
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หนึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย      (-/-/-) 
22.30 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการบนิ Etihad Airways โดยมเีจา้หนา้ที&ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื&อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

วนัที�สอง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศ
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศยานนานาชาตวิอชงิตนั ดลัเลส เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ีประเทศสหรฐัอเมรกิา - วอชงิตนั ด ี
ซ ี                                                                               (-/-/D) 

01.55 น. นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad 
Airways เที&ยวบนิที& EY407 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
05.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง **   

** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง หนึ�งเดยีวในโลก !! ระหวา่งรอเปลี�ยนเครื�อง นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ที�เมอืงอาบ ูดาบ ี 
เมื�อทา่นเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตวิอชงิตนัฯ ทา่นสามารถรบักระเป๋า และออกเดนิทางทอ่งเที�ยวไดท้นัท ี ** 

11.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตวิอชงิตนั ดลัเลส เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ีประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสายการบนิ 
Etihad Airways เที&ยวบนิที& EY131 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ั�วโมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
16.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตวิอชงิตนั ดลัเลส เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ีประเทศสหรฐัอเมรกิา  

นําทา่นรบักระเป๋าสมัภาระ ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 12 ช ั�วโมง ** 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ี(Washington D.C.) ตั �งอยู่ระหวา่งมลรัฐเวอรจ์เินยีกับรัฐแมรี&แลนด ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

เมอืงหลวงเก่าแก่ของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงที&ไดรั้บการวางแผนผังเมอืงมาเป็นอย่างด ีมคีวามสวยงามและเป็นระเบยีบ ทั �ง
ยังเป็นที&ตั �ง ที&ทําการของหน่วยงานรัฐบาลที&สําคัญต่างๆมากมาย เมอืงวอชงิตัน ด.ีซ.ี มอีาณาเขตเป็นรูปสี&เหลี&ยมจัตุรัส ยาวดา้นละ 
16 กโิลเมตร โดยใจกลางของสี&เหลี&ยมจัตรัุสเป็นที&ตั �งของอนุสาวรยีว์อชงิตัน ที&อยูร่ะหวา่งทําเนยีบขาวและอาคารรัฐสภา  

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo , Washington D.C. หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ี- ทําเนยีบขาว - อนสุรณส์ถานลนิคอลน์ - อนสุาวรยีว์อชงิตนั - อนสุรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั - สถาบนัส
มธิโซเนยีน และ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิ-  พพิธิภณัฑก์ารบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ                         (B/-/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) รูปปั�นของ อับราฮัม ลนิคอลน์ ประธานาธบิดคีนที& 16 ของ
อเมรกิาความสูง 19 ฟตุ (5.8 เมตร) ที&ตั �งอยู่อย่างสงบแตแ่ฝงไปดว้ยอํานาจนี�อยู่ในอริยิาบทที&นั&งอยู่บนเกา้อี� ตั �งอยูท่างทศิตะวันตก
สดุของอนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิโดยสายตาของอดตีประธานาธบิดคีนนี�เพง่มองทอดไปที&อนุสาวรยีว์อชงิตัน นักทอ่งเที&ยวควรจะมายนื
ตรงจุดที&ชาวอเมรกิันนับลา้นคนเคยมายนืรวมกันที&นี&เพื&อรําลกึและแสดงความเคารพต่อชายที&ถอืกําเนดิในบา้นไมซ้งุอยา่งเรยีบง่าย
ที&สุด แต่เตบิโตขึ�นเพื&อนําทางประเทศชาตใิหผ้่านพน้สงครามกลางเมอืงอเมรกิันไปได ้และริ&เรมิใหเ้กดิการเลกิทาสในที&สุด รูปปั�น
หนิปนูและหนิอ่อนหลายๆชิ�นที&นี&มคีวามหมายเชงิสัญลักษณ์ เสาดอรกิแบบมรี่องทั �งหมดเป็นตัวแทนของทั �ง 36 รัฐ ซึ&งเป็นชว่งเวลา
ที&ลนิคอลน์เป็นประธานาธบิดบีรหิารประเทศ สว่นชื&อรัฐทั �ง 48 รัฐที&มขี ึ�นสมัยที&อาคารกอ่สรา้งแลว้เสร็จในปี 1922 ก็ไดรั้บการจารกึไว ้
ใตช้ายคา อกีทั �งจติรกรรมฝาผนังที&ลนิคอลน์ถอืวา่มคีณุคา่ตลอดชว่งชวีติของเขา ประกอบดว้ย เรื&องอสิรภาพ สทิธขิั �นพื�นฐาน ความ
เป็นนรัินดร ์ความเป็นธรรม กฎหมาย ความเป็นอันหนึ&งอันเดยีว ภราดรภาพและความเอื�อเฟื�อเผื&อแผ ่เป็นตน้ 

 นําท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีว์อชงิตนั (Washington Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที&สรา้งเพื&อเป็นเกียรตแิก่จอรจ์ วอชงิตัน 
ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา มลัีกษณะเป็นแทง่โอเบลสิก ์ทําดว้ยหนิออ่น หนิแกรนติ และหนิทราย สูง 555 ฟตุ 5 ½ นิ�ว 
(169 เมตร) เป็นสิ&งก่อสรา้งที&สูงที&สดุในวอชงิตัน ด.ีซ.ี ออกแบบโดยโรเบริต์ มลิส ์สถาปนกิในยคุนั�น เริ&มสรา้งในปี ค.ศ. 1848 แต่
กว่าจะสรา้งเสร็จก็ลว่งเขา้มาจนถงึปี ค.ศ. 1884 ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 36 ปี เนื&องจากเงนิบรจิาคหมด ประกอบกับเกดิสงครามกลาง
เมอืงอเมรกิัน ไดทํ้าพธิเีปิดอย่างเป็นทางการเมื&อ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1888 ใชห้นิไป 36,491 กอ้น หนัก 90,854 ตัน ใชเ้งนิไปทั �งสิ�น 
1,187,710 ดอลลารส์หรัฐ ดา้นบนจะเป็นจุดชมววิ มลีฟิตแ์ละบันได 897 ขั �น หนิแต่ละกอ้นที&นํามาสรา้งบันไดในอนุสาวรยีไ์ดม้าจาก
ที&ต่างๆทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมรกิา และจากการบรจิาคจากองค์กรเอกชนและรัฐบาลมติรประเทศต่างๆ อาจเรยีกว่าเป็นหนิ
ตัวแทนจากนานาชาต ิที&มาจากทั&วทกุสารทศิมารวมกันเป็นหนึ&งเดยีวที&อนุสาวรยีแ์หง่นี�ก็กลา่วได ้
นําท่าน ผ่านชม อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั (Thomas Jefferson Memorial) หนึ&งในสถาปัตยกรรมชิ�นเรยีบง่ายแต่งดงาม
ของอนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิสรา้งเพื&อแสดงความเคารพต่อประธานาธบิดแีละเหล่านักคดิที&ยิ&งใหญ่ของอเมรกิา โดยเดนิจากอนุสรณ์
สถานลนิคอลน์ประมาณ 1.6 กโิลเมตร จะผา่นทวิแถวตน้เชอรร์ี&ไปยังบรเิวณอา่งเก็บนํ�าทดัิล บาซลิ (Tidal Basin) ของอนุสรณ์สถาน
แห่งชาต ิจากนั�นจะพบโครงสรา้งอาคารที&คลา้ยกับปูชนียสถาน ซึ&งสรา้งขึ�นเพื&ออุทศิใหก้ับบรรดาประธานาธบิด ีและเหล่านักคดิชั �น
นําของอเมรกิา ทอมัส เจฟเฟอรส์ัน ประธานาธบิดคีนที&สามของสหรัฐอเมรกิา เป็นผูเ้ขยีนสิ&งสําคัญมากในขณะนั�น นั&นคอืคําประกาศ
อสิรภาพของอเมรกิา ที&อนุสรณ์สถานแหง่ชาตนิี�มกีารจัดกจิกรรมหลากหลายประเภท ตลอดทั �งปีที&บรเิวณรอบๆของอา่งเก็บนํ�าทดัิล 
บาซลิ (Tidal Basin) ไม่วา่จะเป็นคอนเสริต์เพลงแจ๊สบรเิวณขั �นบันไดของอนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์ันและเทศกาลเชอรร์ี& บลอสซัม
ประจําปีที&จัดเป็นประจําในฤดใูบไมผ้ล ิเพื&อใหไ้ดว้วิที&เห็นอนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์ันไดช้ดัเจนภายใตบ้รรยากาศอันผอ่นคลาย  

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู ่สถาบนัสมธิโซเนยีน (Smithsonian Institution) เป็นสถาบันวจัิย สถาบันการศกึษา และพพิธิภัณฑ ์กอ่ตั �ง
ขึ�นตามความประสงคข์องนักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ เจมส ์สมธิสัน (James Smithson) ซึ&งระบุพนัิยกรรมว่า หากหลานชายของ
เขา เฮนร ีเจมส ์ฮังเกอรฟ์อรด์ ไม่มทีายาท ก็ใหย้กมรดกทั �งหมดใหแ้ก่รัฐบาลสหรัฐอเมรกิาเพื&อกอ่ตั �งองคก์รที&สามารถ “เพิ&มพูนและ
เผยแพร่ความรู”้ ใหแ้ก่มนุษยชาตใินเครอืของ สถาบันสมธิโซเนียน มอียู่กว่า 19 แห่ง กระจายอยู่ในหลายรัฐ ซึ&งใหท้ั �งความรูแ้ละ
ความเพลิดเพลินสําหรับทั �งผูใ้หญ่และเด็ก อีกหนึ&งแห่งที&น่าสนใจ คือ พิพิธภณัฑ์ประวตัศิาสตรธ์รรมชาติ (National 
Museum of Natural History) พพิธิภัณฑ์นี�ให ้วึามรูเ้กี&ยวกับการสํารวจ และเรยีนรูโ้ลกธรรมชาตผิ่านทางการวจัิย การสํารวจ
สิ&งมชีวีติในยคุโบราณ รวมถงึพวกไดโนเสาร ์นทิรรศการเกี&ยวกับสัตวป่์า สัตวใ์ตท้อ้งทะเล เป็นตน้ 
นําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑก์ารบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ(National Air and Space Museum) เปรยีบเสมอืนสวรรคข์อง
ผูส้นใจเรื&องการบนิ เพราะพพิธิภัณฑแ์หง่นี�จะพาคณุเดนิทางไปพบกับประวัตศิาสตรก์ารบนิและอวกาศอยา่งถงึแก่น จะไดพ้บกับคอล
เลคชั&นเกี&ยวกับการบนิและอวกาศที&ใหญ่ที&สุด รวบรวมจากทุกที&ทั&วโลกมาไวท้ี&พพิธิภัณฑ์การบนิและอวกาศแห่งชาตนิี� สิ&งของที&
นํามาจัดแสดงเป็นของจรงิทั �งหมด ไมก็่เป็นชิ�นส่วนสํารองของอปุกรณ์ที&ใชง้านจรงิ จงึทําใหส้ถานที&แหง่นี�มอีอรา่ความขลัง ภายในม ี
22 โซนที&รวบรวมอุปกรณ์จากหน่วยงานการบนิหลายๆแห่ง ตั �งแต่อุปกรณ์รุ่นคุณปู่ ยุคแรกเริ&มของประวัตศิาสตรก์ารบนิ มาจนถงึยุค
อวกาศที&จัดแสดงในแกลเลอรี& Apollo to the Moon นอกจากนี�ยังมกีารรวบรวมเหตุการณ์สําคัญของประวัตศิาสตรก์ารบนิในรูปแบบ
ของแกลเลอรี& เช่น การบนิของสองพี&นอ้งตระกูล Wright ในปี 1903 หรอืจะเป็น Spirit of St Louis ที&นักบนิ Charles Lindburgh 
ทําการบนิขา้มแอตแลนตกิไดสํ้าเร็จเป็นครั �งแรก นอกจากนี�ยังม ีApollo 11 Command Module อกีดว้ย 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo , Washington D.C. หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�ส ี� เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ี- เมอืงแฮรสิเบริก์ - โรงงานผลติช็อกโกแลต เฮอรช์ี�ย ์- เมอืงคอรน์นิ�ง - โรงงานผลติเครื�องแกว้ คอร ์
นนิ�ง                                                                                                                                                            (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั&วโมง) เป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซลิเวเนีย 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา ในปี ค.ศ. 2010 มปีระชากร 49,528 คน ตั �งอยู่รมิฝั&งตะวันออกของแม่นํ�าซัสควิแฮนนา เป็นเมอืงที&มชี ื&อเสยีง
โดง่ดังไปทั&วโลกเรื&องการผลติช็อกโกแลต 

 นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลติช็อกโกแลต เฮอรช์ี�ย ์(Hershey’s Chocolate Factory) เป็นโรงงานผลติช็อกโกแลตชื&อดัง
ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ปัจจุบันมีแบรนด์ย่อยอยู่ภายใตบ้รษัิทมากกว่า 80 แบรนด์ รวมทั �ง KitKat ที&เรารูจั้กกันเป็นอย่างด ี
“Hershey Foods” เป็นบรษัิทผลติและจําหน่ายช็อกโกแลต ลูกกวาด และผลติภัณฑช็์อกโกแลตคุณภาพทั �งหมด ที&นี&ท่านจะไดช้ม
ขั �นตอนการผลติช็อกโกแลตแบบ Animation โดยใชส้ัตวจํ์าลองและเทคโนโลยแีบบทันสมัยใน การนําเครื&องจักรเก่าแก่ที&ใชใ้นการ
ผลติช็อกโกแลตมาจัดแสดงใหช้มดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอรน์นิ�ง (Corning) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง) เมอืงในรัฐนวิยอรก์ ประเทศสหรัฐอเมรกิา ตั �งอยู่
ทางตอนใตข้องเมอืงนิวยอรก์  ก่อตั �งขึ�นเมื&อปี ค.ศ. 1890 ซึ&งตั �งอยู่รมิฝั&งแม่นํ�าเชมุง เป็นเมอืงที&มชี ื&อเสยีงทางดา้นการผลติเครื&อง
แกว้  

 นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครื�องแกว้ คอรน์นิ�ง (Corning Museum of Glass) โรงงานผลติเครื&องแกว้ที&มชี ื&อเสยีงในดา้น
การผลติเครื&องแกว้ของประเทศสหรัฐอเมรกิา สถานที& ที&เต็มไปดว้ยผลงานสะสมจากแกว้ที&น่าประทับใจที&สดุ ซึ&งมาพรอ้มกับขอ้มลูที&
ต่างๆ ที&น่าสนใจมากมาย พบกับผลงานที&ทําจากแกว้กว่า 45,000 ชิ�น ซึ&งประกอบไปดว้ยผลงานรูปแบบสมัยใหม่และรูปแบบทาง
ประวัตศิาสตร ์เราพนันไดเ้ลยวา่คณุไมรู่ม้าก่อนว่าชาวอยีปิตนั์�นเป็นคนคดิคน้แกว้ขึ�นมา ทา่นจะไดช้ื&นชมประตมิากรรมแกว้ที&น่าสนใจ
และงดงามพรอ้มกับไดเ้รยีนรูเ้กี&ยวกับวธิกีารเป่าแกว้ในรปูแบบตา่งๆอกีดว้ย  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 � นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Ramada Painted Post , Corning หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
วนัที�หา้ เมอืงคอรน์นิ�ง - เมอืงบฟัฟาโล ่- แฟช ั�น เอาทเ์ล็ท ไนแองการา่ - อทุยานแหง่ชาตนิํ rาตกไนแองการา่ - ลอ่งเรอื เมด ออฟ 

เดอะ มสิ                                                                                                                                                      (B/-/D)   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมอืงบฟัฟาโล่ (Buffalo) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั&วโมง 30 นาที) เมืองในรัฐนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ตั �งอยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืงนิวยอรก์ มปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื Reader’s 
Digest ใหเ้ป็นเมอืงที&มคีวามสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมรกิา และเป็นเมอืงที&มพีรมแดนตดิกับประเทศแคนาดา โดยมนํี�าตกยักษ์ไน
แองการา่ขวางกั �นระหวา่งประเทศอเมรกิา และแคนาดาอยู ่ 
นําท่านเดนิทางสู่ แฟช ั�น เอาทเ์ล็ท ไนแองการา่ (Fashion Outlets Niagara) ใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้แบรนดเ์นมแทช้ั �นนําชื&อ
ดังสัญชาตอิเมรกิาในราคาที&สง่ตรงมาจากโรงงาน 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตนิํ rาตกไนแองการา่ (Niagara Falls National Park) ซึ&งเป็น 1 ใน 7 สิ&งมหัศจรรยข์องโลก
ทางธรรมชาต ิท่านจะไดพ้บกับความยิ&งใหญข่องนํ�าตกที&มอีาณาบรเิวณและปรมิาณมวลนํ�าไหลเวยีนมากมายมหาศาล ที&ไหลมาจาก
ทะเลสาบอรี ีทิ�งตัวลงกอ่ใหเ้กดิเสยีงดังสนั&นหวั&นไหว และละอองไอนํ�าที&สรา้งความสดชื&นไปทั&วบรเิวณ หากสภาพอากาศเอื�ออํานวย 
ท่านจะไดเ้ห็นสายรุง้ที&เกดิขึ�นจากละอองนํ�าอยู่เหนือนํ�าตก ซึ&งเป็นภาพที&สวยงามมากๆ โดยบรเิวณนี�จะเกดิสายรุง้อยู่เป็นประจํา 
เนื&องจากมลีะอองนํ�าลอยขึ�นสู่ชั �นบรรยากาศเป็นจํานวนมาก ท่านจะไดช้มความยิ&งใหญ่ของนํ�าตกยักษ์ไนแองการ่าในจุดที&ใกลท้ี&สุด 
ดว้ยการ ลอ่งเรอื เมด ออฟ เดอะ มสิ (Maid of the Mist) เรอืที&ว ิ&งทวนกระแสนํ�า เขา้สูธ่ารนํ�าอันเชี&ยวกราดที&หลั&งไหลโถมเถมา
จากเบื�องสงู ตื&นเตน้และตื&นตาตื&นใจ สัมผัสกับประสบการณ์ครั �งยิ&งใหญ่ ในการชมนํ�าตกไนแองการา่อย่างใกลช้ดิจรงิๆ ** เรอื เมด 
ออฟ เดอะ มสิ (Maid of the Mist) จะเปิดใหบ้รกิารในช่วงประมาณปลายเดอืนเมษายน หรอื ตน้เดอืนพฤษภาคม ถงึ 
ตน้ หรอื ปลายเดอืนตุลาคม ของทุกๆปี ข ึrนอยู่กบัสภาพภูมอิากาศ ปรมิาณของนํ rา และ นํ rาแข็ง เป็นสําคญั โดยทาง
อทุยานฯก็ไมส่ามารถกําหนดวนัที�แนน่อนที�สามารถได ้แมก้อ่นเดนิทางเพยีง 1 สปัดาห ์ก็ตาม อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้
อยูต่ลอดตามความเหมาะสม โดยทางอทุยานฯจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวเป็นสิ�งสําคญัที�สุด ท ัrงนีrทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิyไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยสว่นนีr กรณีที�ไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เพราะเป็นการจอง
แบบเหมาจา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ท ัrงหมด ** 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Days Inn At The Falls , Buffalo หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�หก เมอืงบฟัฟาโล ่- วูด๊เบอรี� คอมมอน พรเีมี�ยม เอาทเ์ล็ท - เมอืงนวิ ยอรก์                                                             (B/-/-) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู่ วู๊ดเบอรี� คอมมอน พรเีมี�ยม เอาทเ์ล็ท (Woodbury Common Premium Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 5 ชั&วโมง) เป็นเอาท์เล็ทที&มชี ื&อเสยีงโด่งดังที&สุดในอเมรกิา เป็นศูนยร์วมแบรนดเ์นมชั �นนําสัญชาตอิเมรกิา และอื&นๆอีก
มากมายหลากหลายแบรนดจ์ากทั&วทุกมุมโลกไวท้ี&นี& อาท ิBURBERRY , GUCCI , DIOR , COACH , DIESEL , G-STAR , MISS 
SIXTY , ENERGY , NIKE , VERSACE , POLO , A/X , EMPORIO ARMANI และอกีมากมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงนวิ ยอรก์ (New York) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง) หรอืที&นิยมเรยีกกันว่า นิว ยอรก์ ซติี� เป็น
เมอืงใหญท่ี&สดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงที&เจรญิที&สดุในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดไดว้า่เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ 
การเงนิ วัฒนธรรม บันเทงิ ที&สําคัญที&สุดของโลก เป็นเมอืงที&มตีกึสูงระฟ้ามากมาย ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นที&ตั �งของ
สํานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาต ิเมืองนิว ยอรก์ตั �งอยู่บรเิวณชายฝั&งมหาสมุทรแอตแลนตกิ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
สหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ย 5 เขตปกครองที&เรยีกว่า โบโรฮ ์(Borough) คอื เดอะบรองซ ์บรคูลนิ แมนแฮตตัน ควนีส ์และสแตตัน 
ไอสแ์ลนด ์ประชากรรวมทั �งหมดประมาณ 8,274,527 คน ภายในพื�นที& 790 ตร.กม. นอกจากจะเป็นเมอืงที&มปีระชากรมากที&สุดแลว้ 
สัดสว่นประชากรตอ่พื�นที&ยังถอืวา่หนาแน่นที&สดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา ลักษณะเฉพาะของเมอืงนวิ ยอรก์ที&แตกตา่งไปจากเมอืงอื&น
ของประเทศสหรัฐอเมรกิา มใีหเ้ห็นหลายอยา่ง เริ&มตั �งแตร่ะบบขนสง่ที&มโีครงข่ายขนาดใหญ ่ความเหมอืนและความแตกตา่งกันของ
ประชากร ใน ค.ศ. 2005 มีภาษาประมาณ 170 ภาษาที&ใชก้ันในเมืองแห่งนี� และ 36% ของประชากรไม่ไดเ้กิดและโตใน
สหรัฐอเมรกิา ระบบรถไฟใตด้นิเมอืงนวิ ยอรก์ที&ใหบ้รกิารตลอด 24 ชั&วโมง บวกกับการจราจรและผูค้นที&พลกุพลา่นอยู่ตลอดเวลา จงึ
มคํีาเปรยีบเปรยถงึเมืองนิว ยอรก์ว่าเป็น “เมืองที&ไม่เคยหลับใหล” ขณะเดยีวกันเมอืงแห่งนี�ยังมีชื&อเล่นอื&นๆ อกีดว้ยอย่าง “กอร์
ทเทม” (Gotham) และ “บิ�กแอปเปิล” (Big Apple) 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Wyndham Garden Newark Airport , New York หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�เจ็ด เมอืงนวิ ยอรก์ - ลอ่งเรอืเฟอรี�สู ่เกาะลเิบอรต์ ีr - อนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ - สะพานบรคูลนิ - กราวด ์ซโีร ่- เซ็นทรลั ปารค์ - 
เรดโิอ ซติ ีr มวิสคิ ฮอล - ยา่นบรอดเวย ์- อาคารสหประชาชาต ิ- หอสมดุประชาชน - โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ - ยา่นไชน่า 
ทาวน ์- ยา่นไทม ์สแควร ์- ข ึrนชมววิบนตกึสงูระฟ้า เอ็มไพร ์สเตท - ถนนสายที�หา้ - ทา่อากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ 
เคเนดีr เมอืงนวิ ยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์            (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิสู่ ท่าเรอืเฟอรร์ี& เพื&อ ล่องเรอืเฟอรี�สู่ เกาะลเิบอรต์ ีr (Liberty Island) ซึ&งเป็นที&ตั �งของ อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ 

(Statue of Liberty) ชมความสง่างามของเทพเีสรภีาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมใิจของชาวอเมรกิัน ที&แสดงใหเ้ห็นถงึความ
เป็นดนิแดนที&ทกุคนมสีทิธแิละเสรภีาพเทา่เทยีมกัน อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพนี� ประเทศฝรั&งเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญ เนื&องในโอกาส
ที&ประเทศสหรัฐอเมรกิาก่อตั �งประเทศครบรอบ 100 ปี ผ่านชม ความงดงามอันน่ามหัศจรรยข์อง สะพานบรูคลนิ (Brooklyn 
Bridge) สรา้งเสร็จเมื&อปี ค.ศ. 1883 เคยเป็นสะพานแขวนที&ใหญ่ที&สุดในโลก และเป็นสะพานแขวนที&เก่าแก่ที&สุดในประเทศ
สหรัฐอเมรกิา มคีวามยาว 1,825 เมตร ทอดขา้มแม่นํ�าอสีต ์เชื&อมระหว่างนิวยอรก์ ซติี� กับเกาะแมนฮัตตัน สะพานบรูคลนิสรา้งขึ�น
จากการขงึลวดเหล็กในสมัยโบราณ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึววัิฒนาการที&มมีาอยา่งตอ่เนื&องตั �งแต่สมัยโบราณ ในจุดนี�ทา่นยังสามารถชมววิ
ทวิทัศนค์วามสวยงามของเกาะแมนฮัตตันไดอ้กีดว้ย  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 นําท่าน ผ่านชม กราวด ์ซีโร ่(Ground Zero) เป็นบรเิวณที&ครั �งหนึ&งเคยเป็นที&ตั �งของตกึแฝด เวริล์ เทรด เซ็นเตอร ์(World 

Trade Center) ที&สงูที&สุดในประเทศสหรัฐอเมรกิาแต่ตอนนี�เหลอืทิ�งไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา เป็นอนุสรณ์สถาน หลังจากการสญูเสยี
ครั �งยิ&งใหญ่ในปี 2001 หรอืเหตุการณ์ 911 ปัจจุบันบรเิวณนี�สรา้งเป็นโครงการเวริล์เทรดเซนเตอร ์ใหม่ โดยมทีั �งหมด 4 Tower ใน
โครงการ ผา่นชม เซ็นทรลั ปารค์ (Central Park) สวนสาธารณะที&สวยงามและร่มรื&นขนาดใหญ ่ซึ&งเรยีกไดว้า่เป็นปอดของชาว
นวิยอรก์ ผ่านชม เรดโิอ ซติ ีr มวิสคิ ฮอลล ์(Radio City Music Hall) สถานที&จัดการแสดงดนตรชีื&อดังที&สุดในโลก ผ่านชม 
ยา่นบรอดเวย ์(Broadway) เป็นหนึ&งในสถานที&เที&ยวสําคัญของนวิยอรก์ ย่านนี�เป็นที&ตั �งโรงละครกว่า 40 แห่ง กลางคนืถนนจะ
สว่างไสวไปดว้ยแสงไฟนอีอนหลากสจีากป้ายชื&อ ป้ายโฆษณาโรงละครตา่งๆ ละครเพลงบรอรด์เวยค์อืวัฒนธรรมทางดนตรขีองชาว
อเมรกิาที&โด่งดังไปทั&วโลก โดยเฉพาะละครเพลง มอีทิธพิลขนาดถกูนํามาตั �งเป็นชื&อถนนและชื&อย่าน ดา้นธุรกจิละครบรอรด์เวยข์อง
ที&นี&ไดรั้บความนยิมเพราะมสีายสัมพันธก์ับฮอลลวีูด้ นักแสดงฮอลวีูด้หลายคนแจง้เกดิจากที&นี& รวมทั �ง ผา่นชม สถานที&สําคัญตา่งๆ 
เช่น อาคารสหประชาชาต ิ, หอสมุดประชาชน , โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ , 
ยา่นไชนา่ ทาวน ์ 

 นําท่านเดนิสู่ ยา่นไทม ์สแควร ์(Time Square) ยา่นการคา้กลางนครที&ประชัน
ป้ายโฆษณานับรอ้ยป้าย เป็นจุดตัดสําคัญของถนนในแมนฮัตตัน เมอืงนิวยอรก์ 
โดยเป็นจุดตัดของถนนบรอดเวย ์กับ ถนนเซเวนท ์เอเวนวิ อกีทั �งยังเป็นจุดที&อยู่
ระหวา่ง ถนนเวสต ์โฟต ีเซเคอนด ์สตรที กับ ถนนเวสต ์โฟต ีเซเวนท ์สตรที ซึ&ง
ไทมส์แควรท์อดตัวยาวอยู่บนพื�นที&ในบล็อกระหว่างถนนซกิท์ เอเวนิว กับ ถนน
เอกท ์เอเวนวิ ในความยาวแนวตะวันออก-ตะวันตก และอยู่บนพื�นที&ระหว่างถนน
เวสต์ โฟตีท์ สตรที กับ ถนนเวสต์ ฟิฟท์ตี เทิรด์ สตรที ในแนวเหนือ-ใต ้โดย
ไทมสแควรเ์องไดก้ลายเป็นจุดสําคัญจุดหนึ&งบนฝั&งตะวันตกของย่านธุรกจิการคา้
ในเขตมดิทาวนบ์นเกาะแมนฮัตตัน 

 นําท่าน ขึrนชมววิบนตกึสงูระฟ้า เอ็มไพร ์สเตท (Empire State Building) 
สถานที&ถ่ายทําภาพยนตร์มากมาย อาทิ Sleepless in Seattle, An Affair to 
Remember, King Kong ตกึนี�ใชเ้วลา 410 วันในการก่อสรา้ง โดยเริ&มก่อสรา้งใน
เดือนมีนาคม ค.ศ. 1930 โดย Starrett Brothers & Eken, Inc. ก่อสรา้งโดย 
บรษัิท สตารเ์ร็ตต์ บราเธอร ์แอนด์ เอเกน จํากัด (Starrett Brothers & Eken, 
Inc.) เริ&มลงมอืก่อสรา้งเมื&อวันที& 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) แลว้เสร็จ
เมื&อวันที& 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) ตัวอาคารสรา้งขึ�นจากคอนกรตี
เสรมิเหล็กคุณภาพสูง มคีวามสงูทั �งสิ�น 102 ชั �น มหีนา้ต่างทั �งสิ�น 6,500 บาน ตกึ
สูงจากพื�นดนิ 381 เมตร (1,250 ฟุต) ตกแต่งดว้ยศลิปะแบบ อารต์เดคโค (Art 
Deco) ที&นิยมในสมัยนั�น มเีนื�อที&ใชส้อยทั �งหมดประมาณ 257,211 ตารางเมตร 
ทางบรษัิทผูรั้บเหมาก่อสรา้งรับประกันความทนทานนานถงึ 5,000 ปี หลังจาก
ก่อสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931) ตกึเอ็มไพรส์เตทไดรั้บตําแหน่งเป็น
อาคารที&สูงที&สุดในโลกนานกว่า 40 ปี ดว้ยความสูง 381 เมตร แต่ไดม้กีารต่อเตมิเสาอากาศเพิ&มขึ�นไปอกีเป็น 448.7 เมตร ในปี 
1954 จนกระทั&งตกึแฝดเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรส์รา้งเสร็จในปี 1972 (พ.ศ. 2515) ไดทํ้าลายสถติลิงดว้ยความสูง 417 เมตร (ไม่นับ
ความสูงของเสาอากาศ) และนับจากเหตกุารณ์การกอ่วนิาศกรรมเมื&อวันที& 11 กันยายน ค.ศ.2001 (พ.ศ. 2544) ปัจจุบันตกึเอ็มไพร์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สเตทไดก้ลับมาเป็นอาคารที&สูงที&สุดในนครนวิยอรก์อกีครั �ง โดยเป็นอาคารที&สูงเป็นอันดับที& 20 ของโลก และเป็นสิ&งก่อสรา้งที&สูง
ที&สดุ (รวมเสาอากาศ) อันดับที& 16 ของโลก เรามักจะพบเห็นตกึเอ็มไพรส์เตทในวัฒนธรรมสมัยใหม ่เชน่ จากภาพยนตร ์นวนยิาย ที&
มักจะกลา่วถงึตกึเอ็มไพรส์เตทเสมอๆ ตัวอยา่ง เชน่ ในภาพยนตร ์“คงิคอง” ลงิกอรลิลา่ขนาดใหญ่ ไดทํ้าลายลา้งเมอืงนวิยอรก์และ
ปีนขึ�นสู่ยอดอาคารเอ็มไพรส์เตท หรอื ในวรรณกรรมเยาวชนชุด “เพอรซ์ ีแจ็คสัน” ไดก้ล่าวถงึอาคารหลังนี�ว่าบนยอดตกึเอ็มไพร์
สเตทจะเป็นสถานที&ๆ เชื&อมตอ่กับทวยเทพบนพระราชวังโอลมิปัส 

 นําท่านเดนิทางสู่ ถนนสายที�หา้ (Fifth Avenue) เป็นแหลง่ชอ้ปปิ�ง เสพงานศลิป์ และน่าเดนิเล่นบนมดิทาวนบ์นเกาะแมนฮัตตัน 
ฟิฟทอ์เวนวิสรา้งขึ�นโดยตระกูลรํ&ารวยของอเมรกิา ย่านนี�มรีา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลก หา้งสรรพสนิคา้ และโรงหนังจํานวน
มากเรยีงรายสองขา้งทางทอดตัวยาวจากถนนสายที& 49 ถงึ 60 ของฟิฟทอ์เวนวิ ซึ&งนอกจากการชอ้ปปิ�งแลว้ นักทอ่งเที&ยวหลายคน
ยังชื&นชอบที&จะมาชมความงามของตัวอาคารเกา่แกท่ี&เคยีงคูก่ับอาคารใหมส่ไตลโ์มเดริน์ อาท ิโบสถท์รนิติี� อันเลื&องชื&อ  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
 ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ เคเนดีr เมอืงนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
22.00 น.  นําทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad 

Airways เที&ยวบนิที& EY100  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ั�วโมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

วนัที�แปด ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ
กรงุเทพฯ ประเทศไทย           (-/-/-) 

19.45 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง **  
23.50 น.  นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบนิ Etihad Airways เที&ยวบนิที& 

EY406  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั�วโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

 
วนัที�เกา้ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย       (-/-/-) 
08.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกั
เดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ั�ว 

14 - 22 กมุภาพนัธ ์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 มถินุายน 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 

 
** อตัรานีr ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 

** อตัรานีr ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท ** 
** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 25,000 บาท ** 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ัrงกอ่นทําการออกต ั�วเนื�องจากสายการบนิ
อาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนีr จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่น ข ึrนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กําหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิyในการเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มข ึrน เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีrรวม 
� คา่บัตรโดยสารโดยเครื&องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class)  
กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ที&นั&งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชั �นธุรกจิ (Business Class) จําเป็นออกบัตรโดยสารใบใหมแ่ยกจากคณะ และ จอง
เป็นราคาทัวร ์ไม่รวมตั�ว (Join Land) ตั �งแต่ขั �นตอนการจอง สิ&งสําคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที&ก่อนทุกครั �งว่าคณะคอนเฟิรม์ออก
เดนิทางหรอืไม ่
� คา่ภาษีนํ�ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที&ม ี
� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ
ได ้ทา่นละ 2 ชิ�น โดยมนํี�าหนักแตล่ะชิ�นไมเ่กนิ 23 กก.  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
� คา่โรงแรมที&พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที&โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื&นๆ ที&ทําใหโ้รงแรมตามรายการที&ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี&ยนโรงแรมที&พักไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่เขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
� คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี&ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� ค่าประกันอุบัตเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื&อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ&มเพื&อคุม้ครองสุขภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ 

อตัราคา่บรกิารนีrไมร่วม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที&ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึค่าอาหาร เครื&องดื&มที&สั&งเพิ&มนอกเหนอืรายการระบุ และ คา่พาหนะต่างๆ ที&ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครั �ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% และภาษีหัก ณ ที&จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
� คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
� คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 27 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัrงหมด ตามธรรมเนยีม 45 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,530 
บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัrงนีrทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีrไดต้าม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

อตัราคา่บรกิารนีrไมร่วม 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% และภาษีหัก ณ ที&จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
� คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนัละ 3 USD.) 
� คาทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 27 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนัละ 3 USD.) 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัrงหมด ตามธรรมเนยีม 45 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื คํานวน เป็นเงนิไทยประมาณ 1,530 
บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัrงนีrทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีrไดต้าม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
� คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมดัจาํคร ัrงแรก) 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที&ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 30,000 บาท 

คา่ธรรมเนยีมและค่าบรกิารยื�นวซี่าท่องเที�ยวประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 38,000 บาท (กรณีมวีซี่า
เรยีบรอ้ยแลว้ ชําระเฉพาะเงนิมดัจํา 30,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวันที& 1 กรณุาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�
ภายในวันที& 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั�น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที&กําหนด และหากท่านมี
ความประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คที&วา่งและทําจองเขา้มาใหม่อกีครั �ง กรณีที&คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที&ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื&องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมี
ที&นั&งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์กรณุาชําระค่าทัวรส์่วนที&เหลอืทั �งหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั กรณีนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเย่นต์
ไม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ&ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
รวมทั �ง กรณีที�อยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ที&ทําใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที&กําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื 
กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที&ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื&อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ&ง เพื&อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิท
เป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

2. กรณีนักท่องเที&ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 
เดนิทางมาที&บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ&ง เพื&อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผู ้
เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตร
ประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที&ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื&อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ข ึrนไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัrงหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึ�ง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิyในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีที�มคี่าใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิyในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิข ึrนจรงิท ัrงหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิyในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัrงหมด 
** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที&ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที&ชําระแลว้เนื&องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที&ยวใหแ้ก่นักท่องเที&ยว เชน่ การ
สํารองที&นั&งตั�วเครื&องบนิ การจองที&พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที&ตอ้งการันตีมัดจําหรอืซื�อขาดแบบมีเงื&อนไข หรือเที&ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที&มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที&กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ&มขึ�น เพื&อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&ไมม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&มวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีี&จะชําระคา่บรกิารเพิ&มจากการที&มนัีกทอ่งเที&ยวรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที&ทางบรษัิทกําหนดเพื&อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี&จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที&ลูกคา้ดําเนนิการยื&นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าทัวรท์ี&ลูกคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึ&ง ยกเวน้ในกรณีที&วี
ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามที&เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื&องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี&ยว (Single) , หอ้งพักแบบหอ้งคู่ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชั �นกัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ&งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี&ยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิ&ม
ตามจรงิที&เกดิขึ�นจากนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มลัีกษณะเป็นเตยีงใหญ่ 2  เตยีง (2 Queen Bed) 
และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมลัีกษณะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตยีง (2 Queen Bed) เช่นกัน ไม่มเีตียงเสรมิดว้ยเงื&อนไข
มาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีที&มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี&ยนหรอื
ยา้ยเมอืงเพื&อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักที&หา้มสูบบุหรี& (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะตดิตั �งอุปกรณ์ดัก
จับควันไวใ้นหอ้ง กรณีที&มกีารลักลอบสบูบหุรี&ในหอ้งพัก และ ถกูตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พักจําเป็นตอ้งชําระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 
เหรยีญดอลลา่หส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ตอ่ครั �ง 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศสหรฐัอเมรกิา ที�ทา่นควรทราบ 
1. การยื&นขอวซีา่ทอ่งเที&ยวประเทศสหรัฐอเมรกิา จําเป็นตอ้งดําเนนิการตรงกับสถานทตูอเมรกิาประจําประเทศไทย เทา่นั�น (ยังไมผ่า่นตัวแทนรับยื&น) 

โดยสถานทตูมทีี& เชยีงใหม ่และ กรงุเทพฯ ทา่นตอ้งการยื&นและสัมภาษณ์ที&ใด ใหแ้จง้ตั �งแตข่ั �นตอนการจองทัวร ์กรณีดําเนนิการแลว้ หากตอ้งการ
เปลี&ยนแปลง จําเป็นตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื&นวซีา่ทอ่งเที&ยวประเทศสหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครั �ง 

2. สถานทูตสหรัฐอเมรกิาเปิดใหผู้ส้มัครที&ยื&นคํารอ้งขอวซีา่ท่องเที&ยวสัมภาษณ์ชว่งเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เท่านั�น สถานทูตไม่เปิดสัมภาษณ์วี
ซา่ทอ่งเที&ยวชว่งเวลาบา่ย กรณีที&ทา่นไมส่ะดวกสัมภาษณ์ชว่งวัน และ เวลาใดบา้ง กรณุาแจง้กับเจา้หนา้ที& ตั �งแต่ขั �นตอนการจองทัวร ์(ผูส้มัครทุก
ทา่นจําเป็นตอ้งมาแสดงตนที&สถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี) 

3. สําหรับวซี่าท่องเที&ยวประเทศสหรัฐอเมรกิา ไม่มีการยื&นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยื&นเอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็น
ครอบครัว หรอื รายบคุคล ขึ�นอยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นั�น และสถานทตูจะพจิารณาวซีา่ใหเ้ป็นรายบคุคล 

4. กรณีที&ท่านตอ้งการยื&นวซีา่เร็วที&สดุ และคณะยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยังมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น) สามารถทําไดโ้ดยใหท้า่นชําระเงนิมัดจํา 
พรอ้มค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื&นวซีา่ท่องเที&ยวประเทศสหรัฐอเมรกิา แบบฟอรม์กรอกเพื&อขอยื&นวซี่าท่องเที&ยวประเทศสหรัฐอเมรกิา สําเนา
หนา้หนังสอืเดนิทางหนา้แรก แจง้ชว่งวัน เวลา ที&ท่านสะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจา้หนา้ที& หลังจากชําระเงนิประมาณ 10 วันทําการ เจา้หนา้ที&
แผนกวซีา่จะตอิต่อกลับเพื&อใหท้่านเลอืกควินัดหมายตามวัน และ เวลาที&ทา่นสะดวก กรณีคณะไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง ไมส่ามารถออกเดนิทาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได ้(ยังมีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) ทางบรษัิทจะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื&นวีซ่าท่องเที&ยวประเทศ
สหรัฐอเมรกิาใหท้่านได ้ไม่วา่กรณีใดๆทั �งสิ�น ไม่วา่ท่านจะไดรั้บอนุมัตวิซีา่อายุเทา่ไหร่ก็ตาม เชน่ ท่านจองคณะเดนิทางวันที& 1-9 ต.ค. และท่าน
ยนืยันจะยื&นวซีา่ก่อนคณะคอนเฟิรม์ แตเ่มื&อถงึกําหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดนิทางได ้และท่านไดรั้บอนุมัตวิซีา่เพยีง 1-9 ต.ค. 
(9 วัน ไมใ่ช ่10 ปี) นั&นหมายถงึทา่นจําเป็นตอ้งขอวซีา่ใหม ่และ มคีา่ใชจ้่ายใหมอ่กีครั �ง เป็นตน้  

5. การอนุมัตวิซี่าไม่สามารถการันตไีด ้ขึ�นอยู่กับดุลยพนิิจของสถานทูตเท่านั�น โดยสถานทูตจะพจิารณาเป็นรายบุคคล ไม่สามารถยนืยันไดว้่าทุก
ทา่นจะไดว้ซีา่อาย ุ10 ปี  

6. กรณีตอ้งการเลื&อนการนัดสัมภาษณ์วซีา่ เนื&องจากตดิธุระเร่งดว่นกะทันหัน สามารถทําได ้1 ครั �ง และ ตอ้งดําเนนิการกอ่นถงึวันนัดสัมภาษณ์วซีา่ ที&
จะมาถงึ 5 วันทําการ เทา่นั�น นอกเหนอืจากที&กลา่วมาขา้งตน้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทา่นจําเป็นตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมและค่าบรกิารยื&นวซีา่ทอ่งเที&ยว
ประเทศสหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครั �ง 

7. หลังจากสัมภาษณ์วซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนังสอืเดนิทางของท่านไวท้ี&สถานทูตประมาณ 7 วัน ทําการ และส่งกลับคนืให ้
ท่านทางไปรษณีย ์ดังนั�น ท่านจําเป็นตอ้งกรอกที&อยู่ปัจจุบันใหช้ัดเจน เพราะหากที&อยู่ไม่ชัดเจนเล่มหนังสอืเดนิทางที&สถานทูตส่งคนืท่าน อาจ
ตอ้งถูกสง่กลับเขา้ไปยังสถานทตูตามเดมิ และจําเป็นจะตอ้งสง่อเีมล (เทา่นั�น ไมม่บีรกิารโทรศัพทต์ดิต่อ) แจง้ความประสงค ์และ ยนืยันตัวตนต่อ
สถานทูตซึ&งอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาทั �งหมด 30 วันทําการเป็นอย่างนอ้ย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเล่มหนังสอืเดนิทางดว้ยตัว
ผูส้มัครเองอกีครั �งทางอเีมล 

8. กรณีที&ผูส้มัครตอ้งการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้หรอื จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง ระหว่างขั �นตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่่ากรณี
ใดๆก็ตาม ทา่นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานสําคัญที&ยนืยันไดว้า่ทา่นจําเป็นจะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางจรงิๆ ใหท้างสถานทตูพจิารณาในวันสัมภาษณ์ทันที
เท่านั�น หากยื&นไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทูตแลว้ จะไม่สามารถขอคนืเล่มหนังสอืเดนิทางกระทันหันได ้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับ
ดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นั�น  

9. ที&ผา่นมาโดยสว่นใหญส่ถานทตูจะอนุมัตวิซีา่ทอ่งเที&ยวประเทศสหรัฐอเมรกิาใหสํ้าหรับทา่นที&ถอืหนังสอืเดนิทางไทย วซีา่มอีาย ุ10 ปี (แตส่ามารถ
พํานักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาไดต้ามด่านตรวจคนเขา้เมืองกําหนดเท่านั�น ไม่เกนิ 3 หรือ 6 เดือน) แต่ตั �งแต่ มกราคม 2561 ที&ผ่านมา 
สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพจิารณาอายุวซีา่ใหเ้ป็นรายบคุคล ไม่สามารถยนืยันไดว้า่จะไดว้ซีา่อายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจไดพ้อดรีะยะเวลา
ชว่งที&ตอ้งการจะเดนิทางก็เกดิขึ�นได ้ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นั�น 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที&ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที&ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยว โดยไม่มี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื&อมโยงเกี&ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื&นๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่น
ตรวจคนเขา้เมือง ทั �งฝั& งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบความ
ผดิพลาดที&จะเกดิขึ�นในส่วนนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอื
ทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื&อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื&อ เลขที&หนังสอืเดนิทาง เลขที&วซีา่ และ
อื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตั�วเครื&องบนิ ในกรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจําหรอืสว่นที&เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที&
เดนิทางจรงิของประเทศที&เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที&เพิ&มขึ�นของนักท่องเที&ยวที&ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี&ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื&น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที&ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคา
ค่าบรกิารเพิ&มขึ�น ในกรณีที&มกีารเปลี&ยนแปลงอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื&องบนิ ค่าภาษีนํ�ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย
สายการบนิ การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบนิ ฯลฯ ที&ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากับเทา่นั�น 

9. นักท่องเที&ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที&เกี&ยวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที&ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที&
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนําตดิตัวขึ�นเครื&องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึ&งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที&ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาต
ใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ&งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที&กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้ง
เครื&องบนิเทา่นั�น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. สิ&งของที&มลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้ง
เครื&องบนิเทา่นั�น 
 

การเตรยีมเอกสารเบืrองตน้เพื�อ ขอควิ สมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบื�องตน้ เพื&อใชข้อยื&นวซีา่ทอ่งเที&ยว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ที&ทางบรษัิทสง่ให ้ใหล้ะเอยีดครบถว้น เขยีน หรอื 
พมิพเ์ป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ได ้
- สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ สําหรบัประทบัวี
ซา่ 
- สําเนาทะเบยีนบา้น (หนา้เลขที&บา้น และ หนา้ที&มชี ื&อผูเ้ดนิทาง) 
- สําเนาหนา้วซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทกุประเภท (ถา้เคยม)ี 
- สําเนาใบเปลี&ยนชื&อ , เปลี&ยนนามสกลุ , ทะเบยีนสมรส , ทะเบยีนหยา่  (ถา้ม)ี 
- สําเนาเอกสารรับรองการทํางาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 
เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่สําเนา หรอื สแกนสง่มาที&บรษัิท ไมจํ่าเป็นตอ้งสง่เอกสารฉบับจรงิมา 

 

การเตรยีมเอกสารเพื�อ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทกุทา่น จําเป็นตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตู 

เพื�อเขา้รบัการสมัภาษณ์กบัเจา้หนา้ที�ของสถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี ตามวนั เวลาที�สถานทตูนดัหมาย
เทา่น ัrน และ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัrงหมด ไมจ่ําเป็นตอ้งถา่ยสาํเนา  
เพื�อแสดงกบัสถานทตูในวนัสมัภาษณ์ ดงันีr 

1. หนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นั�น คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่ง
อยา่งนอ้ย 4 หนา้ สําหรบัประทบัวซีา่ (กรณีทา่นที&มพีาสปอรต์เลม่เกา่ ใหเ้ตรยีมมาแสดงดว้ย) 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิrว ขนาดเทา่กันทกุดา้น เป็นสี&เหลี&ยมจัตรัุส เนน้ใบหนา้ จํานวน 2 รปู พืrนฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืrนสขีาวเทา่น ัrน  
ขอ้กําหนดเบืrองตน้ของรปูถา่ย ท ัrงนีrอยูท่ ี�ดลุยพนจิของเจา้หนา้ที�สถานทตูเทา่น ัrน 
- หา้มสวมแวน่สายตา 
- หา้มสวมเครื&องประดับ 
- รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน  
- ไมเ่ป็นรปูเดยีวกันกับวซีา่ที&เคยไดรั้บแมจ้ะยังไมเ่กนิ 6 เดอืน ก็ตาม จําเป็นตอ้งถา่ยใหม่ 
- หา้มถา่ยเอง เพราะพื�นเป็นสเีทา ไมส่ามารถใชไ้ด ้

3. บัตรประชาชน  
4. ทะเบยีนบา้น 
5. ทะเบยีนสมรส กรณีเพศหญงิ หากมหีลกัฐานการเปลี�ยนคํานําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบเอกสารใบสําคญัมาดว้ย 
6. ทะเบยีนหยา่ กรณีเพศหญงิ หากหยา่และหากมกีารใชค้ํานําหนา้เป็น ...นางสาว... ตอ้งแนบเอกสารใบสําคญัมาดว้ย 
7. ใบมรณะบัตร สาม/ีภรรยา เพื&อยนืยันสถานะตนเอง กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 
8. สตูบัิตร กรณีเด็กมอีายตุํ�ากวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  
9. กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม บดิา หรอื มารดา จําเป็นตอ้งยื&นเอกสารเพิ&มเตมิดังนี�  

- เด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี เดนิทางกบับคุคลอื�นที�ไมใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ซึ&งออกใหโ้ดยที&วา่การเขตหรอือําเภอที&พํานักอยู ่และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุื&อ) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับ
ครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที�  
- เด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึ&งออกใหโ้ดยที&วา่การเขตหรอือําเภอที&พํานักอยู ่
และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุื&อ) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที�  
- เด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึ&งออกใหโ้ดยที&วา่การเขตหรอือําเภอที&พํานักอยู ่
และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุื&อ) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที�  
- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึ&ง จําเป็นตอ้งมหีลักฐานการรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้ �น เชน่ สําเนา
ใบหยา่ พรอ้มทั �งบันทกึการหยา่ซึ&งแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก บันทกึสลักหลักใบหยา่  
- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ ื&น จําเป็นตอ้งมหีลักฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใต ้การดแูลของผูนั้ �น เชน่ หนังสอืรับรองบตุรบญุธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ ์บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณพ์รอ้มเด็กดว้ยทกุกรณี 
10. หลักฐานการทํางาน จดหมายรบัรองการทํางานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัrน 

- จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุหัวจดหมายวา่ To Whom It May Concern (ไมจํ่าเป็นตอ้งระบสุถานทตู / ประเทศ และพเีรยีดวันที&จะ
เดนิทาง) แคย่นืยันตําแหน่งงาน เงนิเดอืน และ หรอื ระยะเวลาเริ&มงานเทา่นั�น หากตอ้งการระบ ุจะตอ้งระบใุหถ้กูตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการทํางาน จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัที�ย ื�นวซีา่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ที�มรีายชื�อผูป้ระกอบกจิการ เป็นชื�อผูเ้ดนิทาง จะตอ้งออกมาแลว้อายไุม่
เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัที�ย ื�นวซีา่ 
- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์ที�มชีื�อผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นชื�อผูเ้ดนิทาง 
- กรณีเกษียณอายรุาชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบํานาญ หรอื จดหมายคําส ั�งเกษยีณอายรุาชการ 
- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา ระบยุนืยันสถานะวา่เป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จรงิ และ กําลังศกึษาอยู่
ระดับชั �นใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงนิ สถานทตูพจิารณาเฉพาะบัญชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีไม่ตํ&ากวา่ 1 แสน
บาท โดย ใชส้มดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรยีมไปในวันสัมภาษณ์ เกี&ยวกับบัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถ
แนบประกอบได ้แตท่า่นจําเป็นตอ้งเตรยีมบัญชอีอมทรัพย ์(Saving) เป็นหลักเทา่นั�น  
สามารถใช ้สมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) ไดห้ากมรีายการ การทํารายการยอ้นหลังไป 6 เดอืน ทกุเดอืน หากขา้ม
เดอืนใดเดอืนหนึ&งไปในสมดุ หรอืมรีายการไม่ครบเนื&องจากไมไ่ดอ้ัพเดทนาน จําเป็นตอ้งขอ สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุอายุ 70 ปีขึ�นไป จําเป็นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบวุา่ “สขุภาพรา่งกายแข็งแรง 
สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกันสขุภาพสําหรับผูส้งูอายโุดยเฉพาะ สําหรับผูส้งูอายใุนกรณีนี�ทางสถานทตูฯ อาจ
ตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิ&มเตมิขึ�นอยูใ่นดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที&สถานทตูฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทตู อาจมกีารขอเรยีกดหูนังสอืเดนิทางของทา่น หลังจากที&คณะเดนิทางกลับมาแลว้ ซึ&งอาจจะทําใหเ้กดิความไมส่ะดวกแก่
ทา่นได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภัยในความไมส่ะดวกในสว่นนี� และโปรดปฏบัิตติาม เพื&อการขอวซีา่ในครั �งตอ่ไป 

14. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่นั�น ขึ�นอยูก่ับดลุยพนิจิของทางสถานทตู ซึ&งทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นที&มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี&
จะเดนิทางไปทอ่งเที&ยวยังประเทศที&ระบเุทา่นั�น หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที&ไดชํ้าระไปแลว้ และหาก
ตอ้งการยื&นคํารอ้งขอวซีา่ใหม ่จําเป็นตอ้งชําระคา่บรกิาร และ ค่าธรรมเนยีมใหมท่กุครั �ง 

หลงัเขา้รบัการสมัภาษณ์โดยประมาณ 7 วนัทาํการ  
หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถกูสง่คนืมาที�บา้นทา่นทางไปรษณีย ์ตามที�อยูท่ ี�กรอกในแบบฟอรม์ไว ้

 
 
 

     ตวัอยา่งรปูถา่ยเพื�อยื�นขอวซีา่ U.S.A. 

 
 
 
  
 

สถานที�ต ัrง สถานทตูอเมรกิา กรงุเทพฯ ประจําประเทศไทย 
ต ัrงอยู ่ถนนวทิย ุฝั�งเดยีวกบัโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที� 2 เดนิทางเชื�อมเขา้สูอ่าคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพล็กซ ์เพื�อเขา้สูถ่นนวทิย ุเดนิผา่นโรงแรม 
Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถงึสะพานลอย สถานทตูจะอยูห่นา้สะพานลอยแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑตูอเมรกิา 
ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้สถานทตูอเมรกิาเพื�อสมัภาษณ์วซีา่  

หากทา่นนําส ิ�งตา่งๆดงัตอ่ไปนีrตดิตวัมาดว้ย 
• อปุกรณ์ที&ใชแ้บตเตอรี&หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารี&ดจิติอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทปเสยีง/วดิโีอเทป แผน่ซดี ีMP3 
แผน่ดสิก ์แล็บท็อป หรอือปุกรณ์เลน่เพลงแบบพกพา 
• กระเป๋าสะพายไหลข่นาดใหญห่รอืกระเป๋าสตางค ์
• กระเป๋าถอืขนาดใหญ่และกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ ่กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสื�อผา้ ผูส้มัครสามารถถอืกระเป๋าใสใสเ่อกสารที&
จําเป็นสําหรับการสัมภาษณ์วซีา่ไดเ้ทา่นั�น 
• อาหารทกุประเภท (มจีุดจําหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารว่างดา้นในสถานทตู) 
• ซองจดหมายหรอืหบีหอ่ที&มกีารปิดผนกึ 
• บหุรี& / ซกิาร ์/ กลอ่งไมข้ดีไฟ / ไฟแช็ก 
• ของมคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบเล็บ 
• อาวธุหรอืวัตถรุะเบดิทกุชนดิ 
รายการที&กลา่วมาขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอยา่งเทา่นั�น อาจมสีิ&งของอื&นๆที&หา้มนําเขา้สถานทตูอกี ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที&รักษาความปลอดภัย 
นอกจากโทรศัพทม์อืถอืหนึ&งเครื&องที&ไดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทตูอเมรกิาจะไมรั่บฝากสิ&งของตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ทา่นจะตอ้งดําเนนิการ
จัดเก็บสิ&งของเหลา่นั�นดว้ยวธิอีื&นกอ่นเขา้ไปในสถานทตู 
ผูต้ดิตอ่สถานทตูฯทกุทา่นตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั �นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทตูฯ ทา่นสามารถฝากโทรศัพทม์อืถอื 1 
เครื&อง ไวก้ับเจา้หนา้ที&รักษาความปลอดภัยที&หนา้ประต ูแตส่ถานทตูฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไมรั่บผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความ
เสยีหายใดๆที&เกดิขึ�นกับโทรศัพทม์อืถอืของทา่นในขณะที&ฝากไวก้ับพนักงานรักษาความปลอดภัย ทา่นไมส่ามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามที&นัดหมายไว ้
หากนําสิ&งของดังตอ่ไปนี�มาดว้ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํแนะนํา 
เอกสารที&ทา่นตอ้งยื&นในวันสัมภาษณ์มดัีงนี�  
1. ใบยนืยันนัดสัมภาษณ์  
2. ใบยนืยันแบบฟอรม์ DS-160  
3. หนังสอืเดนิทางทั �งเลม่ปัจจุบันและเลม่เดมิทั �งหมดที&ทา่นเคยม ี
4. รปูถา่ยสําหรับทําวซีา่ขนาด 2 x 2 นิ�ว 2 ใบ พื�นหลังสขีาว  
5. โดยเฉพาะทา่นที&สมัครวซีา่ประเภท B1/B2 วซีา่ ทา่นควรจะเตรยีมหลักฐานการเงนิสําหรับการเดนิทางของทา่นมาดว้ย 
6. ทา่นควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของทา่นในชว่งเวลาที&ทา่นพํานักในสหรัฐฯและหลังจากที&ทา่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยแลว้ 
7. ผูส้มัครกรณุามาถงึสถานทตูอเมรกิา 15 นาทกีอ่นเวลาสัมภาษณ์เทา่นั�น 

 

 

  

  

 


