนิวยอร์ก โดยเป็นจุดตัดของถนนบรอดเวย์ กับ ถนนเซ
เวนท์ เอเวนิว อีกทั้งยังเป็นจุดที่อยู่ระหว่าง ถนนเวสต์ โฟตี เซเคอนด์ สตรีท กับ ถนนเวสต์ โฟตี เซเวนท์ 
สตรีท ซึ่งไทม์สแควร์ทอดตัวยาวอยู่บนพ้ืนทีใ่นบล็อกระหว่างถนนซิกท์ เอเวนิว กับ ถนนเอกท์ เอเวนิว ใน
ความยาวแนวตะวันออก-ตะวันตก และอยู่บนพ้ืนที่ระหว่างถนนเวสต์ โฟตีท์ สตรีท กับ ถนนเวสต์ ฟิฟทต์ี 
เทิร์ด สตรีท ในแนวเหนือ-ใต้ โดยไทมสแควร์เองได้กลายเป็นจุดส าคัญจุดหนึ่งบนฝั่งตะวันตกของย่าน
ธุรกิจการค้าในเขตมิดทาวน์บนเกาะแมนฮัตตัน 

 น าท่าน ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า เอ็มไพร์ สเตท (Empire State Building) สถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตร์มากมาย อาทิ Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong 
ตึกนี้ใช้เวลา 410 วันในการก่อสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1930 โดย Starrett 
Brothers & Eken, Inc. ก่อสร้างโดย บริษัท สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ เอเกน จ ากัด 
(Starrett Brothers & Eken, Inc.) เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 
1929) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) ตัวอาคารสร้างขึ้นจากคอนกรีต
เสริมเหล็กคุณภาพสูง มีความสูงทั้งส้ิน 102 ชั้น มีหน้าต่างทั้งส้ิน 6,500 บาน ตึกสูงจากพ้ืนดิน 381 
เมตร (1,250 ฟุต) ตกแต่งด้วยศิลปะแบบ อาร์ตเดคโค (Art Deco) ที่นิยมในสมัยนั้น มีเนื้อที่ใช้สอย 



 

  

 

 

 ทั้งหมดประมาณ 257,211 ตารางเมตร ทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรับประกันความทนทานนานถึง 
5,000 ปี หลังจากก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931) ตึกเอ็มไพร์สเตทได้รับต าแหน่งเป็น
อาคารที่สูงที่สุดในโลกนานกว่า 40 ปี ด้วยความสูง 381 เมตร แต่ได้มีการต่อเติมเสาอากาศเพ่ิมขึ้นไป
อีกเป็น 448.7 เมตร ในปี 1954 จนกระทั่งตึกแฝดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์สร้างเสร็จในปี 1972 (พ.ศ. 
2515) ได้ท าลายสถิติลงด้วยความสูง 417 เมตร (ไม่นับความสูงของเสาอากาศ) และนับจากเหตุการณ์
การก่อวินาศกรรมเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ.2001 (พ.ศ. 2544) ปัจจุบันตึกเอ็มไพร์สเตทได้กลับมา
เป็นอาคารที่สูงที่สุดในนครนิวยอร์กอีกครั้ง โดยเป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับที่ 20 ของโลก และเป็น
ส่ิงก่อสร้างที่สูงที่สุด (รวมเสาอากาศ) อันดับที่ 16 ของโลก เรามักจะพบเห็นตึกเอ็มไพร์สเตทใน
วัฒนธรรมสมัยใหม่ เช่น จากภาพยนตร์ นวนิยาย ที่มักจะกล่าวถึงตึกเอ็มไพร์สเตทเสมอๆ ตัวอย่าง เช่น 
ในภาพยนตร์ “คิงคอง” ลิงกอริลล่าขนาดใหญ่ ได้ท าลายล้างเมืองนิวยอร์กและปีนขึ้นสู่ยอดอาคารเอ็มไพร์
สเตท หรือ ในวรรณกรรมเยาวชนชุด “เพอร์ซี แจ็คสัน” ได้กล่าวถึงอาคารหลังนี้ว่าบนยอดตึกเอ็มไพร์
สเตทจะเป็นสถานที่ๆเชื่อมต่อกับทวยเทพบนพระราชวังโอลิมปัส 

 อิสระให้ท่าน ช้อปป้ิงย่าน ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) เป็นแหล่งช้อปป้ิง เสพงานศิลป์ และน่าเดิน
เล่นบนมิดทาวน์บนเกาะแมนฮัตตัน ฟิฟท์อเวนิวสร้างขึ้นโดยตระกูลร่ ารวยของอเมริกา ย่านนี้มีร้านขาย
สินค้าแบรนด์เนมระดับโลก ห้างสรรพสินค้า และโรงหนังจ านวนมากเรียงรายสองข้างทางทอดตัวยาวจาก
ถนนสายที่ 49 ถึง 60 ของฟิฟท์อเวนิว ซึ่งนอกจากการช้อปป้ิงแล้ว นักท่องเที่ยวหลายคนยังชื่นชอบที่จะ
มาชมความงามของตัวอาคารเก่าแก่ที่เคียงคู่กับอาคารใหม่สไตล์โมเดิร์น อาทิ โบสถ์ทรินิต้ี อันเล่ืองชื่อ  

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค่ า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

22.55 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบี เมืองอาบ ูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย
สายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY100  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ชัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

20.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อ
เปลี่ยนเครื่อง **  

23.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน Etihad 
Airways เที่ยวบินที่ EY406  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

วันที่เก้า ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย      

09.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

 

 



 

  

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่เดก็
มเีตยีง 

(เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ป)ี 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่ 

เดก็ไมม่เีตยีง 

(เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ป)ี 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ตัว๋ 

23 ก.ย. - 1 ต.ค. 61 69,888 69,888 69,888 11,888 41,888 

10 - 18 ต.ค. 61 73,888 73,888 73,888 11,888 41,888 

16 - 24 ต.ค. 61 72,888 72,888 72,888 11,888 41,888 

   

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 
 

** อตัรำนี ้ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีม และ คำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ทอ่งเท ีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ทำ่นละ 8,000 บำท ** 

** อตัรำคำ่บรกิำร ส ำหรบัเด็กอำยุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทำงกลบั (Infant) ทำ่นละ 25,000 บำท ** 

 

** หำกทำ่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท ำกำรออกต ัว๋เน ือ่งจำกสำยกำร

บนิอำจมกีำรปรบัเปล ีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ** 

 

** ส ำหรบัอตัรำคำ่บรกิำรนี ้จ ำเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทำงจ ำนวน 20 ทำ่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึตำมจ ำนวนทีก่ ำหนด 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเล ือ่นกำรเดนิทำง หรอื เปล ีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร (ปรบัรำคำเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทำง 

ตำมควำมตอ้งกำรของผูเ้ดนิทำง) ** 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade 
เป็น ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ  

 ค่าภาษีน้ ามัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตให้โหลด
กระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ าหนักแต่ละชิ้นไม่เกิน 23 กก.  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมี
ห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่
ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อ
ประกันเพ่ิมเพ่ือคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 



 

  

 

 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 50 
เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD.) หรือ ค านวนเปน็เงนิไทยประมาณ 1,650 บาท รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี 
ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ทั้งนีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ
พอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (โดยช าระพร้อมเงินมัดจ า
ครั้งแรก) 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 50 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 
20,000 บาท ค่าธรรมเนยีมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8 ,000 บาท รวมเป็น 
ท่านละ 28,000 บาท (กรณมีวีซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 20 ,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวัน
จอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทาง
ในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามา
ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณี
เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์
วีซ่า ที่ท าให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้
ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 
 
 



 

  

 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 50 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 
20,000 บาท ค่าธรรมเนยีมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8 ,000 บาท รวมเป็น 
ท่านละ 28,000 บาท (กรณมีวีซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 20 ,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวัน
จอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทาง
ในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามา
ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดนิทางอยา่งน้อย 30 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า 
ที่ท าให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐาน
การช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ และ
หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี 

 



 

  

 
 
 
2.1 แจ้งยกเลกิ 30 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดนิทาง คืนค่าใชจ้า่ยทัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ** 
2.2 แจ้งยกเลกิ 16-29 วัน ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด
ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนที่ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคา
เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษทัจะแจ้งให้กับนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง
ส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แตห่ากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มี
นักท่องเทีย่วร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษทัก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบรษิัทยินดทีี่จะให้บริการและ
ด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่า ส่วนใด
ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพัก
แบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละ
ประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 
3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 
ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มีลักษณะเป็นเตียง
ใหญ่ 2  เตียง (2 Queen Bed) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลักษณะเป็น
เตียงใหญ่ 2 เตียง (2 Queen Bed) เช่นกัน ไม่มีเตียงเสริมด้วยเงื่อนไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภยัของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดย
ทางโรงแรมจะติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และ ถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้า
พักจ าเป็นต้องช าระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา (USD.) ต่อครั้ง 
 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่า่นควรทราบ 

1. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จ าเป็นต้องด าเนินการตรงกับสถานทูตอเมริกาประจ าประเทศไทย 
เท่านั้น (ยังไม่ผ่านตัวแทนรับยื่น) โดยสถานทูตมีที่ เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านต้องการยื่นและสัมภาษณ์ที่ใด ให้
แจ้งตั้งแต่ขั้นตอนการจองทัวร์ กรณีด าเนินการแล้ว หากต้องการเปล่ียนแปลง จ าเป็นต้องช าระค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกครั้ง 

2. สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปิดให้ผู้สมัครที่ยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวสัมภาษณ์ช่วงเวลาเช้า 7.00 น.-10.00 น. เท่านั้น 
สถานทูตไม่เปิดสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวช่วงเวลาบ่าย กรณีที่ท่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ช่วงวัน และ เวลาใดบ้าง กรุณา
แจ้งกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ขั้นตอนการจองทัวร์ (ผู้สมัครทุกท่านจ าเป็นต้องมาแสดงตนที่สถานทูตด้วยตนเองทุกกรณี) 

3. ส าหรับวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะต้องแยก ยื่น
เอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็นครอบครัว หรือ รายบุคคล ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น และสถานทูตจะ
พิจารณาวีซ่าให้เป็นรายบุคคล 

 



 

  

 
 
 
4. กรณีที่ท่านต้องการยื่นวีซ่าเร็วทีสุ่ด และคณะยังไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง (ยังมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) สามารถท า

ได้โดยให้ท่านช าระเงินมัดจ า พร้อมค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา  แบบฟอร์ม
กรอกเพ่ือขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ส าเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าแรก แจ้งช่วงวัน เวลา ที่ท่าน
สะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่ หลังจากช าระเงินประมาณ 10 วันท าการ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าจะติอต่อกลับ
เพ่ือให้ท่านเลือกคิวนัดหมายตามวัน และ เวลาที่ท่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง ไม่สามารถออก
เดินทางได้ (ยังมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาให้ท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ไม่ว่าท่านจะได้รับอนุมัติวีซ่าอายุ
เท่าไหร่ก็ตาม เช่น ท่านจองคณะเดินทางวันที่ 1-9 ต.ค. และท่านยืนยันจะยื่นวีซ่าก่อนคณะคอนเฟิร์ม แต่เมื่อถึง
ก าหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดินทางได้ และท่านได้รับอนุมัติวีซ่าเพียง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไม่ใช่ 10 
ปี) นั่นหมายถึงท่านจ าเป็นต้องขอวีซ่าใหม่ และ มีค่าใช้จ่ายใหม่อีกครั้ง เป็นต้น  

5. การอนุมัติวีซ่าไม่สามารถการันตีได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น โดยสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายบุคคล 
ไม่สามารถยืนยันได้ว่าทุกท่านจะได้วีซ่าอายุ 10 ปี  

6. กรณีต้องการเล่ือนการนัดสัมภาษณ์วีซ่า เนื่องจากติดธุระเร่งด่วนกะทันหัน สามารถท าได้ 1 ครั้ง และ ต้อง
ด าเนินการก่อนถึงวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่จะมาถึง 5 วันท าการ เท่านั้น นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่ากรณีใด
ก็ตาม ท่านจ าเป็นต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกครั้ง 

7. หลังจากสัมภาษณ์วีซ่าเรียบร้อยแล้ว สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนังสือเดินทางของท่านไว้ที่สถานทูตประมาณ 7 วัน 
ท าการ และส่งกลับคืนให้ท่านทางไปรษณีย์ ดังนั้น ท่านจ าเป็นต้องกรอกที่อยู่ปัจจุบันให้ชัดเจน เพราะหากที่อยู่ไม่
ชัดเจนเล่มหนังสือเดินทางที่สถานทูตส่งคืนท่าน อาจต้องถูกส่งกลับเข้าไปยังสถานทูตตามเดิม และจ าเป็นจะต้องส่ง
อีเมล (เท่านั้น ไม่มีบริการโทรศัพท์ติดต่อ) แจ้งความประสงค์ และ ยืนยันตัวตนต่อสถานทูตซึ่งอาจจะต้องใช้
ระยะเวลาทั้งหมด 30 วันท าการเป็นอย่างน้อย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาให้เข้าไปรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตัว
ผู้สมัครเองอีกครั้งทางอีเมล 

8. กรณีที่ผู้สมัครต้องการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ หรือ จ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง ระหว่างขั้นตอน
การพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานส าคัญที่ยืนยันได้ว่าท่านจ าเป็นจะต้องใช้หนังสือ
เดินทางจริงๆ ให้ทางสถานทูตพิจารณาในวันสัมภาษณท์ันทีเท่านั้น หากยื่นไปแล้ว และ ออกมาจากสถานทูตแล้ว จะ
ไม่สามารถขอคืนเล่มหนังสือเดินทางกระทันหันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น  

9. ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่สถานทูตจะอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาให้ส าหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย วี
ซ่ามีอายุ 10 ปี (แต่สามารถพ านักได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตามด่านตรวจคนเข้าเมืองก าหนดเท่านั้น ไม่เกิน 3 
หรือ 6 เดือน) แต่ต้ังแต่ มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพิจารณาอายุวีซ่าให้เป็น 
 



 

  

 
 
 
รายบุคคล ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะได้วีซ่าอายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจได้พอดีระยะเวลาช่วงที่ต้องการจะเดินทางก็เกิดขึ้น
ได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไป
พร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกับการขอ
อนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่ง
ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้
ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า
หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่า
ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ต้นทุน
สูงขึ้น 

 



 

  

 
 
 
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดนิทางทกุประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุ

ที่เก่ียวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 
ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตาม
ข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณว์ซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- กรอกแบบฟอรม์กรอกข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือใชข้อยื่นวีซ่าทอ่งเที่ยว ประเทศสหรฐัอเมริกา ที่ทางบริษทัส่งให ้ให้
ละเอยีดครบถว้น เขยีน หรอื พมิพเ์ปน็ภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษกไ็ด้ 

- ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง คงเหลอือายใุชง้านมากกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 
หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน (หน้าเลขที่บ้าน และ หน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง) 

- ส าเนาหน้าวีซ่าประเทศสหรฐัอเมริกา ทุกประเภท (ถ้าเคยมี) 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ , เปล่ียนนามสกุล , ทะเบยีนสมรส , ทะเบียนหย่า  (ถ้ามี) 

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 
เตรียมเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งส าเนา หรือ สแกนส่งมาที่บริษทั ไมจ่ าเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงมา 

 

 

 



 

  

 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเปน็ตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตู 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณก์บัเจา้หนา้ทีข่องสถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณ ีตามวนั เวลาทีส่ถานทตูนดัหมายเทา่นัน้ และ โปรด
แตง่กายดว้ยชดุสภุาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิทัง้หมด ไมจ่ าเปน็ตอ้งถา่ยส าเนา  

เพือ่แสดงกบัสถานทตูในวนัสมัภาษณ ์ดงันี้ 

1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหม)ู เท่านั้น คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทาง
กลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้เตรียมมาแสดงด้วย) 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ขนาดเท่ากันทุกด้าน เป็นส่ีเหล่ียมจัตุรัส เน้นใบหน้า จ านวน 2 รูป พืน้ฉาก
หลงัรปูตอ้งเปน็พืน้สขีาวเทา่นัน้  
ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของรปูถ่าย ทัง้นีอ้ยูท่ีด่ลุยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเทา่นัน้ 

- ห้ามสวมแว่นสายตา 

- ห้ามสวมเครื่องประดับ 

- รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  

- ไม่เป็นรูปเดียวกันกับวีซ่าที่เคยไดร้ับแม้จะยังไมเ่กิน 6 เดือน ก็ตาม จ าเป็นต้องถ่ายใหม่ 

- ห้ามถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ไม่สามารถใชไ้ด้ 

3. บัตรประชาชน  
4. ทะเบยีนบ้าน 
5. ทะเบยีนสมรส กรณเีพศหญงิ หากมหีลกัฐานการเปลีย่นค าน าหนา้เปน็ ...นาง... ตอ้งแนบเอกสารใบส าคญัมาดว้ย 
6. ทะเบยีนหย่า กรณเีพศหญงิ หากหยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เปน็ ...นางสาว... ตอ้งแนบเอกสารใบส าคญัมาดว้ย 
7. ใบมรณะบัตร สามี/ภรรยา เพ่ือยืนยันสถานะตนเอง กรณีสามีเสียชีวิตแล้ว 
8. สูติบัตร กรณีเด็กมีอายุต่ ากว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ  
9. กรณเีดก็อายตุ่ ากว่า 18 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้ม บดิา หรอื มารดา จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติม

ดังน้ี  



 

  

 
 

- เดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ป ีเดนิทางกบับคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให้ บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอืยนิยอมให้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรอือ าเภอที่พ านักอยู่ และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับ
ใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที่  

- เดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ป ีเดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรือ
อ าเภอที่พ านักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว มารดา 
ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ป ีเดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขต
หรืออ าเภอที่พ านักอยู่ และใหร้ะบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที่  

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จ าเป็นต้องมีหลักฐานการรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใต้
การปกครองของผู้นั้น เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทกึการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก บันทึกสลักหลักใบ
หย่า  

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของผู้อื่น จ าเป็นต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใต ้การดแูลของผู้นั้น เช่น หนงัสือ
รับรองบุตรบญุธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ ์บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณพ์รอ้มเดก็ดว้ยทกุกรณี 
10. หลักฐานการท างาน จดหมายรบัรองการท างานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เปน็ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุหัวจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จ าเป็นต้องระบุสถานทูต 
/ ประเทศ และพีเรียดวันที่จะเดนิทาง) แค่ยืนยันต าแหน่งงาน เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเริม่งานเท่านั้น หาก
ต้องการระบุ จะต้องระบุให้ถูกต้อง) 

โดยหลกัฐานการท างาน จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เปน็ชือ่ผูเ้ดนิทาง 
จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 3 เดือนนบัจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์ทีม่ชีือ่ผูเ้ปน็เจา้ของรา้นคา้ เปน็ชือ่ผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายค าสัง่เกษยีณอายรุาชการ 

 



 

  

 

 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรือ นักศึกษา ใชห้นงัสือรบัรองจากสถาบนัศึกษา ระบุยืนยันสถานะว่าเป็นนักเรียน หรือ 
นักศึกษา จริง และ ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบัญชเีงินฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมยีอดเงินคงเหลือใน
บัญชี ไม่ต่ ากว่า 1 แสนบาท โดย ใชส้มดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรยีมไปในวัน
สัมภาษณ์ เก่ียวกับบัญชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านจ าเป็นต้องเตรียมบัญชีออมทรัพย์ 
(Saving) เป็นหลักเท่านั้น  

สามารถใช้ สมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) ได้หากมรีายการ การท ารายการย้อนหลังไป 
6 เดือน ทุกเดือน หากข้ามเดือนใดเดือนหนึ่งไปในสมุด หรือมรีายการไม่ครบเนื่องจากไม่ได้อัพเดทนาน จ าเป็นต้อง
ขอ สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จ าเป็นต้องมีใบรับรองแพทย ์การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุว่า 
“สขุภาพรา่งกายแขง็แรง สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได้” และกรมธรรม์ประกันสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 
ส าหรับผู้สูงอายุในกรณีนีท้างสถานทูตฯ อาจต้องการใหม้กีารตรวจสุขภาพเพ่ิมเตมิขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
สถานทูตฯ 

13. ในบางกรณทีางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดูหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากที่คณะเดนิทางกลับมาแล้ว ซึ่งอาจจะ
ท าให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษทั ต้องขออภยัในความไม่สะดวกในส่วนนี้ และโปรดปฏิบัติตาม เพ่ือการ
ขอวีซ่าในครั้งต่อไป 

14. การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มี
เอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศทีร่ะบเุท่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า 
ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ด้ช าระไปแล้ว และหากต้องการยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ จ าเป็นต้องช าระค่าบรกิาร 
และ ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

หลงัเขา้รบัการสมัภาษณโ์ดยประมาณ 7 วนัท าการ  

หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถกูส่งคนืมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณยี ์ตามทีอ่ยูท่ีก่รอกในแบบฟอรม์ไว้ 

 

 

 

     ตวัอยา่งรปูถา่ยเพือ่ยืน่ขอวซีา่ U.S.A. 

 

 

สถานทีต่ัง้ สถานทตูอเมรกิา กรงุเทพฯ ประจ าประเทศไทย 

ตัง้อยู ่ถนนวทิย ุฝัง่เดยีวกบัโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟา้ BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที ่2 เดนิทางเชือ่มเขา้สูอ่าคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์เพือ่เขา้สูถ่นนวทิย ุ
เดนิผา่นโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถงึสะพานลอย 

สถานทตูจะอยูห่นา้สะพานลอยแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑตูอเมรกิา 

ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้สถานทตูอเมรกิาเพือ่สมัภาษณว์ซีา่  

หากทา่นน าสิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนี้ตดิตวัมาดว้ย 

• อุปกรณ์ที่ใชแ้บตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ์ไดอารีด่ิจิตอล เพจเจอร์ กล้อง เทป
เสียง/วิดีโอเทป แผ่นซีด ีMP3 แผ่นดิสก์ แล็บท็อป หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 
• กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค์ 
• กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ ่กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเส้ือผ้า ผู้สมัครสามารถ
ถือกระเป๋าใสใส่เอกสารที่จ าเป็นส าหรับการสัมภาษณ์วีซ่าได้เท่านั้น 
• อาหารทุกประเภท (มีจดุจ าหน่ายกาแฟพร้อมอาหารว่างด้านในสถานทูต) 
• ซองจดหมายหรือหีบห่อที่มีการปิดผนึก 
• บุหรี่ / ซิการ ์/ กล่องไม้ขดีไฟ / ไฟแช็ก 
• ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ 
• อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 
รายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจมีส่ิงของอื่นๆที่ห้ามน าเข้าสถานทูตอีก ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของ
เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพทม์ือถือหนึ่งเครื่องที่ได้รับอนญุาตแล้ว สถานทูตอเมริกาจะไมร่ับฝากส่ิงของ
ต้องห้ามใดๆตามรายการข้างต้น ท่านจะต้องด าเนินการจดัเก็บส่ิงของเหล่านั้นด้วยวิธีอื่นก่อนเข้าไปในสถานทูต 

 

ผู้ติดต่อสถานทูตฯทุกท่านต้องไดร้ับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่าน
สามารถฝากโทรศัพทม์ือถือ 1 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประต ูแต่สถานทูตฯและพนักงานรักษา
ความปลอดภัยจะไมร่ับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้
กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทูตฯตามที่นดัหมายไว้ หากน าส่ิงของดังต่อไปนี้มาด้วย 

 

 

 

 



 

  

 

 

ค าแนะน า 

เอกสารที่ท่านต้องยื่นในวันสัมภาษณม์ีดังน้ี  

1. ใบยืนยันนดัสัมภาษณ์  

2. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160  

3. หนังสือเดินทางทั้งเล่มปัจจุบันและเล่มเดิมทั้งหมดทีท่่านเคยม ี

4. รูปถ่ายส าหรับท าวีซ่าขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ พ้ืนหลังสีขาว  

5. โดยเฉพาะท่านที่สมัครวีซ่าประเภท B1/B2 วีซ่า ท่านควรจะเตรียมหลักฐานการเงินส าหรับการเดินทางของท่านมาด้วย 

6. ท่านควรจะสามารถอธิบายได้ถึงแผนการของท่านในช่วงเวลาที่ท่านพ านักในสหรัฐฯและหลังจากทีท่่านเดินทางกลับสู่
ประเทศไทยแล้ว 

7. ผู้สมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีก่อนเวลาสัมภาษณ์เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


