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เที�ยววิถีใหม่ New Normal Travelers

สหรัฐอเมริกา ประกาศเป�ดประเทศต้อนรับนักท่องเที�ยว โดยมี
ความปลอดภัยจากการแพร่ระบาด โควิด-19 หลังประชาชนได้รับ
วัคซีนโควิด ถือได้ว่าเป�นประเทศแรกที�คนไทยสามารถไปท่องเที�ยว
ได้ และยังให้บริการฉีดวัคซีนสาํหรับชาวต่างชาติ (ข้อจาํกัดของ
แต่ละรัฐที�ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ กับนักท่องเที�ยว) เพื� อเป�นการให้
ความมั�นใจในความปลอดภัยระหว่างท่องเที�ยว การท่องเที�ยววิถี

ใหม่ (new normal) เป�นสิ�งที�ทําได้ในขณะนี� นับได้ว่าเป�นการท่อง
เที�ยวครั�งแรกหลังการระบาด และสามารถท่องเที�ยวได้อย่าง

ปลอดภัย แต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้มาตรการที�ทั�ง 2 ประเทศกําหนด
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475/43 ซ.สุทธิพร ถ.ประชาสงเคราะห์ 2

โทร. 081-331-9922
แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ที่อยู่ บริษัท ไบร์ทเนส ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 



พรอ้มคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร ์Q ประตู 8 สายการบิน อีวเีอ แอร ์

ออกเดินทางจากประเทศไทยสู่ กรุงไทเป / ไต้หวนั โดยเที�ยวบินที� BR 212 (Boeing777)

              ใชเ้วลาในการบิน 3 ช.ม. 50 นาที
ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน กรุงไทเป รอเปลี�ยนเที�ยวบิน
ออกเดินทางสู่ ลอสแองเจลิส (LAX International Airport) โดยเที�ยวบินที� 
BR 012 (Boeing777)

              ใชเ้วลาในการบิน 12 ช.ม.

          **บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล**

ถึงท่าอากาศยาน นครลอสแองเจลิส หรอื เมืองนางฟ�า meet & greet นาํท่านสู่ที�พัก
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร

DAY 1 
BANGKOK - LOS ANGLES
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10.00 น.

12.20 น.

17.10 น.

19.20 น.

พักโรงแรม The Westin Los Angeles Airport **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

16.20 น.

18.30 น.



08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม
               **Appointment**

12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
                นําท่านเที�ยวชมนครลอสแองเจลีส ที�มีแหล่งท่องเที�ยวระดับ    

                โลก ปลายทางของถนนสายประวติัศาสตร์
                รูท 66 (Route 66) Hollywood Sign สัญลักษณ์ของ
                แอลเอ, ถนนฮอลลีวูด (Hollywood) สถานที�อันมีชื�อเสียง   

                ทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร ์ฮอลลีวูด 

                วอล์ก ออฟ เฟรม ที�ดาราดังแหง่ฮอลลีวูด ได้ประทับรอย

                ไชนีสเธยีรเ์ตอร ์เยี�ยมชมย่านแอลเอดาวน์ทาวน์ 

                เมืองนี�ก็ได้ชื�อมาจากโบสถ์เก่าแก่ในย่านนี� 
                The Cathedral of Our Lady of The Angels แถบนี�มีรา้น 

                อาหารเม็กซกัินดี ๆ หลายรา้นรวมทั�งรา้นค้ารา้นเล็ก ๆ  

                มากมายอีกด้วย ย่านไฮโซเขตโรดีไอไดรฟ์ 

                ย่านเบเวอรี� ฮิลล์ส (Beverly Hills) ไลฟ�สไตลล์ของ
                สังคมชั�นสูง       

18.30 น.    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                พักโรงแรม The Westin Los Angeles Airport**** 

                หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

DAY 2
LOS ANGELES 
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                มือและรอยเท้าไวต้ามท้องถนนแหง่นี� และด้านหน้าของ

                ถนน Olvera ซึ�งเป�นย่าน ประวติัศาสตรข์องแอลเอ และชื�อ 



DAY 3 LOS ANGELES
BARSTOW -LAS VEGAS  
08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของ 

                  โรงแรม
09.00 น.     เดนิทางสูเ่มอืงลาสเวกัส (Sin City) โดย 

                  ผา่นเมอืงบารส์โตว์
12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บา่ย            ใหท่้านไดม้เีวลาเพลิดเพลินไปกับการ
                  ชอ้ปป�� ง Las Vegas Premium Outlet 

                  นาํท่านเขา้สูย่า่นลาสเวกัส บูโลวารด์ 

                  ถือได้วา่เป�นเซน็เตอรข์องเมอืงที�มแีหล่ง      

                  บนัเทิง เอนเตอรเ์ทน คาสโิน เรยีงราย        

                  ประดบัไปด้วยแสงไฟนบัล้านๆดวง
18.30 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  พกัโรงแรม Planet Hollywood Resort 

                  & Casino****    

                  หรอืเทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน
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07.00 น .  รับประทานอาหารเช้า ที�ห้องอาหาร
             ของโรงแรม
             เ ดินทางสู่  GRAND CANYON WEST RIM      

             ชมสิ�งมหัศจรรย์  1  ใน  7  ของโลก  

             เป�ดประสบการณ์บน  SKYWALK ต้นแบบ     

             เป�นแห่งแรกของโลก  ชมวิวแบบพาโนรามา   

             ของแกรนด์แคนยอน  2 จุด  คือ  

             GUONO POINT และ  EAGLE POINT

12.00 น .   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร    

             (ป�คนิค )

บ่าย         เ ดินทางกลับสู่ลาสเวกัส  อิสระให้ท่านได้ชม  

             แสงสีของเมือง  ถ่ายรูปกับสิ�ง ก่อสร้างที�   
             เป�นแลนด์มาร์คสาํ คัญของโลก  ที�ถูกสร้าง  

             ขึ� นจาก  MAN MADE 

18.30 น .   รับประทานอาหารคํ�า  ณ  ภัตตาคาร
             พักโรงแรม  PLANET HOLLYWOOD  

             RESORT & CASINO**** 

             หรือเ ทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 

DAY 4
LAS VEGAS
GRAND CANYON SKYWALK 
 LAS VEGAS
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DAY 5 
LAS VEGAS
BAKERSFIELD 
 FRESNO
08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม
                  อําลาลาสเวกัส ถ่ายรูป Las Vegas Sign แล้วเดินทาง     

                  สู่เมือง Fresno

12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
                  เดินทางต่อสู่เมือง เฟรสโน เมืองเล็กๆที�ได้รบั
                  การกล่าวขานวา่เป�น “เมืองที�ดีที�สุดเมืองหนึ�งใน   

                  สหรฐัอเมรกิา” เป�นเมืองศูนย์กลางทางการเกษตร   

                  ทําไรอ่งุ่น ผลิตไวน์ และยังเป�นเมืองในเขตท่องเที�ยว    

                  อุทยานแหง่ชาติโยเซเมติ
18.30 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  พักโรงแรม 

                  DoubleTree by Hilton Fresno Convention Center 

                   *** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

DAY 6 
FRESNO
MONTEREY
SAN FRANCISCO

08.00 น.       รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม
                    ออกเดินทางสูเ่มอืง Monterey เมอืงตากอากาศที�คน   

                    อเมรกัินนยิมไปพกัผอ่น ชมเสน้ทาง 17 Miles Drive    

                    ถนนเลียบมหาสมุทรแปซฟิ�กที�สวยที�สดุในโลก และ ชม    

                    Pebble Beach Golf Course ที�จดั PGA Tour ที�มชีื�อ  

                    เสยีงไปทั�วโลก ท่านสามารถแวะซื�อของที�ระลึกได้
12.00 น.       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
                    เดนิทางสูเ่มอืง ซานฟรานซสิโก เมอืงท่องเที�ยว
                    อันดบัหนึ�งของแคลิฟอรเ์นีย และเป�นเมอืงที�
                    แสนโรแมนติกอันดบัต้นๆของโลก 

18.30 น.        รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                    พกัโรงแรม San Francisco Marriott Union Square    

                    **** หรอืเทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน
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DAY 7 
SAN FRANCISCO
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08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของ 

                  โรงแรม
                  เที�ยวชมเมอืง Pier 39, 

                  Fisherman’s Wharf, 

                  Lombard Street, 

                  Golden Gate Bridge

12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
                  อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป�� งยา่น 

                  Union Square 

                  ที�มทัี�งรา้นค้าแบรนดช์ื�อดงั 

                  ตามอัธยาศัย
18.30 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  พกัโรงแรม 

                  San Francisco Marriott Union Square 

                  **** หรอืเทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน
 



08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของ    

                  โรงแรม
                  เที�ยวไรอ่งุ่น Napa Valley นาปา วลัเล่ย ์ 

                  ตั�งอยูท่างเหนอืของอ่าวซานพาโบล 

                  (San Pablo Bay) มสีภาพภมูศิาสตร์
                  ที�หลากหลาย ตั�งอยูร่ะหวา่งชายฝ�� ง
                  ทะเลแปซฟิ�กที�หนาวเยน็และหบุเขาที�
                  รอ้นระอุของแคลิฟอรเ์นยี ทําใหส้ามารถ   

                  ปลกูองุ่นไดห้ลากหลายสายพนัธุ์
12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
                  ไวนเ์ทสติ�ง 1 ใน 3 ของไวนน์ั�นปลกูใน 

                  นาปาเคานตี์� จงึนบัวา่เป�นไวนที์�
                  มคีณุภาพดทีี�สดุในอเมรกิา โดยองุ่นที�
                  เป�นดั�งเพชรเมด็งาม คือ 

                  Cabernet Sauvignon ซึ�งปลกูได้
                  เยอะที�สดุ นับเป�น 40% ของผลผลิตทั�งหมด 

18.30 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  นําท่านสูส่นามบนิ 

                  San Francisco International Airport 

DAY 8
SAN FRANCISCO
NA PA VALLEY
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DAY 9 SAN FRANCISCO  -  BANGKOK
 

DAY 10  BANGKOK

01.00 น.    ออกเดนิทางโดยสายการบนิ อีวเีอ แอร ์โดยเที�ยวบนิที�     
                 BR 017 (Boeing777) 

                 ใชเ้วลาในการบนิ 13 ช.ม. 15 นาที
                 **บนิขา้มเสน้แบง่เวลาสากล**

 

 

05.15 น.      ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน กรงุไทเป รอเปลี�ยนเที�ยวบนิ
08.25 น.     ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที�
                   BR 211 (Boeing777) ใชเ้วลาในการบนิ 3 ช.ม. 45 นาที
11.10 น.        คณะเดนิทางกลับถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ
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•   ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ (economy class) ตามเสน้ทางที�ระบุในรายการทัวร์
•   ค่าโรงแรมที�พกัตามระบุ หรอื เทียบเท่าในระดับเดยีวกัน พกัหอ้งละ 2 ท่าน
•   ค่ารถปรบัอากาศนาํเที�ยวตามโปรแกรม
    6-8 ท่าน ใชร้ถขนาด 12-15 ที�นั �ง
    10-15 ท่าน ใชร้ถขนาด 24-30 ที�นั �ง
    16-20 ท่าน ใชร้ถขนาด 30-35 ที�นั �ง
•   ค่าบรกิารผูน้าํเที�ยว ดแูลคณะตลอดการเดนิทาง
•   ค่าบรกิารอาหารเชา้, กลางวนั, คํ�า ตามที�ระบุในโปรแกรม
•   ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยว อุทยานแหง่ชาติแกรนด์แคนยอน
•   ค่าทิปพนกังานขบัรถที�ใหบ้รกิาร ตลอดการเดนิทาง
•   ค่าดาํเนนิการทํา appointment Vaccine ก่อนออกเดนิทาง
•   ค่าทํา PCR Test ก่อนเดนิทางกลับประเทศไทย
•   ค่าประกันอุบติัเหตกุารเดนิทางและสขุภาพ คุ้มครองโควดิ-19 ในวงเงิน 5 ล้านบาท

•   ค่าบรกิารและธรรมเนยีมวซีา่ สหรฐัอเมรกิา
•   ค่าทํา PCR Test ก่อนออกเดนิทาง 72 ช.ม.

•   Alternative State Quarantine (ASQ) การกักกันผูเ้ดินทางทั�งชาวไทย   

    และชาวต่างชาติเขา้มาในราชอาณาจกัร โดยใชส้ถานประกอบการธุรกิจ 

    โรงแรม หรอืสถานที�ที�รฐักําหนดใหเ้ป�นสถานที�กักกัน เพื�อการเฝ�าระวงั 

    ป�องกัน และควบคมุโรคโควดิ-19 เป�นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั 

    (การเปลี�ยนแปลงจาํนวนวนัใหด้จูากประกาศของทางรฐัเป�นสาํคัญ)

•   ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว, ค่าอาหารและเครื�องดื�ม ที�นอกเหนอืจากที�ระบุในรายการ
•   ค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 

ค่าทัวรไ์มร่วม

ค่าทัวรร์วม
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พกัหอ้งเดี�ยวจา่ยเพิ�ม 22,500 บาท

พกัหอ้งเดี�ยวจา่ยเพิ�ม 22,500 บาท
THB 140,000 วนัเดนิทาง 2 คณะ 

รบัจาํนวนจาํกัดเพยีงคณะละ 15 ท่านเท่านั�น
• 04 - 13 มถินุายน 2564 •

• 18 - 27 มถินุายน 2564 •ค่าวีซ่า ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการวีซ่า usa 
ท่านละ 7500 บาท ไม่รวมในค่าทัวร์



กรอกแบบฟอรม์รายละเอียด พรอ้มสง่ copy 
หนา้พาสปอรต์ และวซีา่ มายงับรษัิทฯ เพื�อดําเนนิการ
จองคิวในการขอรบัวคัซนี ในสหรฐัอเมรกิา เมื�อทางบรษัิทฯ
รวบรวมรายชื�อผูเ้ดนิทางไดห้มดแล้วจะเริ�มทําการจองตาม
ขั�นตอนที�กําหนด หลังจากนั�นภายใน 48 ช.ม. 
ท่านจะไดร้บั QR Code ตอบกลับเกี�ยวกับ appointment
พรอ้มวนัที�นดัหมาย (ในขั�นตอนนี�ไมม่ค่ีาใชจ้า่ยใดๆ)

 

STEP 1

STEP 2

STEP 4

STEP 3

ทางบรษัิทฯ จะดาํเนนิการจองตั�วเครื�องบนิที�คอนเฟ�รม์ที�นั �ง
เรยีบรอ้ย โดยท่านชาํระเงิน 40,000 บาท เป�น
ค่าตั�วเครื�องบนิ หลังจากนั�นภายใน 72 ช.ม. 
ท่านจะไดร้บัตั�วเครื�องบนิ e-ticket จดัสง่ใหท้างอีเมล์ 
(การยกเลิกหรอืการเลื�อนการเดนิทางใดๆ เป�นไปตามขอ้
กําหนดของสายการบนิ รวมถึงค่าธรรมเนยีมในการยกเลิก
ใหเ้ป�นไปตามที�สายการบนิกําหนด)

 

ท่านลกูค้าต้องสง่มอบ booking ASQ ตามที�ท่านเลือก
โดยทางบรษัิทฯ จะสง่ใบคํารอ้งไปยงัสถานกงศุลไทยใน
สหรฐัอเมรกิา เพื�อขอใบรบัรอง
COE (Certificate of Entry) ในการกลับเขา้สูป่ระเทศไทย
พรอ้มแจง้สถานที�กักตัว ASQ ใหก้ระทรวงต่างประเทศ 
รวมถึง กองตรวจคนเขา้เมอืงไดร้บัทราบ 

 

ท่านชาํระเงินค่าทัวรส์ว่นที�เหลือก่อนการเดนิทาง 10 วนั
เพื�อที�ทางบรษัิทฯ จะไดน้าํไปเป�นค่าใชจ้า่ยต่างๆใน
การเดนิทางของคณะทัวร์
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ขั�นตอนการสมคัร
รว่มเดินทางกับทัวร์



การรบัวคัซนีฟร ีจากสถานที�ไดร้บัอนญุาตใหม้กีารแจกจา่ยวคัซนีแก่ผูที้�
ไมไ่ด้ถือสญัชาติอเมรกิา สามารถรบัวคัซนีไดต้ามที�มอียูใ่นโควต้า 

แต่กฏเกณฑ์ต่างๆ รฐัแต่ละรฐัจะออกกฏมาไมเ่หมอืนกัน 

อาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนไปตามระยะเวลา 
วคัซนีที�ท่านสามารถไดร้บัในขณะนี�จะมอียูด่งันี�

ทางบรษัิทฯเลือกจองวคัซนี Johnson & Johnson

เพราะท่านไมต้่องใชเ้วลานานเกินไป แต่คณุภาพและ
ประสทิธภิาพ รวมถึงสขุภาพของตัวท่านเอง 

ควรพจิารณาวา่มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่หรอื
 ปรกึษาแพทย ์เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ถกูต้อง วคัซนีได้รบั
การรบัรองจาก CDC หนว่ยงานป�องกันโรคติดต่อใน 

สหรฐัอเมรกิาเป�นวคัซนีฉกุเฉินซึ�งท่าน
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเอาผดิจากผูใ้หบ้รกิารวคัซนีได้

 

Vaccine Free

ท่านต้องฉีด 2 โดส
ระยะเวลาหา่งของโดส 2 ต้องรอ 21 วนั

 

ท่านต้องฉีด 2 โดส
ระยะเวลาหา่งของโดส 2 ต้องรอ 28 วนั

 

ท่านฉีด 1 โดสเท่านั�น
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การเขา้เมอืง

ผูจ้ดัทัวร ์

        เป�นไปตามหลักสากล นักท่องเที�ยวต้องแสดงหลักฐานวา่
จะไปท่องเที�ยวที�ใดบา้ง มกีารจองโรงแรมที�พกั, พาหนะ, 
สาํหรบัการเดินทางท่องเที�ยวไวพ้รอ้มหรอืไม ่การพจิารณา
ของ Immigration จะพจิารณาจากความตั�งใจใน
การมาท่องเที�ยว และไมม่วีตัถปุระสงค์ในการละทิ�งถิ�นฐานเดิม
โดยเฉพาะในชว่งเวลาการระบาดโควดิ ดังนั�นการขอดหูลักฐาน
เชน่ สถานะการเงิน, การงาน, หรอืธุรกิจในประเทศ ที�ใหค้วาม
เชื�อมั�นวา่ท่านจะไมล่ะทิ�งถิ�นฐานและมาอาศัยอยูใ่นประเทศ
สหรฐัอเมรกิาโดยผดิกฏหมาย
        การปฏิเสธในการไมใ่หเ้ขา้ประเทศ Immigration จะแจง้
เหตผุลในขอ้สงสยั หรอืมกีารพบการกระทําผดิ (Black List)

ซึ�งทางบรษัิททัวร ์หรอื ผูน้ําเที�ยวมอิาจเขา้ไปชว่ยแก้ต่างได้
 

       มคีวามประสงค์ที�จะจดันาํท่านลกูค้าที�ต้องการออกไปเที�ยว
ต่างประเทศปลายทางที�มคีวามปลอดภัย ต่อโรคระบาด 

Covid-19 ภายใต้วถีิท่องเที�ยวใหม ่(new normal) ซึ�งการจดัไป
ยงัอเมรกิารในครั�งนี� เพราะผูจ้ดัเล็งเหน็วา่ท่านลกูค้าสามารถได้
ไปผอ่นคลาย ท่องเที�ยว ปลอดภัยต่อชวีติ และสามารถที�จะ
ขอรบัวคัซนีจากรฐัที�ท่านไปเที�ยวไดด้ว้ย 

       ผูจ้ดัทัวรข์อใหท่้านทําความเขา้ใจในการปรบัตัวท่องเที�ยว
วถีิใหม ่ที�ยงัมกีฏหมายของแต่ละประเทศยงัไมเ่ป�ดกวา้ง อาจจะ
ต้องรอระยะเวลาอีก 3-6 เดอืน หลายประเทศที�เป�นจุดหมาย
ปลายทางท่องเที�ยวก็จะเริ�มเป�ดมากขึ�น เป�นความพยายามที�จะ
สรา้งการท่องเที�ยวใหเ้กิดขึ�นมาอีกครั�ง หลังจากหยุดนิ�งไปเป�น
ระยะเวลาป�กวา่ๆ ใหก้ลับมาท่องเที�ยวได้อีกครั�ง 
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ขั�นตอนใหม่สาํหรับการสมัครวีซ่าชั�วคราว
(NON-IMMIGRANT VISA) 

 

นาํใบฝากเงินธนาคารที�ไดม้าไปยงั
ธนาคารกรงุศรอียุธยา ณ สาขาตาม

ที�กําหนดไว้
เพื�อจา่ยค่าธรรมเนยีมสมคัรวซีา่ 

 

กรณุาอ่านรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับ
ขั�นตอนการขอวซีา่นี�ได้ที�

www.ustraveldocs.com/th 

กรอกแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ DS-160
 ทางอินเทอรเ์นต็ที�

https://ceac.state.gov/genniv/

• เขา้ไปที�เวบ็ www.ustraveldocs.com/th 
• สรา้งบญัชผีูใ้ช ้

• เลือกประเภทของวซีา่และค่าธรรมเนยีม
ตามวซีา่ประเภทนั�นๆ 

• ซึ�งจะได้แบบฟอรม์ใบฝากเงินธนาคารที�มี
รายละเอียดตามที�ท่านกรอก 

• ใหพ้มิพแ์บบฟอรม์ใบฝากเงินธนาคารนั�น
ออกมา   

 

ในการกําหนดนดัวนัสมัภาษณ์ ใหแ้จง้ที�อยู่
สาํหรบัการจดัสง่เอกสารด้วย 

หากคํารอ้งขอวซีา่ของท่านได้รบัอนมุติั
 ทางเราจะจดัสง่วซีา่ของท่านไปยงัที�อยูต่าม

ท่านระบุจะไปรบัหรอืใหจ้ดัสง่

กําหนดนดัหมายวนัสมัภาษณ์
ทางอินเทอรเ์นต็ที�

www.ustraveldocs.com/th หรอื
ทางโทรศัพท์ผา่นศูนยบ์รกิารที� 

02-105-4110 

ตั�งแต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าชั�วคราว (NON-IMMIGRANT VISA) ได้ที�
HTTP://WWW.USTRAVELDOCS.COM/TH

กรณุาปฏิบติัตามคําแนะนําอยา่งเครง่ครดั มเิชน่นั�นการสมคัรวซีา่ของท่านอาจล่าชา้ หรอืท่านอาจไมไ่ดส้มัภาษณว์ซีา่ในวนัที�นดัไว ้

ท่านควรขอวซีา่ล่วงหนา้มากที�สดุเท่าที�จะเป�นไปได ้เนื�องจากการรอนัดสมัภาษณว์ซีา่และกระบวนการออกวซีา่อาจใชเ้วลานาน 

โดยเฉพาะในชว่งเวลาที�ผูค้นนยิมเดนิทาง
โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะนาํใหผู้เ้ดนิทางสมคัรวซีา่ล่วงหนา้ใหม้ากที�สดุเท่าที�จะเป�นไปได ้

และโปรดหลีกเลี�ยงการวางแผนการเดนิทางทีไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงไดจ้นกวา่จะไดร้บัวซีา่ในหนงัสอืเดนิทางของตน

STEP 1 STEP 2

STEP 3 STEP 4

STEP 5 STEP 6

ค่าวีซ่า ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการวีซ่า usa 
ท่านละ 7500 บาท ไม่รวมในค่าทัวร์



ขอ้ควรปฏิบติั
สาํหรบัวนันดัสมัภาษณ์

 

ขอ้กําหนดเกี�ยวกับรปูถ่าย 

•    กรณุากรอกแบบฟอรม์ เอกสารต่างๆใหเ้รยีบรอ้ยและ
พรอ้มยื�นใหกั้บเจา้หนา้ที�สถานทตู
•    นําหนงัสอืเดนิทาง หนา้ยนืยนัแบบฟอรม์ DS-160 ใบ
เสรจ็ชาํระค่าธรรมเนยีมสมคัรวซีา่จากไปรษณยีไ์ทย และรปู
ถ่ายจาํนวน 1 ใบซึ�งถ่ายไมเ่กิน 6 เดอืน
•    ท่านสามารถนาํโทรศัพท์มอืถือมาได ้1 เครื�อง สถาน
เอกอัครราชทตูสหรฐัอเมรกิาไมอ่นญุาตใหน้าํคอมพวิเตอร์
กระเป�าหิ�ว หรอือุปกรณถ่์ายภาพใดๆเขา้มาในสถานทตูฯ
กรุณาหยบิโทรศัพท์มอืถือและป�ดเครื�องก่อนเขา้ตัวอาคาร
เพื�อฝากไวกั้บเจา้หนา้ที�รกัษาความปลอดภัย

 

         ผูส้มคัรวซีา่สหรฐัฯ จะต้องอัพโหลดรปูถ่ายดจิทัิลลงในแบบ
ฟอรม์การสมคัรวซีา่ DS-160 โดยรปูถ่ายจะต้องตรงตามขอ้กําหนด
มเิชน่นั�นท่านจะไมส่ามารถดาํเนนิกระบวนการสมคัรต่อไปได ้

โดยรปูถ่ายจะต้องมคีณุสมบติัต่อไปนี�
1.       ต้องถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดอืน
2.      ต้องมพีื�นหลังสขีาว
3.      ต้องถ่ายหนา้เต็ม โดยหนัหนา้เขา้กล้อง
4.      ต้องอยูใ่นรปูแบบ Joint Photographic Experts Group    

         (JPEG หรอืไฟล์ .jpg) โดยมขีนาด 600x600 พกิเซล 

         และ 1200x1200 พกิเซล
5.      ขนาดของไฟล์จะต้องนอ้ยกวา่หรอืเท่ากับ 240 กิโลไบท์
6.      จะต้องไมถ่กูปรบัแต่งทางดิจทัิล
         สาํหรบัคําแนะนาํเพิ�มเติมเกี�ยวกับองค์ประกอบรปู ท่าน
สามารถอ่านขอ้กําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับรปูถ่ายไดที้�ลิ�งค์นี� หากรปู
ของท่านไมต้่องตามขอ้กําหนดดา้นองค์ประกอบเราอาจไมส่ามารถ
ดาํเนนิการเกี�ยวกับการสมคัรวซีา่ของท่านได ้เราขอแนะนาํใหผู้ส้มคัร
นาํรปูถ่ายดจิทัิลที�พมิพอ์อกมาแล้วมาในวนัสมัภาษณว์ซีา่ดว้ย



พาสปอรต์ที�ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนก่อนวนัหมดอายุ
หากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไมว่า่จะเคยมวีซีา่ อเมรกิา, แคนาดา, วซีา่อื�นๆ 

ในกลุ่มประเทศเชงเก้น หรอืประเทศอื�น ต้องนาํไปแสดงดว้ย
เพื�อเป�นการง่ายต่อการอนมุติัวซีา่

 

สาํเนาทะเบยีนบา้น
สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ
สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ
สาํเนาทะเบยีนสมรส , หยา่ 
สาํเนาสติูบตัร ในกรณอีายุไมถึ่ง 20 ป�บรบูิรณ ์

 

 

หนงัสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ)

สงักัดที�ท่านทํางานอยูต้่องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�นโดยระบุตําแหนง่, 

อัตราเงินเดอืนในป�จจุบนั, วนัเดอืนป�ที�เริ�มทํางานกับบรษัิทนี� 
และชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทางไปท่องเที�ยว 

หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา 
และสลิปเงินเดอืนยอ้นหลัง 3 เดอืน

 

 

 

 

กรณทีี�เป�นเจา้ของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบยีนพาณชิย ์

และหนงัสอืรบัรองบรษัิทที�คัดไวไ้มเ่กิน 6เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงค์ 

หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงินของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน
 

 

               เจา้หนา้ที�กงสลุจะพจิารณาการสมคัรเป�นรายกรณ ีไมม่เีอกสารใดสามารถประกันไดว้า่ผูส้มคัรจะไดร้บัอนมุติั (หรอืถกู
ปฏิเสธวซีา่) เนื�องจากแต่ละกรณมีคีวามแตกต่างกัน สิ�งที�สามารถแสดงถึงความสมัพนัธที์�หนกัแนน่ในกรณีหนึ�งอาจใชไ้มไ่ดกั้บ
อีกกรณหีนึ�ง เนื�องจากกระบวนการสมคัรวซีา่ชั�วคราวมไิดเ้ป�นกระบวนการที�ใชเ้อกสารเป�นหลัก ผูส้มคัรวซีา่ต้องสามารถแสดง
ความผกูพนัต่อประเทศของตนโดยการแจง้ใหเ้จา้หน้าที�กงสลุทราบ ผูส้มคัรวซีา่นกัเรยีน ผูเ้ขา้รว่มโครงการแลกเปลี�ยน และผู้
สมคัรวซีา่ประเภททํางานจาํเป�นต้องมเีอกสารสนับสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะนาํใหผู้ส้มคัรทกุท่านนาํหนงัสอืเดนิทางเล่มเดมิของ
ตนมาดว้ย และผูป้กครองของผูส้มคัรวซีา่ที�เป�นผูเ้ยาวค์วรนาํสติูบตัรของบุตรมาดว้ย
    ทั�งนี�ทางบรษัิทฯขอแจง้รายละเอียดต่างๆของเอกสารที�ควรนาํติดไปในวนัสมคัรวซีา่เพิ�มเติมจากที�ทางสถานฑตูกําหนดดังราย
ละเอียดดังนี�

เอกสารที� ใช้ในการสมัครวีซ่า 



เอกสารที� ใช้ในการสมัครวีซ่า 

สาํเนาสมุดบญัชเีงินฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน ต้องอัพเดทเป�น
เดอืนป�จจุบนั ควรเลือกเล่มที�มกีารเขา้ออกของเงินสมํ�าเสมอ 

และมจีาํนวนไมตํ่�ากวา่ 6 หลัก เพื�อใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอที�จะ
ครอบคลมุกับค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื�อกลับสูภ่มูลํิาเนา 
ในกรณทีี�เดนิทางเป�นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ�งในการยื�น
ขอวซีา่ ต้องออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย
***สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั***

กรณทีี�บรษัิทของท่าน เป�นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหกั้บ
ผูเ้ดนิทางทั�งหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1-6 แล้ว ทางบรษัิทจะต้อง
ออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ย 

และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�
จดัการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย

กรณทีี�เป�นนกัเรยีน นกัศึกษาจะต้องม ีหนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการ
ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจรงิ

กรณทีี�เดก็อายุตํ�ากวา่ 20 ป� เดนิทางไปกับ บดิาหรอืมารดา 
ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยนิยอม โดยที�บดิา, มารดา จะต้อง
ไปยื�นเรื�องแสดงความจาํนงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอีกท่าน
หนึ�งได ้ณ ที�วา่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการ
เขตลงลายมอืชื�อ และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทาง
เขา้ประเทศเป�นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวซีา่ สถานทตูไม่
คืนค่าธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคํารอ้งใหม ่ก็
ต้องชาํระค่าธรรมเนยีมใหมท่กุครั�ง

ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคืนค่าธรรมเนยีมวซีา่ใหกั้บผูร้อ้งขอ
หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป�นเหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่
สามารถเรยีกรอ้งคืนค่าวซีา่ได้



กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย 
รายการสิ�งของที�ไมใ่หน้าํเขา้มาภายในสถานทตู และระเบยีบในการเขา้สูส่ถานทตู
ผูติ้ดต่อสถานทตูฯทกุท่านต้องไดร้บัการตรวจรกัษาความปลอดภัยตามขั�นตอน
รกัษาความปลอดภัยของสถานทตูฯ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มอืถือ 1 เครื�อง 

ไวกั้บเจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภัยที�หนา้ประต ูแต่สถานทตูฯและพนกังาน
รกัษาความปลอดภัยจะไมร่บัผดิชอบหากเกิดการสญูหายหรอืความเสยีหายใดๆที�เกิดขึ�น
กับโทรศัพท์มอืถือของท่านในขณะที�ฝากไวกั้บพนกังานรกัษาความปลอดภัย ท่านไม่

สามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามที�นดัหมายไว ้หากนาํสิ�งของดงัต่อไปนี�มาดว้ย

อุปกรณ์บรรจุ
แบตเตอรี�

หรอือุปกรณอิ์เล็กทรอนคิสใ์ดๆ 

เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร์
ไดอารี�แบบดจิติอล วทิยุติดตามตัว

กล้องถ่ายรปู ตลับเทป 

แถบบนัทึกวดิทัิศน ์ซดีรีอม เครื�องเล่ม
เอ็มพสีาม แผน่ดสิก์ คอมพวิเตอร์
กระเป�าหิ�ว หรอืเครื�องเล่นเพลงขนาด

พกพา
 

กระเป�าสะพาย
หรอืกระเป�าถือสตรขีนาดใหญ่

กระเป�าถือและกระเป�าเดนิทางขนาดใหญ่
กระเป�าสมัภาระขนาดใหญ ่กระเป�าใส่

เอกสารหรอืกระเป�าเสื�อผา้ 
*ผูส้มคัรขอวซีา่สามารถนาํเอกสารที�ใชใ้น
การขอวซีา่ใสถ่งุหรอืกระเป�าใสเท่านั�น*

 

อาหาร 
(มรีา้นกาแฟและของวา่งจาํหน่าย

ภายในสถานทตูฯ)

 

ซองหรอืพสัดทีุ�ป�ดผนึก
 

บุหรี� ซกิาร ์กล่องไม้
ขดี ไฟแชค็

 

 

วตัถมุคีมทกุชนดิ
เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบ

อาวุธหรอืวตัถใุดๆที�มี
สารประกอบระเบดิ

 

รายการสิ�งของที�ไมใ่หน้าํเขา้มาภายในสถานทตูฯไมไ่ดจ้าํกัดอยูเ่พยีงแค่รายการที�กล่าวมาขา้งต้นเท่านั�น
สิ�งของประเภทอื�นอาจไมไ่ดร้บัอนญุาตใหน้าํเขา้มาภายในสถานทตูฯดว้ยเชน่กัน

 ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บวจิารณญาณของพนกังานรกัษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มอืถือ 1 เครื�อง 

สถานทตูฯไมร่บัฝากสิ�งของต้องหา้มที�กล่าวมาขา้งต้น 

ท่านต้องฝากเก็บสิ�งของดงักล่าวไวที้�อื�นก่อนมาติดต่อสถานทตูฯ


