
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หนึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย      

22.30 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ Etihad Airways โดย

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

 



 
วนัที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติ

อาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ

วอชิงตนั ดลัเลส เมอืงวอชิงตนั ด ีซ ีประเทศสหรฐัอเมรกิา - วอชิงตนั ด ีซ ี 

01.55 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 

โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY407 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช่ัวโมง บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

05.45 น. เดนิทางถงึ  ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์        

** เพื่อเปลีย่นเครือ่ง **   

** เพือ่เปลี่ยนเครือ่ง หนึง่เดยีวในโลก !! ระหวา่งรอเปลี่ยนเครือ่ง น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร ทีเ่มอืงอาบู ดาบี เมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตนัฯ         

ทา่นสามารถรบักระเป๋า และออกเดนิทางทอ่งเทีย่วไดท้นัท ี ** 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตนั  ดลัเลส เมืองวอชิงตนั ดี ซี ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบินที่ EY131 ** ใชเ้วลาบินประมาณ 14 

ช่ัวโมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

16.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตวิอชงิตนั ดลัเลส เมอืงวอชงิตนั ด ีซี ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

น าท่านรับกระเป๋าสัมภาระ ** เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ช่ัวโมง ** จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู่ เมอืงวอชงิตนั ด ีซี (Washington D.C.) ตัง้อยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับรัฐแมรี่แลนด ์

ประเทศสหรัฐอเมรกิา เมอืงหลวงเก่าแก่ของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการวางแผนผังเมอืงมา

เป็นอย่างด ีมคีวามสวยงามและเป็นระเบยีบ ทัง้ยังเป็นทีตั่ง้ ท ีท่ าการของหน่วยงานรัฐบาลที่ส าคัญต่างๆ

มากมาย เมอืงวอชงิตัน ด.ีซ.ี มอีาณาเขตเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตุรัส ยาวดา้นละ 16 กโิลเมตร โดยใจกลางของ

สีเ่หลีย่มจัตุรัสเป็นทีตั่ง้ของอนุสาวรยี์วอชงิตัน ท ีอ่ยู่ระหว่างท าเนยีบขาวและอาคารรัฐสภา  

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo , Washington D.C. หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สาม เมอืงวอชิงตนั ดี ซี - ท าเนียบขาว - อนุสรณ์สถานลินคอล์น - อนุสาวรีย์วอชิงตนั - 

อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั - สถาบนัสมธิโซเนยีน และ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิ

-  พพิธิภณัฑก์ารบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ                          

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) รูปป้ันของ  อ ับราฮ ัม ลินคอล์น 

ประธานาธบิดคีนที ่16 ของอเมรกิาความสูง 19 ฟุต (5.8 เมตร) 

ท ีตั่ง้อยู่อย่างสงบแต่แฝงไปดว้ยอ านาจนีอ้ยู่ในอิริยาบทที่น่ังอยู่บน

เกา้อี ้ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกสุดของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดย

สายตาของอดีตประธานาธิบดีคนนี้เพ่งมองทอดไปที่อนุสาวรีย์

วอชงิตัน นักท่องเท ีย่วควรจะมายืนตรงจุดทีช่าวอเมริกันนับลา้นคน

เคยมายืนรวมกันทีน่ ีเ่พื่อร าลกึและแสดงความเคารพต่อชายที่ถ ือ

ก าเนดิในบา้นไมซุ้งอย่างเรยีบง่ายที่สุด แต่เติบโตขึ้นเพื่อน าทาง

ประเทศชาตใิหผ่้านพน้สงครามกลางเมอืงอเมรกิันไปได ้และริเ่รมิให ้

เกดิการเลกิทาสในทีสุ่ด รูปป้ันหนิปูนและหนิอ่อนหลายๆชิน้ท ีน่ ีม่คีวามหมายเชงิสัญลักษณ์ เสาดอรกิแบบมี

ร่องทัง้หมดเป็นตัวแทนของทัง้ 36 รัฐ ซึง่เป็นช่วงเวลาทีล่นิคอลน์เป็นประธานาธบิดบีรหิารประเทศ ส่วนชื่อ

รัฐทัง้ 48 รัฐทีม่ขี ึน้สมัยทีอ่าคารก่อสรา้งแลว้เสร็จในปี 1922 ก็ไดรั้บการจารกึไวใ้ตช้ายคา อกีทัง้จติรกรรม

ฝาผนังทีล่นิคอลน์ถอืว่ามคุีณค่าตลอดช่วงชวีติของเขา ประกอบดว้ย เรือ่งอสิรภาพ สทิธขัิน้พื้นฐาน ความ

เป็นนรัินดร ์ความเป็นธรรม กฎหมาย ความเป็นอันหนึง่อันเดยีว ภราดรภาพและความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ เป็นตน้ 

 น าท่านเดนิทางสู่อนุสาวรยีว์อชงิตนั(Washington Monument)  

เป็นอนุสาวรยี์ท ีส่รา้งเพื่อเป็นเกยีรตแิก่จอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธิบดี

คนแรกของสหรัฐอเมรกิา มลัีกษณะเป็นแท่งโอเบลสิก ์ท าดว้ยหนิอ่อน 

หนิแกรนติ และหนิทราย สูง 555 ฟุต 5 ½ นิ้ว (169 เมตร) เป็น

สิง่ก่อสรา้งทีสู่งท ีสุ่ดในวอชิงตัน ดี.ซี.  ออกแบบโดยโรเบิร์ต มิลส ์

สถาปนกิในยุคนัน้ เริม่สรา้งในปี ค.ศ. 1848 แต่กว่าจะสรา้งเสร็จก็ล่วง

เขา้มาจนถงึปี ค.ศ. 1884 ใชเ้วลาสรา้งนานถึง 36 ปี เนื่องจากเงิน

บรจิาคหมด ประกอบกับเกดิสงครามกลางเมอืงอเมรกิัน ไดท้ าพิธีเปิด



 
อย่างเป็นทางการเมือ่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1888 ใชห้นิไป 36,491 กอ้น หนัก 90,854 ตัน ใชเ้งินไปทั ้งสิ้น 

1,187,710 ดอลลารส์หรัฐ ดา้นบนจะเป็นจุดชมววิ มลีฟิตแ์ละบันได 897 ขัน้ หินแต่ละกอ้นที่น ามาสรา้ง

บันไดในอนุสาวรยี์ไดม้าจากทีต่่างๆทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมรกิา และจากการบรจิาคจากองค์กรเอกชน

และรัฐบาลมติรประเทศต่างๆ อาจเรยีกว่าเป็นหนิตัวแทนจากนานาชาต ิท ีม่าจากทั่วทุกสารทศิมารวมกันเป็น

หนึง่เดียวที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ก็กล่าวได  ้ น าท่าน ผ่านชม อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์ส ัน (Thomas 

Jefferson Memorial) หนึง่ในสถาปัตยกรรมชิน้เรยีบง่ายแต่งดงามของอนุสรณ์สถานแห่งชาต ิสรา้งเพื่อ

แสดงความเคารพต่อประธานาธบิดแีละเหล่านักคิดที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกา โดยเดินจากอนุสรณ์สถาน

ลนิคอลน์ประมาณ 1.6 กโิลเมตร จะผ่านทวิแถวตน้เชอรร์ีไ่ปยังบรเิวณอ่างเก็บน ้าทดัิล บาซลิ (Tidal Basin) 

ของอนุสรณ์สถานแห่งชาต ิจากนัน้จะพบโครงสรา้งอาคารทีค่ลา้ยกับปูชนียสถาน ซึ่งสรา้งขึ้นเพื่ออุท ิศ

ใหก้ับบรรดาประธานาธบิด ีและเหล่านักคดิชัน้น าของอเมรกิา ทอมัส เจฟเฟอรสั์น ประธานาธิบดีคนที่สาม

ของสหรัฐอเมรกิา เป็นผูเ้ขยีนสิง่ส าคัญมากในขณะนัน้ น่ันคอืค าประกาศอสิรภาพของอเมริกา ท ี่อนุสรณ์

สถานแห่งชาตนิีม้กีารจัดกจิกรรมหลากหลายประเภท ตลอดทัง้ปีท ีบ่รเิวณรอบๆของอ่างเก็บน ้าทดัิล บาซิล 

(Tidal Basin) ไม่ว่าจะเป็นคอนเสริต์เพลงแจ๊สบรเิวณขัน้บันไดของอนุสรณ์สถานเจฟเฟอรสั์นและเทศกาล

เชอรร์ี ่บลอสซัมประจ าปีท ีจั่ดเป็นประจ าในฤดูใบไมผ้ล ิเพื่อใหไ้ดว้วิท ีเ่ห็นอนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สันได ้

ชัดเจนภายใตบ้รรยากาศอันผ่อนคลาย  

** อิสระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าท่ านเดินทาง สู่  สถาบ ันสมิธโซ เนียน (Smithsonian Institution) เ ป็นสถาบันวิจัย 

สถาบันการศกึษา และพิพิธภัณฑ ์ก่อตัง้ขึน้ตามความประสงคข์องนักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ เจมส์ สมิธ

สัน (James Smithson) ซึง่ระบุพินัยกรรมว่า หากหลานชายของเขา เฮนร ีเจมส ์ฮังเกอรฟ์อรด์ ไม่มทีายาท 

ก็ใหย้กมรดกทัง้หมดใหแ้ก่รัฐบาลสหรัฐอเมรกิาเพื่อก่อตัง้องคก์รทีส่ามารถ “เพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู ”้ 

ใหแ้ก่มนุษยชาตใินเครอืของ สถาบันสมธิโซเนยีน มอียู่กว่า 19 แห่ง กระจายอยู่ในหลายรัฐ ซึง่ใหท้ัง้ความรู ้

และความเพลดิเพลนิส าหรับทัง้ผูใ้หญ่และเด็ก อกีหนึง่แห่งทีน่่าสนใจ คือ พิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์

ธรรมชาต ิ(National Museum of Natural History) พิพิธภัณฑน์ีใ้ห ้วึามรูเ้ก ีย่วกับการส ารวจ และ

เรยีนรูโ้ลกธรรมชาตผ่ิานทางการวจัิย การส ารวจสิง่มชีวีติในยุคโบราณ รวมถงึพวกไดโนเสาร์ นิทรรศการ

เกีย่วกับสัตวป่์า สัตวใ์ตท้อ้งทะเล เป็นตน้ น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑ์การบินและอวกาศแห่งชาต ิ

(National Air and Space Museum)  เปรยีบเสมอืนสวรรค์

ของผูส้นใจเรือ่งการบนิ เพราะพิพิธภัณฑแ์ห่งนีจ้ะพาคุณเดนิทาง

ไปพบกับประวัตศิาสตรก์ารบนิและอวกาศอย่างถงึแก่น จะไดพ้บ

กับคอลเลคช่ันเกีย่วกับการบนิและอวกาศทีใ่หญ่ทีสุ่ด รวบรวมจาก

ทุกทีท่ั่วโลกมาไวท้ ี่พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาตินี ้

สิง่ของทีน่ ามาจัดแสดงเป็นของจริงทั ้งหมด ไม่ก็เป็นชิ้นส่วน

ส ารองของอุปกรณ์ท ีใ่ชง้านจริง จึงท าใหส้ถานที่แห่งนี้ม ีออร่า

ความขลัง ภายในม ี22 โซนทีร่วบรวมอุปกรณ์จากหน่วยงานการ

บนิหลายๆแห่ง ตัง้แต่อุปกรณ์รุ่นคุณปู่ยุคแรกเริม่ของประวัตศิาสตรก์ารบนิ มาจนถงึยุคอวกาศทีจั่ดแสดงใน

แกลเลอรี ่Apollo to the Moon นอกจากนียั้งมกีารรวบรวมเหตุการณ์ส าคัญของประวัติศาสตร์การบินใน

รูปแบบของแกลเลอรี ่เช่น การบนิของสองพี่นอ้งตระกูล Wright ในปี 1903 หรอืจะเป็น Spirit of St Louis 

ทีนั่กบนิ Charles Lindburgh ท าการบนิขา้มแอตแลนตกิไดส้ าเร็จเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังมี Apollo 11 

Command Module อกีดว้ย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo , Washington D.C. หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สี ่ เมอืงวอชิงตนั ด ีซ ี- เมอืงแฮรสิเบริก์ - โรงงานผลติช็อกโกแลต เฮอรช์ี่ย์ - เมอืงคอรน์นิ่ง 

- โรงงานผลติเครือ่งแกว้ คอรน์นิง่          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เป็นเมอืงหลวง

ของรัฐเพนซลิเวเนยี ประเทศสหรัฐอเมรกิา ในปี ค.ศ. 2010 มปีระชากร 49,528 คน ตัง้อยู่รมิฝ่ังตะวันออก

ของแม่น ้าซัสควิแฮนนา เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลกเรือ่งการผลติช็อกโกแลต น าท่านเดนิทางสู่ 

โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอรช์ีย่ ์(Hershey’s Chocolate Factory) เป็นโรงงานผลติช็อกโกแลต

ชือ่ดังของประเทศสหรัฐอเมรกิา ปัจจุบันมแีบรนดย่์อยอยู่ภายใตบ้รษัิทมากกว่า 80 แบรนด ์รวมทั ้ง KitKat 

ทีเ่รารูจั้กกันเป็นอย่างดี “Hershey Foods” เป็นบริษัทผลิตและจ าหน่ายช็อกโกแลต ลูกกวาด และ

ผลติภัณฑช็์อกโกแลตคุณภาพทัง้หมด ทีน่ ีท่่านจะไดช้มขัน้ตอนการผลติช็อกโกแลตแบบ Animation โดย



 
ใชสั้ตวจ์ าลองและเทคโนโลยีแบบทันสมัยใน การน าเครือ่งจักรเก่าแก่ท ีใ่ชใ้นการผลิตช็อกโกแลตมาจัด

แสดงใหช้มดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอรน์นิง่ (Corning) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองในรัฐนิวยอร์ก 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงนวิยอรก์  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั ้งอยู่ริมฝ่ัง

แม่น ้าเชมุง เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงทางดา้นการผลติเครือ่งแกว้  น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลิตเครือ่งแก้ว 

คอรน์นิง่ (Corning Museum of Glass) โรงงานผลติเครือ่งแกว้ท ีม่ชีือ่เสยีงในดา้นการผลติเครือ่งแกว้

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา สถานที ่ท ีเ่ต็มไปดว้ยผลงานสะสมจากแกว้ทีน่่าประทับใจทีสุ่ด ซึง่มาพรอ้มกับ

ขอ้มูลทีต่่างๆ ท ีน่่าสนใจมากมาย พบกับผลงานทีท่ าจากแกว้กว่า 45,000 ชิน้ ซึง่ประกอบไปดว้ยผลงาน

รูปแบบสมัยใหม่และรูปแบบทางประวัตศิาสตร ์เราพนันไดเ้ลยว่าคุณไม่รูม้าก่อนว่าชาวอียิปต์นั ้นเป็นคน

คดิคน้แกว้ขึน้มา ท่านจะไดช้ืน่ชมประตมิากรรมแกว้ทีน่่าสนใจและงดงามพรอ้มกับไดเ้รยีนรูเ้ก ีย่วกับวิธ ีการ

เป่าแกว้ในรูปแบบต่างๆอกีดว้ย  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Ramada Painted Post , Corning หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่หา้ เมอืงคอรน์นิง่ - เมอืงบฟัฟาโล ่- แฟชั่น เอาท์เล็ท ไนแองการา่ - อุทยานแห่งชาติน ้าตก

ไนแองการา่ - ลอ่งเรอื เมด ออฟ เดอะ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบฟัฟาโล่ (Buffalo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองในรัฐ

นวิยอรก์ ประเทศสหรัฐอเมรกิา ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืงนวิยอรก์ มปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน 

ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมรกิา และ

เป็นเมอืงทีม่พีรมแดนตดิกับประเทศแคนาดา โดยมนี ้าตกยักษ์ไนแองการ่าขวางกัน้ระหว่างประเทศอเมริกา 

และแคนาดาอยู่ น าท่านเดนิทางสู่ แฟช ัน่ เอาทเ์ล็ท ไนแองการา่ (Fashion Outlets Niagara) ให ้

ท่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมแทชั้น้น าชือ่ดังสัญชาตอิเมรกิาในราคาทีส่่งตรงมาจากโรงงาน 

** อิสระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแหง่ชาตนิ า้ตกไนแองการา่ (Niagara Falls National Park)  ซึง่เป็น 1 

ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาต ิท่านจะไดพ้บกับความ

ยิ่งใหญ่ของน ้าตกทีม่อีาณาบรเิวณและปริมาณมวลน ้าไหลเวียน

มากมายมหาศาล ทีไ่หลมาจากทะเลสาบอีรี ท ิ้งตัวลงก่อใหเ้กิด

เสยีงดังสน่ันหว่ันไหว และละอองไอน ้าท ีส่รา้งความสดชื่นไปทั่ว

บรเิวณ หากสภาพอากาศเอือ้อ านวย ท่านจะไดเ้ห็นสายรุง้ท ีเ่กดิขึน้

จากละอองน ้าอยู่เหนอืน ้าตก ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากๆ โดย

บรเิวณนีจ้ะเกดิสายรุง้อยู่เป็นประจ า เนือ่งจากมลีะอองน ้าลอยขึ้นสู่

ชัน้บรรยากาศเป็นจ านวนมาก ท่านจะไดช้มความยิ่งใหญ่ของน ้าตก

ยักษ์ไนแองการ่าในจุดทีใ่กลท้ ีสุ่ด ดว้ยการ ล่องเรอื เมด ออฟ เดอะ มสิ (Maid of the Mist) เรอืท ีว่ ิง่

ทวนกระแสน ้า เขา้สู่ธารน ้าอันเชีย่วกราดทีห่ล่ังไหลโถมเถมาจากเบือ้งสูง ตืน่เตน้และตืน่ตาตืน่ใจ สัมผัสกับ

ประสบการณ์ครัง้ยิ่งใหญ่ ในการชมน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิจรงิๆ ** เรอื เมด ออฟ เดอะ มสิ (Maid 

of the Mist) จะเปิดใหบ้รกิารในช่วงประมาณปลายเดอืนเมษายน หรอื ตน้เดอืนพฤษภาคม ถ ึง ตน้ หรือ 

ปลายเดอืนตุลาคม ของทุกๆปี ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ ปรมิาณของน ้า และ น ้าแข็ง เป็นส าคัญ โดยทาง

อุทยานฯก็ไม่สามารถก าหนดวันทีแ่น่นอนทีส่ามารถได ้แมก้่อนเดนิทางเพียง 1 สัปดาห ์ก็ตาม อาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ตลอดตามความเหมาะสม โดยทางอุทยานฯจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเท ีย่ว

เป็นสิง่ส าคัญทีสุ่ด ทัง้นีท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายส่วนนี ้กรณีท ีไ่ม่สามารถล่องเรอืได ้

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เพราะเป็นการจองแบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ** 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Days Inn At The Falls , Buffalo หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เมอืงบฟัฟาโล่ - วู๊ดเบอรี ่คอมมอน พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท - เมอืงนวิ ยอรก์                                                   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วู๊ดเบอรี่ คอมมอน พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  (Woodbury Common Premium 

Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เป็นเอาทเ์ล็ททีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังทีสุ่ดในอเมรกิา เป็นศูนย์

รวมแบรนดเ์นมชัน้น าสัญชาตอิเมรกิา และอืน่ๆอกีมากมายหลากหลายแบรนดจ์ากทั่วทกุมุมโลกไวท้ ีน่ ี ่อาท ิ



 
BURBERRY , GUCCI , DIOR , COACH , DIESEL , G-STAR , MISS SIXTY , ENERGY , NIKE , 

VERSACE , POLO , A/X , EMPORIO ARMANI และอกีมากมาย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิว ยอร์ก 

(New York) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) หรอืทีน่ยิมเรยีกกันว่า นวิ ยอรก์ ซิตี้ เป็นเมืองใหญ่

ทีสุ่ดในประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดไดว่้าเป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ วัฒนธรรม บันเทงิ ท ีส่ าคัญทีสุ่ดของโลก เป็นเมอืงทีม่ตีกึสูงระฟ้ามากมาย 

ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นทีตั่ง้ของส านักงานใหญ่องคก์ารสหประชาชาติ เมืองนิว ยอร์กตั้งอยู่

บรเิวณชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนตกิ ทางตะวันออกเฉยีงเหนอืของสหรัฐอเมริกา ประกอบดว้ย 5 เขต

ปกครองทีเ่รยีกว่า โบโรฮ ์(Borough) คอื เดอะบรองซ ์บรูคลนิ แมนแฮตตัน ควนีส ์และสแตตัน ไอสแ์ลนด ์

ประชากรรวมทัง้หมดประมาณ 8,274,527 คน ภายในพื้นท ี ่790 ตร.กม. นอกจากจะเป็นเมอืงทีม่ปีระชากร

มากทีสุ่ดแลว้ สัดส่วนประชากรต่อพื้นท ียั่งถอืว่าหนาแน่นทีสุ่ดในประเทศสหรัฐอเมรกิา ลักษณะเฉพาะของ

เมอืงนวิ ยอรก์ท ีแ่ตกต่างไปจากเมอืงอืน่ของประเทศสหรัฐอเมรกิา มใีหเ้ห็นหลายอย่าง เริ่มตั ้งแต่ระบบ

ขนส่งทีม่โีครงข่ายขนาดใหญ่ ความเหมอืนและความแตกต่างกันของประชากร ใน ค.ศ. 2005 มีภาษา

ประมาณ 170 ภาษาทีใ่ชก้ันในเมอืงแห่งนี ้และ 36% ของประชากรไม่ไดเ้กดิและโตในสหรัฐอเมรกิา ระบบ

รถไฟใตด้นิเมอืงนวิ ยอรก์ท ีใ่หบ้ริการตลอด 24 ช่ัวโมง บวกกับการจราจรและผูค้นที่พลุกพล่านอยู่

ตลอดเวลา จงึมคี าเปรยีบเปรยถงึเมอืงนวิ ยอรก์ว่าเป็น “เมอืงทีไ่ม่เคยหลับใหล” ขณะเดยีวกันเมอืงแห่งนี้

ยังมชีือ่เล่นอืน่ๆ อกีดว้ยอย่าง “กอรท์เทม” (Gotham) และ “บิ๊กแอปเปิล” (Big Apple) 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Wyndham Garden Newark Airport , New York หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่เจ็ด เมอืงนวิ ยอรก์ - ลอ่งเรอืเฟอรีสู่ ่เกาะลเิบอรต์ี ้- อนุสาวรยี์เทพเีสรภีาพ - สะพานบรูคลิน - 

กราวด์ ซีโร่ - เซ็นทรลั ปาร์ค - เรดิโอ ซิตี้ ม ิวสิค ฮอล - ย่านบรอดเวย์ - อาคาร

สหประชาชาต ิ- หอสมุดประชาชน - โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ - ย่านไชนา่ ทาวน ์- ย่านไทม ์

สแควร์ - ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า เอ็มไพร์ สเตท - ถนนสายที่ห้า - ท่าอากาศยาน

นานาชาตจิอหน์ เอฟ เคเนดี้ เม ืองนิว  ยอร์ก ประเทศสหรฐัอเมริกา - ท่าอากาศยาน

นานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์    

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิสู่ ท่าเรอืเฟอรร์ี ่เพื่อ ล่องเรอืเฟอรีสู่่ เกาะลิเบอร์ตี้ (Liberty Island) ซึ่งเป็นที่ตั ้งของ 

อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty)  ชมความสง่า

งามของเทพีเสรภีาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาว

อเมรกิัน ท ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิและ

เสรภีาพเท่าเทยีมกัน อนุสาวรยี์เทพีเสรภีาพนี ้ประเทศฝร่ังเศสได ้

มอบใหเ้ป็นของขวัญ เนือ่งในโอกาสทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาก่อตั้ง

ประเทศครบรอบ 100 ปี ผ่านชม ความงดงามอันน่ามหัศจรรย์ของ 

สะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) สรา้งเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 

1883 เคยเป็นสะพานแขวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และเป็นสะพาน

แขวนทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดในประเทศสหรัฐอเมรกิา มคีวามยาว 1,825 เมตร ทอดขา้มแม่น ้าอ ีสต์ เชื่อมระหว่าง

นวิยอรก์ ซติี ้กับเกาะแมนฮัตตัน สะพานบรูคลนิสรา้งขึน้จากการขงึลวดเหล็กในสมัยโบราณ สะทอ้นใหเ้ห็น

ถงึววัิฒนาการทีม่มีาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่สมัยโบราณ ในจุดนีท้่านยังสามารถชมววิทวิทัศนค์วามสวยงามของ

เกาะแมนฮัตตันไดอ้กีดว้ย  น าท่าน ผ่านชม กราวด ์ซีโร ่(Ground Zero) เป็นบรเิวณทีค่รัง้หนึง่เคยเป็น

ทีตั่ง้ของตกึแฝด เวริล์ เทรด เซ็นเตอร ์(World Trade Center) ทีสู่งท ีสุ่ดในประเทศสหรัฐอเมรกิาแต่ตอนนี้

เหลอืทิง้ไวเ้พียงแต่ความทรงจ า เป็นอนุสรณ์สถาน หลังจากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในปี 2001 หรือ

เหตุการณ์ 911 ปัจจุบันบรเิวณนีส้รา้งเป็นโครงการเวริล์เทรดเซนเตอร์ ใหม่ โดยมีทั ้งหมด 4 Tower ใน

โครงการ ผ่านชม เซ็นทรลั ปารค์ (Central Park) สวนสาธารณะทีส่วยงามและร่มรื่นขนาดใหญ่ ซึ่ง

เรยีกไดว่้าเป็นปอดของชาวนวิยอร์ก ผ่านชม เรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล์ (Radio City Music Hall) 

สถานทีจั่ดการแสดงดนตรชีือ่ดังท ีสุ่ดในโลก ผ่านชม ยา่นบรอดเวย ์(Broadway) เป็นหนึ่งในสถานที่

เท ีย่วส าคัญของนวิยอรก์ ย่านนีเ้ป็นทีตั่ง้โรงละครกว่า 40 แห่ง กลางคืนถนนจะสว่างไสวไปดว้ยแสงไฟ

นอีอนหลากสจีากป้ายชือ่ ป้ายโฆษณาโรงละครต่างๆ ละครเพลงบรอรด์เวย์คอืวัฒนธรรมทางดนตรขีองชาว

อเมรกิาทีโ่ด่งดังไปทั่วโลก โดยเฉพาะละครเพลง มอีทิธพิลขนาดถูกน ามาตัง้เป็นชือ่ถนนและชือ่ย่าน ดา้น

ธุรกจิละครบรอรด์เวย์ของทีน่ ีไ่ดรั้บความนยิมเพราะมสีายสัมพันธก์บัฮอลลวูีด้ นักแสดงฮอลวูีด้หลายคนแจง้

เกดิจากทีน่ ี ่รวมทัง้ ผ่านชม สถานทีส่ าคัญต่างๆ เช่น อาคารสหประชาชาติ , หอสมุดประชาชน , 



 
โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ , ยา่นไชนา่ ทาวน ์ น าท่านเดินสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Time Square) ย่าน

การคา้กลางนครทีป่ระชันป้ายโฆษณานับรอ้ยป้าย เป็นจุดตัดส าคัญของถนนในแมนฮัตตัน เมืองนิวยอร์ก 

โดยเป็นจุดตัดของถนนบรอดเวย์ กับ ถนนเซเวนท ์เอเวนวิ อกีทัง้ยังเป็นจุดทีอ่ยู่ระหว่าง ถนนเวสต ์โฟต ีเซ

เคอนด ์สตรที กับ ถนนเวสต ์โฟต ีเซเวนท ์สตรที ซึง่ไทมส์แควรท์อดตัวยาวอยู่บนพื้นท ีใ่นบล็อกระหว่าง

ถนนซกิท ์เอเวนวิ กับ ถนนเอกท ์เอเวนวิ ในความยาวแนวตะวันออก-ตะวันตก และอยู่บนพื้นท ีร่ะหว่างถนน

เวสต ์โฟตที ์สตรที กับ ถนนเวสต ์ฟิฟทต์ ีเทริด์ สตรที ในแนวเหนอื-ใต ้โดยไทมสแควรเ์องไดก้ลายเป็น

จุดส าคัญจุดหนึง่บนฝ่ังตะวันตกของย่านธุรกจิการคา้ในเขตมดิทาวนบ์นเกาะแมนฮัตตัน น าท่าน ขึ้นชมวิว

บนตกึสูงระฟ้า เอ็มไพร ์สเตท (Empire State Building) สถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์มากมาย อาท ิ

Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong 

ตกึนีใ้ชเ้วลา 410 วันในการก่อสรา้ง โดยเริม่ก่อสรา้งในเดือน

มนีาคม ค.ศ. 1930 โดย Starrett Brothers & Eken, Inc. 

ก่อสรา้งโดย บรษัิท สตารเ์ร็ตต ์บราเธอร ์แอนด ์เอเกน จ ากัด 

(Starrett Brothers & Eken, Inc.) เริม่ลงมอืก่อสรา้งเมือ่วันที ่

1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) แลว้เสร็จเมื่อวันที่ 1 

พฤษภาคม พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) ตัวอาคารสรา้งขึ้นจาก

คอนกรตีเสรมิเหล็กคุณภาพสูง มคีวามสูงทั ้งสิ้น 102 ชั้น มี

หนา้ต่างทั ้งสิ้น 6,500 บาน ตึกสูงจากพื้นดิน 381 เมตร 

(1,250 ฟุต) ตกแต่งดว้ยศลิปะแบบ อารต์เดคโค (Art Deco) ท ีน่ยิมในสมัยนั้น มีเนื้อท ี่ใชส้อยทั ้งหมด

ประมาณ 257,211 ตารางเมตร ทางบรษัิทผูรั้บเหมาก่อสรา้งรับประกันความทนทานนานถึง 5,000 ปี 

หลังจากก่อสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931) ตกึเอ็มไพรส์เตทไดรั้บต าแหน่งเป็นอาคารทีสู่งท ีสุ่ดใน

โลกนานกว่า 40 ปี ดว้ยความสูง 381 เมตร แต่ไดม้กีารต่อเตมิเสาอากาศเพิ่มขึน้ไปอกีเป็น 448.7 เมตร ใน

ปี 1954 จนกระทั่งตกึแฝดเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรส์รา้งเสร็จในปี 1972 (พ.ศ. 2515) ไดท้ าลายสถิติลงดว้ย

ความสูง 417 เมตร (ไม่นับความสูงของเสาอากาศ) และนับจากเหตุการณ์การก่อวนิาศกรรมเมื่อวันที่ 11 

กันยายน ค.ศ.2001 (พ.ศ. 2544) ปัจจุบันตกึเอ็มไพรส์เตทไดก้ลับมาเป็นอาคารทีสู่งท ีสุ่ดในนครนวิยอร์ก

อกีครัง้ โดยเป็นอาคารทีสู่งเป็นอันดับที ่20 ของโลก และเป็นสิง่ก่อสรา้งทีสู่งท ีสุ่ด (รวมเสาอากาศ) อันดับ

ที ่16 ของโลก เรามักจะพบเห็นตกึเอ็มไพรส์เตทในวัฒนธรรมสมัยใหม่ เช่น จากภาพยนตร์ นวนิยาย ที่

มักจะกล่าวถงึตกึเอ็มไพรส์เตทเสมอๆ ตัวอย่าง เช่น ในภาพยนตร ์“คิงคอง” ลิงกอริลล่าขนาดใหญ่ ได ้

ท าลายลา้งเมอืงนวิยอรก์และปีนขึน้สู่ยอดอาคารเอ็มไพรส์เตท หรอื ในวรรณกรรมเยาวชนชุด “เพอรซ์ ีแจ็ค

สัน” ไดก้ล่าวถงึอาคารหลังนีว่้าบนยอดตกึเอ็มไพรส์เตทจะเป็นสถานที่ๆ เชือ่มต่อกับทวยเทพบนพระราชวัง

โอลมิปัส น าท่านเดนิทางสู่ ถนนสายทีห่า้ (Fifth Avenue)  

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง เสพงานศลิป์ และน่าเดนิเล่นบนมดิทาวน์บน

เกาะแมนฮัตตัน ฟิฟท์อเวนิวสรา้งขึ้นโดยตระกูลร ่ารวยของ

อเมริก า  ย่ านนี้ม ีรา้นขายสินค า้แบรนด์เนมระ ดับโลก 

หา้งสรรพสนิคา้ และโรงหนังจ านวนมากเรยีงรายสองขา้งทาง

ทอดตัวยาวจากถนนสายที่ 49 ถ ึง 60 ของฟิฟท์อเวนิว ซึ่ง

นอกจากการชอ้ปป้ิงแลว้ นักท่องเท ีย่วหลายคนยังชืน่ชอบทีจ่ะ

มาชมความงามของตัวอาคารเก่าแก่ท ี่เคียงคู่กับอาคารใหม่

สไตลโ์มเดริน์ อาท ิโบสถท์รนิติ ี ้อันเลือ่งชือ่  

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ เมืองนิวยอร์ก 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

22.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 

โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY100 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช่ัวโมง 40 นาท ี

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ - ท่า

อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

19.45 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์         

** เพื่อเปลีย่นเครือ่ง **  



 
23.50 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน 

Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY406 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัที่เกา้ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย      

08.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 

 

******************************************* 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปล ีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเท ีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกั

เดีย่ว

เพ ิม่ 

ราคา 

ไม่รวม 

ต ัว๋ 

14 - 22 กุมภาพนัธ ์2562 

15FEB EY407 BKK-AUH 01.55-05.45 

15FEB EY131 AUH-IAD 11.00-16.55 

20FEB EY100 JFK-AUH 22.00-19.45 

21FEB EY406 AUH-BKK 23.50-08.55+1 

69,999 69,999 69,999 11,999 49,999 

21 - 29 มนีาคม 2562 

22MAR EY407 BKK-AUH 01.55-05.45 

22MAR EY131 AUH-IAD 11.00-17.55 

27MAR EY100 JFK-AUH 23.00-19.45 

28MAR EY406 AUH-BKK 23.50-08.55+1 

72,999 72,999 72,999 11,999 52,999 

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 มถุินายน 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 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 25,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ **  

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ

ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใในการเลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลี่ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

 

 

 

 

 

 



 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ท ี่น่ังพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business Class) จ าเป็นออกบัตร

โดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร ์ไม่รวมต๋ัว (Join Land) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง สิ่งส าคัญก่อนออก

บัตรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ว่าคณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม่ 

 ค่าภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักแต่ละชิน้ไม่เกนิ 23 กก.  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท ี่โรงแรมมีหอ้งพัก  3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ท ีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิ่ม

เพื่อคุม้ครองสุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ท ีส่ั่งเพิ่มนอกเหนอืรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท ี่

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์่อนการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 27 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 45 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวน

เป็นเงนิไทยประมาณ 1,530 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนัละ 

3 USD.) 

 คาทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 27 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนั

ละ 3 USD.) คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 45 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

หรอื ค านวน เป็นเงนิไทยประมาณ 1,530 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 

ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (โดยช าระพรอ้มเงิน

มดัจ าคร ัง้แรก) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่น

ละ 30,000 บาท คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท รวม

เป็น ทา่นละ 38,000 บาท (กรณีมวีซี่าเรยีบรอ้ยแล้ว ช าระเฉพาะเงินมดัจ า 30 ,000 บาท) ภายใน 1 วัน 

หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนีภ้ายในวันถัดไป ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ 

โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะ

เดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีท ีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิลู์กคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มา

ตามล าดับ เนือ่งจากทุกพีเรยีดทางบรษัิทมที ีน่ั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 



 
2. นักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 31 วนั 

กรณีนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณี

เช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั ้ง กรณีที่อยู ่ในช่วงรอผลการอนุมตัิว ีซ่า รอนดั

สมัภาษณ์วซี่า ท ีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 

31 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเท ีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท  ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี ้       

วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนั้นๆ

ถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท ีนั่กท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเท ีย่ว

หรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลง

นามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน

ทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระ

เงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุด

บัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ์ ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใในการยกเลิกการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีที่ม ีค่าใช้จ่าย

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรียม การจัดการน าเท ี่ยว

ใหแ้ก่นักท่องเท ีย่ว เช่น การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเท ีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท ี่ม ีผูเ้ดินทางไม่ถ ึงตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 

เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต์ทราบล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซ่ีา และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่

มวีซ่ีา แต่หากทางนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยินดที ีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการทีม่นัีกท่องเท ีย่วร่วมเดินทาง

นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยินดที ีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท ีลู่กคา้ด าเนนิการยื่นวซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีท ีว่ซ่ีาไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามที่เก ิดขึ้นจริง

ทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนือ่งจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพัก

แบบหอ้งคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะ

ไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะ

ตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิ่มตามจรงิท ีเ่กดิขึ้น

จากนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์



 
2. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนยีม ประเทศสหรฐัอเมรกิา หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มลัีกษณะเป็นเตยีงใหญ่ 

2  เตยีง (2 Queen Bed) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ก็จะมลัีกษณะเป็นเตยีงใหญ่ 2 เตยีง (2 

Queen Bed) เช่นกัน ไม่มเีตยีงเสรมิดว้ยเงือ่นไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนยีม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักทีห่า้มสูบบุหรี ่(Non Smoking Room) โดยทาง

โรงแรมจะตดิตัง้อุปกรณ์ดักจับควันไวใ้นหอ้ง กรณีท ีม่กีารลักลอบสูบบุหรีใ่นหอ้งพัก และ ถูกตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พัก

จ าเป็นตอ้งช าระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรยีญดอลล่าหส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ต่อครัง้ 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่า่นควรทราบ 

1. การยื่นขอวซ่ีาท่องเท ีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จ าเป็นตอ้งด าเนินการตรงกับสถานทูตอเมริกาประจ าประเทศไทย 

เท่านัน้ (ยังไม่ผ่านตัวแทนรับยื่น) โดยสถานทูตมที ี ่เชยีงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านตอ้งการยื่นและสัมภาษณ์ท ีใ่ด ให ้

แจง้ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์กรณีด าเนนิการแลว้ หากตอ้งการเปลี่ยนแปลง จ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและ

ค่าบรกิารยื่นวซ่ีาท่องเท ีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกีครัง้ 

2. สถานทูตสหรัฐอเมรกิาเปิดใหผู้ส้มัครทีย่ื่นค ารอ้งขอวซ่ีาท่องเท ีย่วสัมภาษณ์ช่วงเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เท่านั ้น 

สถานทูตไม่เปิดสัมภาษณ์วซ่ีาท่องเท ีย่วช่วงเวลาบ่าย กรณีท ีท่่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ช่วงวัน และ เวลาใดบา้ง กรุณา

แจง้กับเจา้หนา้ที ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์(ผูส้มัครทุกท่านจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทูตดว้ยตนเองทุกกรณี)  

3. ส าหรับวซ่ีาท่องเท ีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ไม่มกีารยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยื่น

เอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็นครอบครัว หรอื รายบุคคล ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั ้น และสถานทูตจะ

พิจารณาวซ่ีาใหเ้ป็นรายบุคคล 

4. กรณีท ีท่่านตอ้งการยื่นวซ่ีาเร็วท ีสุ่ด และคณะยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยังมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) สามารถท า

ไดโ้ดยใหท้่านช าระเงนิมัดจ า พรอ้มค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยื่นวซ่ีาท่องเท ีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา แบบฟอรม์กรอก

เพื่อขอยื่นวซ่ีาท่องเท ีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางหนา้แรก แจง้ช่วงวัน เวลา ทีท่่านสะดวกไป

สัมภาษณ์กับทางเจา้หนา้ท ี ่หลังจากช าระเงนิประมาณ 10 วันท าการ เจา้หนา้ท ีแ่ผนกวซ่ีาจะติอต่อกลับเพื่อใหท้่าน

เลอืกควินัดหมายตามวัน และ เวลาทีท่่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง ไม่สามารถออกเดนิทางได ้(ยังมี

ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยื่นวซ่ีาท่องเท ีย่ว

ประเทศสหรัฐอเมรกิาใหท้่านได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ไม่ว่าท่านจะไดรั้บอนุมัตวิซ่ีาอายุเท่าไหร่ก็ตาม เช่น ท่านจอง

คณะเดนิทางวันที ่1-9 ต.ค. และท่านยืนยันจะยื่นวซ่ีาก่อนคณะคอนเฟิรม์ แต่เมือ่ถงึก าหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่

สามารถออกเดนิทางได ้และท่านไดรั้บอนุมัตวิซ่ีาเพียง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไม่ใช่ 10 ปี) น่ันหมายถงึท่านจ าเป็นตอ้งขอวี

ซ่าใหม่ และ มค่ีาใชจ่้ายใหม่อกีครัง้ เป็นตน้  

5. การอนุมัตวิซ่ีาไม่สามารถการันตไีด ้ขึน้อยู่กับดุลยพินจิของสถานทูตเท่านัน้ โดยสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายบุคคล ไม่

สามารถยืนยันไดว่้าทุกท่านจะไดว้ซ่ีาอายุ 10 ปี  

6. กรณีตอ้งการเลือ่นการนัดสัมภาษณ์วซ่ีา เนือ่งจากตดิธุระเร่งด่วนกะทันหัน สามารถท าได ้1 ครัง้ และ ตอ้งด าเนินการ

ก่อนถงึวันนัดสัมภาษณ์วซ่ีา ท ีจ่ะมาถงึ 5 วันท าการ เท่านัน้ นอกเหนอืจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่าน

จ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยื่นวซ่ีาท่องเท ีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกีครัง้ 

7. หลังจากสัมภาษณ์วซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้ สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนังสอืเดนิทางของท่านไวท้ ีส่ถานทูตประมาณ 7 วัน 

ท าการ และส่งกลับคนืใหท้่านทางไปรษณีย์ ดังนัน้ ท่านจ าเป็นตอ้งกรอกทีอ่ยู่ปัจจุบันใหชั้ดเจน เพราะหากที่อยู่ไม่

ชัดเจนเล่มหนังสอืเดนิทางทีส่ถานทูตส่งคนืท่าน อาจตอ้งถูกส่งกลับเขา้ไปยังสถานทูตตามเดมิ และจ าเป็นจะตอ้งส่ง

อเีมล (เท่านัน้ ไม่มบีรกิารโทรศัพทต์ดิต่อ) แจง้ความประสงค ์และ ยืนยันตัวตนต่อสถานทูตซึง่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลา

ทัง้หมด 30 วันท าการเป็นอย่างนอ้ย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเล่มหนังสอืเดนิทางดว้ยตัวผูส้มัคร

เองอกีครัง้ทางอเีมล 

8. กรณีท ีผู่ส้มัครตอ้งการยืมหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้หรอื จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง ระหว่างขั้นตอน

การพิจารณาวซ่ีาไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะตอ้งเตรยีมหลักฐานส าคัญทีย่ืนยันไดว่้าท่านจ าเป็นจะตอ้งใชห้นังสือ

เดนิทางจรงิๆ ใหท้างสถานทูตพิจารณาในวันสัมภาษณ์ทันทเีท่านัน้ หากยื่นไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทูตแลว้ จะ

ไม่สามารถขอคนืเล่มหนังสอืเดนิทางกระทันหันได ้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับดุลยพินจิของสถานทูตเท่านัน้  

9. ทีผ่่านมาโดยส่วนใหญ่สถานทูตจะอนุมัตวิซ่ีาท่องเท ีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหส้ าหรับท่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย วี

ซ่ามอีายุ 10 ปี (แต่สามารถพ านักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาไดต้ามด่านตรวจคนเขา้เมอืงก าหนดเท่านั ้น ไม่เก ิน 3 

หรอื 6 เดอืน) แต่ตัง้แต่ มกราคม 2561 ทีผ่่านมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพิจารณาอายุวีซ่าใหเ้ป็น

รายบุคคล ไม่สามารถยืนยันไดว่้าจะไดว้ซ่ีาอายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจไดพ้อดรีะยะเวลาช่วงทีต่อ้งการจะเดนิทางก็เกดิขึน้

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับดุลยพินจิของสถานทูตเท่านัน้ 

 



 
เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท ีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีท ีท่่านถอื

หนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้ม

คณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท ีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาต

การใชห้นังสอืเดนิทางพิเศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั ้งฝ่ังประเทศ

ไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที่

จะเกดิขึน้ในส่วนนี ้และ ทัวรน์ ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน

เงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซ่ีา และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีท ีนั่กท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซ่ีามาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดินทาง ทั ้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถ ึงความปลอดภัย และ 

ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเท ีย่วท ี่ไม่ไดเ้ก ิดจาก

ความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีท ีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัว

เครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเท ีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุ

ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิช่น วซ่ีาไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้ง

ช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบัิตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท ีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ท ีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

 

การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณ์วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพื่อใชข้อยื่นวซ่ีาท่องเท ีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ท ีท่างบรษัิทส่งให ้ให้

ละเอียดครบถว้น เขยีน หรอื พมิพเ์ป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ได ้

- ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง คงเหลืออายุใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 

4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซี่า 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น (หนา้เลขทีบ่า้น และ หนา้ทีม่ชีือ่ผูเ้ดนิทาง) 

- ส าเนาหนา้วซ่ีาประเทศสหรัฐอเมรกิา ทุกประเภท (ถา้เคยม)ี 

- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ , เปลีย่นนามสกุล , ทะเบยีนสมรส , ทะเบยีนหย่า  (ถา้ม)ี 

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 

เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรุณาส่งส าเนา หรอื สแกนส่งมาทีบ่รษัิท ไม่จ าเป็นตอ้งส่งเอกสารฉบับจรงิมา 

 

 

 



 
การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูต 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณ์กบัเจา้หนา้ทีข่องสถานทูตดว้ยตนเองทุกกรณี ตามวนั เวลาทีส่ถานทูตนดัหมายเทา่น ัน้ 

และ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมด ไมจ่ าเป็นตอ้งถา่ยส าเนา  

เพือ่แสดงกบัสถานทูตในวนัสมัภาษณ์ ดงันี ้

1. หนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ คงเหลืออายุใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทาง

กลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซี่า (กรณีท่านทีม่พีาสปอรต์เล่มเก่า ใหเ้ตรยีมมาแสดงดว้ย) 

2. รูปถ่ายสหีนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ขนาดเท่ากันทุกดา้น เป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัส เนน้ใบหนา้ จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูป

ตอ้งเป็นพืน้สีขาวเทา่น ัน้  

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของรูปถา่ย ท ัง้นีอ้ยูท่ ีดุ่ลยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเทา่น ัน้ 

- หา้มสวมแว่นสายตา 

- หา้มสวมเครือ่งประดับ 

- รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน  

- ไม่เป็นรูปเดยีวกันกับวซ่ีาทีเ่คยไดรั้บแมจ้ะยังไม่เกนิ 6 เดอืน ก็ตาม จ าเป็นตอ้งถ่ายใหม่ 

- หา้มถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสเีทา ไม่สามารถใชไ้ด ้

3. บัตรประชาชน  

4. ทะเบยีนบา้น 

5. ทะเบยีนสมรส กรณีเพศหญงิ หากมหีลกัฐานการเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบเอกสารใบส าคญัมา

ดว้ย 

6. ทะเบยีนหย่า กรณีเพศหญงิ หากหยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ...นางสาว... ตอ้งแนบเอกสารใบส าคญั

มาดว้ย 

7. ใบมรณะบัตร สาม/ีภรรยา เพื่อยืนยันสถานะตนเอง กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 

8. สูตบัิตร กรณีเด็กมอีายุต ่ากวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  

9. กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม บดิา หรอื มารดา จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสาร

เพิ่มเตมิดังนี ้ 

- เด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางกบับุคคลอื่นทีไ่มใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสือ

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู่ และใหร้ะบุว่า ยินยอมให ้

เด็กเดนิทางกับใคร (ระบุชือ่) มคีวามสัมพันธอ์ย่างไรกับครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการ

เขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู่ และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบุชือ่) มคีวามสัมพันธอ์ย่างไรกับครอบครัว 

มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่า

การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู่ และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบุชือ่) มคีวามสัมพันธอ์ย่างไรกับ

ครอบครัว บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานการรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของผูนั้น้ เช่น ส าเนาใบหย่า พรอ้มทัง้บันทกึการหย่าซึง่แสดงว่าเป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก บันทกึสลักหลักใบหย่า  

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ้ ืน่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต ้การดูแลของผูนั้น้ เช่น หนังสอื

รับรองบุตรบุญธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ์ บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณ์พรอ้มเด็กดว้ยทุกกรณี 

10. หลักฐานการท างาน จดหมายรบัรองการท างานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ หัวจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุสถานทูต / 

ประเทศ และพีเรยีดวันทีจ่ะเดนิทาง) แค่ยืนยันต าแหน่งงาน เงนิเดอืน และ หรอื ระยะเวลาเริม่งานเท่านัน้ หากตอ้งการ

ระบุ จะตอ้งระบุใหถู้กตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการท างาน จะตอ้งออกมาแล้วอายุไมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ ืน่วซี่า 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสือจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

จะตอ้งออกมาแล้วอายุไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ ืน่วซี่า 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบยีนพาณิชย ์ทีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายค าส ั่งเกษียณอายรุาชการ 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นงัสือรบัรองจากสถาบนัศกึษา ระบุยืนยันสถานะว่าเป็นนักเรยีน หรอื 

นักศกึษา จรงิ และ ก าลังศกึษาอยู่ระดับชัน้ใด ปีใด  



 
11. หลักฐานการเงนิ สถานทูตพิจารณาเฉพาะบัญชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมยีอดเงนิคงเหลอืใน

บัญช ีไม่ต ่ากว่า 1 แสนบาท โดย ใชส้มุดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรยีมไปในวัน

สัมภาษณ์ เก ีย่วกับบัญชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านจ าเป็นตอ้งเตรยีมบัญชอีอมทรัพย์ 

(Saving) เป็นหลักเท่านัน้  

สามารถใช ้สมุดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) ไดห้ากมรีายการ การท ารายการยอ้นหลังไป 

6 เดอืน ทุกเดอืน หากขา้มเดอืนใดเดอืนหนึง่ไปในสมุด หรอืมรีายการไม่ครบเนือ่งจากไม่ไดอ้ัพเดทนาน จ าเป็นตอ้งขอ 

สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีขึน้ไป จ าเป็นตอ้งมใีบรับรองแพทย์ การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุว่า 

“สุขภาพรา่งกายแข็งแรง สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกันสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุ

โดยเฉพาะ ส าหรับผูสู้งอายุในกรณีนีท้างสถานทูตฯ อาจตอ้งการใหม้กีารตรวจสุขภาพเพิ่มเตมิขึน้อยู่ในดุลยพินจิของ

เจา้หนา้ทีส่ถานทูตฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมกีารขอเรยีกดูหนังสอืเดนิทางของท่าน หลังจากทีค่ณะเดนิทางกลับมาแลว้ ซึง่อาจจะ

ท าใหเ้กดิความไม่สะดวกแก่ทา่นได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภัยในความไม่สะดวกในส่วนนี ้และโปรดปฏบัิตติาม เพื่อการ

ขอวซ่ีาในครัง้ต่อไป 

14. การพิจารณาอนุมัตวิซ่ีานัน้ ขึน้อยู่กับดุลยพินจิของทางสถานทูต ซึง่ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสาร

พรอ้มและมคีวามประสงคท์ ีจ่ะเดนิทางไปท่องเท ีย่วยังประเทศทีร่ะบุเท่านัน้ หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทาง

สถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีาใหม่ จ าเป็นตอ้งช าระค่าบรกิาร และ 

ค่าธรรมเนยีมใหม่ทุกครัง้  

 

หลงัเขา้รบัการสมัภาษณ์โดยประมาณ 7 วนัท าการ  

หนงัสือเดนิทางของทา่น จะถูกส่งคนืมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูท่ ีก่รอกในแบบฟอรม์ไว  ้

 

 

 

     ตวัอยา่งรูปถา่ยเพือ่ยืน่ขอวซีา่ U.S.A. 

 

 

 

  

 

สถานทีต่ ัง้ สถานทูตอเมรกิา กรุงเทพฯ ประจ าประเทศไทย 

ตัง้อยู่ ถนนวทิยุ ฝ่ังเดยีวกับโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที ่ 2 เดนิทางเชือ่มเขา้สู่อาคารปาร์คเวนเชอร์ อโีคเพล็กซ ์ เพือ่เขา้สู่ถนนวทิยุ เดนิผ่านโรงแรม 

Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถงึสะพานลอย สถานทูตจะอยู่หนา้สะพานลอยแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑูตอเมรกิา 

ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้สถานทูตอเมรกิาเพือ่สมัภาษณ์วซี่า  หากทา่นน าสิ่งตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้ดิตวัมาดว้ย 

 

• อุปกรณ์ท ีใ่ชแ้บตเตอรีห่รอือุปกรณ์อเิล็กทรอนกิสต่์างๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ์ไดอารีด่จิติอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทป

เสยีง/วดิโีอเทป แผ่นซดี ีMP3 แผ่นดสิก ์แล็บท็อป หรอือุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรอืกระเป๋าสตางค ์

• กระเป๋าถอืขนาดใหญ่และกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มัครสามารถถอื

กระเป๋าใสใส่เอกสารทีจ่ าเป็นส าหรับการสัมภาษณ์วซ่ีาไดเ้ท่านัน้ 

• อาหารทุกประเภท (มจุีดจ าหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารว่างดา้นในสถานทูต) 

• ซองจดหมายหรอืหบีห่อทีม่กีารปิดผนกึ 

• บุหรี ่/ ซกิาร ์/ กล่องไมข้ดีไฟ / ไฟแช็ก 

• ของมคีมทุกชนดิ เช่น กรรไกร มดีพก หรอืตะไบเล็บ 

• อาวุธหรอืวัตถุระเบดิทุกชนดิ 

รายการทีก่ล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านัน้ อาจมสีิง่ของอืน่ๆท ีห่า้มน าเขา้สถานทูตอกี ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับดุลยพินจิของ

เจา้หนา้ท ีรั่กษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพทม์อืถอืหนึง่เครือ่งท ีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทูตอเมรกิาจะไม่รับฝากสิง่ของ

ตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ท่านจะตอ้งด าเนนิการจัดเก็บสิง่ของเหล่านัน้ดว้ยวธิอี ืน่ก่อนเขา้ไปในสถานทูต 

 

ผูต้ดิต่อสถานทูตฯทุกท่านตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่าน

สามารถฝากโทรศัพทม์อืถอื 1 เครือ่ง ไวก้ับเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยทีห่นา้ประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษา

ความปลอดภัยจะไม่รับผดิชอบหากเกดิการสูญหายหรอืความเสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้กับโทรศัพทม์อืถอืของท่านในขณะทีฝ่าก

ไวก้ับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเขา้ไปในสถานทูตฯตามทีนั่ดหมายไว ้หากน าสิง่ของดังต่อไปนีม้าดว้ย 

 

ค าแนะน า 

เอกสารทีท่่านตอ้งยื่นในวันสัมภาษณ์มดัีงนี ้ 

1. ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์  

2. ใบยืนยันแบบฟอรม์ DS-160  

3. หนังสอืเดนิทางทัง้เล่มปัจจุบันและเล่มเดมิทัง้หมดทีท่่านเคยม ี

4. รูปถ่ายส าหรับท าวซ่ีาขนาด 2 x 2 นิว้ 2 ใบ พื้นหลังสขีาว  

5. โดยเฉพาะท่านทีส่มัครวซ่ีาประเภท B1/B2 วซ่ีา ท่านควรจะเตรยีมหลักฐานการเงนิส าหรับการเดนิทางของท่านมาดว้ย 

6. ท่านควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของท่านในช่วงเวลาทีท่่านพ านักในสหรัฐฯและหลังจากทีท่า่นเดนิทางกลับสู่

ประเทศไทยแลว้ 

7. ผูส้มัครกรุณามาถงึสถานทูตอเมรกิา 15 นาทกี่อนเวลาสัมภาษณ์เท่านัน้ 

 

 

 


