
- 1 - 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย      (-/-/-) 

23.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการบนิ Etihad Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศ

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศยานนานาชาตวิอชงิตนั ดลัเลส เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ีประเทศสหรฐัอเมรกิา - วอชงิตนั ด ี

ซ ี                                                                               (-/-/D) 

02.10 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad 

Airways เทีย่วบนิที ่EY407 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

05.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง **   

** เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง ระหวา่งรอเปลีย่นเครือ่ง น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เมือ่ทา่นเดนิทางถงึทา่อากาศยาน

นานาชาตวิอชงิตนั ดลัเลส เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ีประเทศสหรฐัอเมรกิา สามารถรบักระเป๋าและออกเดนิทางไดท้นัท ี** 

10.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตวิอชงิตนั ดลัเลส เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ีประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสายการบนิ 

Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY131 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

16.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตวิอชงิตนั ดลัเลส เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ีประเทศสหรฐัอเมรกิา  

น าทา่นรบักระเป๋าสมัภาระ ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 12 ช ัว่โมง ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ี(Washington D.C.) ตัง้อยูร่ะหวา่งมลรัฐเวอรจ์เินียกับรัฐแมรีแ่ลนด ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

เมอืงหลวงเกา่แกข่องประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทีไ่ดร้ับการวางแผนผังเมอืงมาเป็นอย่างด ีมคีวามสวยงามและเป็นระเบยีบ ทัง้

ยังเป็นทีตั่ง้ ทีท่ าการของหน่วยงานรัฐบาลทีส่ าคัญต่างๆมากมาย เมอืงวอชงิตัน ด.ีซ.ี มอีาณาเขตเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตุรัส ยาวดา้นละ 

16 กโิลเมตร โดยใจกลางของสีเ่หลีย่มจัตรัุสเป็นทีตั่ง้ของอนุสาวรยีว์อชงิตัน ทีอ่ยูร่ะหวา่งท าเนยีบขาวและอาคารรัฐสภา  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo , Washington D.C. หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ี- ท าเนยีบขาว - อนสุรณส์ถานลนิคอลน์ - อนสุาวรยีว์อชงิตนั - อนสุรณส์ถานเจฟเฟอรส์นั - สถาบนัส

มธิโซเนยีน และ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิ-  พพิธิภณัฑก์ารบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ                         (B/-/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ท าเนยีบขาว (White House) ถูกออกแบบโดยสถาปนกิ

ชาวไอรชิ เจมส ์โฮบัน ก่อสรา้งระหว่างปี ค.ศ. 1792 ถงึ ค.ศ. 1800 ดว้ยหนิ

ทรายอะเกยีครกีสขีาวในรปูแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟคูลาสสกิ พืน้ทีใ่ชส้อยรวม 

5,100 ตร.ม. มหีอ้งทัง้หมด 132 หอ้ง และสระวา่ยน ้า 1 สระ ซึง่ต่อมาพืน้ทีไ่ด ้

ถูกขยาย ต่อเติม และซ่อมบ ารุง (เกิดจากการถูกเผาโดยกองทัพสหราช

อาณาจักร) ปัจจุบันใชเ้ป็นส านักงานของประธานาธบิด ี

น าท่านเดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) รูปปั้น

ของ อับราฮัม ลนิคอลน์ ประธานาธบิดคีนที ่16 ของอเมรกิาความสูง 19 ฟุต 

(5.8 เมตร) ทีต่ัง้อยูอ่ยา่งสงบแตแ่ฝงไปดว้ยอ านาจนีอ้ยูใ่นอริยิาบททีน่ั่งอยู่บน

เกา้อี ้ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกสุดของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยสายตาของ

อดตีประธานาธบิดคีนนีเ้พง่มองทอดไปทีอ่นุสาวรยี์วอชงิตัน นักท่องเทีย่วควร

จะมายืนตรงจุดที่ชาวอเมรกิันนับลา้นคนเคยมายนืรวมกันทีน่ี่เพือ่ร าลกึและ

แสดงความเคารพต่อชายที่ถือก าเนิดในบา้นไมซุ้งอย่างเรียบง่ายที่สุด แต่

เตบิโตขึน้เพือ่น าทางประเทศชาตใิหผ้่านพน้สงครามกลางเมอืงอเมรกิันไปได ้

และริเ่รมิใหเ้กดิการเลกิทาสในทีสุ่ด รูปปั้นหนิปูนและหนิอ่อนหลายๆ ชิน้ทีน่ี่มี

ความหมายเชงิสัญลักษณ์ เสาดอรกิแบบมรี่องทัง้หมดเป็นตัวแทนของทัง้ 36 

รัฐ ซึง่เป็นชว่งเวลาทีล่นิคอลน์เป็นประธานาธบิดบีรหิารประเทศ ส่วนชือ่รัฐทัง้ 

48 รัฐทีม่ขี ึน้สมัยทีอ่าคารก่อสรา้งแลว้เสร็จในปี 1922 ก็ไดร้ับการจารกึไวใ้ต ้

ชายคา อกีทัง้จติรกรรมฝาผนังทีล่นิคอลน์ถอืวา่มคีณุคา่ตลอดชว่งชวีติของเขา 

ประกอบดว้ย เรือ่งอสิรภาพ สทิธขิัน้พืน้ฐาน ความเป็นนรัินดร ์ความเป็นธรรม 

กฎหมาย ความเป็นอันหนึง่อันเดยีว ภราดรภาพและความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ เป็น

ตน้ 
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 น าท่าน ผ่านชม อนุสาวรยีว์อชงิตนั (Washington Monument) เป็นอนุสาวรยีท์ีส่รา้งเพือ่เป็นเกยีรตแิก่จอรจ์ วอชงิตัน 

ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา มลีักษณะเป็นแทง่โอเบลสิก ์ท าดว้ยหนิอ่อน หนิแกรนติ และหนิทราย สูง 555 ฟตุ 5 ½ นิว้ 

(169 เมตร) เป็นสิง่กอ่สรา้งทีสู่งทีสุ่ดในวอชงิตัน ด.ีซ.ี ออกแบบโดยโรเบริต์ มลิส ์สถาปนกิในยุคนัน้ เริม่สรา้งในปี ค.ศ. 1848 แต่

กวา่จะสรา้งเสร็จก็ลว่งเขา้มาจนถงึปี ค.ศ. 1884 ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 36 ปี เนื่องจากเงนิบรจิาคหมด ประกอบกับเกดิสงครามกลาง

เมอืงอเมรกิัน ไดท้ าพธิเีปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1888 ใชห้นิไป 36,491 กอ้น หนัก 90,854 ตัน ใชเ้งนิไปทัง้สิน้ 

1,187,710 ดอลลารส์หรัฐ ขา้งบนเป็นจุดชมววิ มลีฟิตแ์ละบันได 897 ขัน้หนิแต่ละกอ้นทีน่ ามาสรา้งบันไดในอนุสาวรยีไ์ดม้าจากที่

ตา่งๆทกุรัฐของอเมรกิา และจากการบรจิาคจากองคก์รเอกชนและรัฐบาลมติรประเทศตา่งๆของอเมรกิา อาจเรยีกวา่เป็นหนินานาชาติ

ก็ได ้ 

น าท่านเดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั (The Thomas Jefferdon Memorial) หนึง่ในสถาปัตยกรรมชิน้เรยีบง่ายแต่

งดงามของอนุสรณ์สถานแห่งชาต ิสรา้งเพือ่แสดงความเคารพต่อประธานาธบิดแีละเหล่านักคดิทีย่ ิง่ใหญ่ของอเมรกิา โดยเดนิจาก

อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ประมาณ 1.6 กโิลเมตร จะผ่านทวิแถวตน้เชอรร์ีไ่ปยังบรเิวณอ่างเก็บน ้า Tidal Basin ของอนุสรณ์สถาน

แหง่ชาต ิจากนัน้จะพบโครงสรา้งอาคารทีค่ลา้ยกับปูชนียสถาน ซึง่สรา้งขึน้เพือ่อุทศิใหก้ับบรรดาประธานาธบิด ีและเหล่านักคดิชัน้

น าของอเมรกิา ทอมัส เจฟเฟอรส์ัน ประธานาธบิดคีนทีส่ามของสหรัฐอเมรกิา เป็นผูเ้ขยีนสิง่ส าคัญมากในขณะนัน้ น่ันคอืค าประกาศ

อสิรภาพของอเมรกิา ทีอ่นุสรณ์สถานแห่งชาตนิี้มกีารจัดกจิกรรมหลากหลายประเภท มักจะจัดขึน้ตลอดทัง้ปีทีอ่่างเก็บน ้า Tidal 

Basin ไมว่า่จะเป็นคอนเสริต์เพลงแจ๊สบรเิวณขัน้บันไดของอนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์ันและเทศกาลเชอรร์ี ่บลอสซัมประจ าปีทีจั่ดเป็น

ประจ าในฤดใูบไมผ้ล ิเพือ่ใหไ้ดว้วิทีเ่ห็นอนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์ันไดช้ดัเจนภายใตบ้รรยากาศอันผอ่นคลายบรเิวณแมน่ ้า  

น าทา่นเดนิทางสู ่สถาบนัสมธิโซเนยีน (Smithsonian Institution) เป็นสถาบันวจัิย สถาบันการศกึษา และพพิธิภัณฑ ์ก่อตัง้

ขึน้ตามความประสงคข์องนักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ เจมส ์สมธิสัน (James Smithson) ซึง่ระบุพนัิยกรรมว่า หากหลานชายของ

เขา เฮนร ีเจมส ์ฮังเกอรฟ์อรด์ ไมม่ทีายาท ก็ใหย้กมรดกทัง้หมดใหแ้กรั่ฐบาลสหรัฐอเมรกิาเพือ่กอ่ตัง้องคก์รทีส่ามารถ “เพิม่พูนและ

เผยแพร่ความรู”้ ใหแ้ก่มนุษยชาตใินเครอืของ สถาบันสมธิโซเนียน มอียู่กว่า 19 แห่ง กระจายอยู่ในหลายรัฐ ซึง่ใหท้ัง้ความรูแ้ละ

ความเพลิดเพลินส าหรับทัง้ผูใ้หญ่และเด็ก อีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจ คือ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาติ (National 

Museum of Natural History) พพิธิภัณฑน์ี้ให ้วึามรูเ้กีย่วกับการส ารวจ และเรยีนรูโ้ลกธรรมชาตผิ่านทางการวจัิย การส ารวจ

สิง่มชีวีติในยคุโบราณ รวมถงึพวกไดโนเสาร ์นทิรรศการเกีย่วกับสัตวป่์า สัตวใ์ตท้อ้งทะเล เป็นตน้ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
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น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑก์ารบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ(National Air and Space Museum) เปรยีบเสมอืนสวรรคข์อง

ผูส้นใจเรือ่งการบนิ เพราะพพิธิภัณฑแ์หง่นีจ้ะพาคณุเดนิทางไปพบกับประวัตศิาสตรก์ารบนิและอวกาศอยา่งถงึแกน่ จะไดพ้บกับคอล

เลคชั่นเกีย่วกับการบนิและอวกาศทีใ่หญ่ทีสุ่ด รวบรวมจากทุกทีท่ั่วโลกมาไวท้ีพ่พิธิภัณฑก์ารบนิและอวกาศแห่งชาตนิี้ สิง่ของที่

น ามาจัดแสดงเป็นของจรงิทัง้หมด ไมก็่เป็นชิน้สว่นส ารองของอปุกรณ์ทีใ่ชง้านจรงิ จงึท าใหส้ถานทีแ่หง่นีม้อีอร่าความขลัง ภายในม ี

22 โซนทีร่วบรวมอุปกรณ์จากหน่วยงานการบนิหลายๆแห่ง ตัง้แต่อุปกรณ์รุ่นคุณปู่ ยุคแรกเริม่ของประวัตศิาสตรก์ารบนิ มาจนถงึยุค

อวกาศทีจั่ดแสดงในแกลเลอรี ่Apollo to the Moon นอกจากนียั้งมกีารรวบรวมเหตุการณ์ส าคัญของประวัตศิาสตรก์ารบนิในรูปแบบ

ของแกลเลอรี ่เชน่ การบนิของสองพีน่อ้งตระกูล Wright ในปี 1903 หรอืจะเป็น Spirit of St Louis ทีนั่กบนิ Charles Lindburgh 

ท าการบนิขา้มแอตแลนตกิไดส้ าเร็จเป็นครัง้แรก นอกจากนียั้งม ีApollo 11 Command Module อกีดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo , Washington D.C. หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ี- เมอืงแฮรสิเบริก์ - โรงงานผลติช็อกโกแลต เฮอรช์ีย่ ์- เมอืงคอรน์นิง่ - โรงงานผลติเครือ่งแกว้ คอร ์

นนิง่                                                                                                                                                            (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมอืงหลวงของรัฐเพนซลิเวเนีย 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา ในปี ค.ศ. 2010 มปีระชากร 49,528 คน ตัง้อยู่รมิฝ่ังตะวันออกของแม่น ้าซัสควิแฮนนา เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง

โดง่ดังไปทั่วโลกเรือ่งการผลติช็อกโกแลต 

 น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลติช็อกโกแลต เฮอรช์ีย่ ์(Hershey’s Chocolate Factory) เป็นโรงงานผลติช็อกโกแลตชือ่ดัง

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ปัจจุบันมแีบรนดย์่อยอยู่ภายใตบ้รษัิทมากกว่า 80 แบรนด ์รวมทัง้ KitKat ทีเ่รารูจั้กกันเป็นอย่างด ี

“Hershey Foods” เป็นบรษัิทผลติและจ าหน่ายช็อกโกแลต ลูกกวาด และผลติภัณฑช็์อกโกแลตคุณภาพทัง้หมด ทีน่ี่ท่านจะไดช้ม

ขัน้ตอนการผลติช็อกโกแลตแบบ Animation โดยใชส้ัตวจ์ าลองและเทคโนโลยแีบบทันสมัยใน การน าเครือ่งจักรเก่าแก่ทีใ่ชใ้นการ

ผลติช็อกโกแลตมาจัดแสดงใหช้มดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอรน์นิง่ (Corning) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงในรัฐนวิยอรก์ ประเทศสหรัฐอเมรกิา ตัง้อยู่

ทางตอนใตข้องเมอืงนวิยอรก์  ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1890 ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเชมุง เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการผลติเครือ่ง

แกว้  

 น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งแกว้ คอรน์นิง่ (Corning Museum of Glass) โรงงานผลติเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้น

การผลติเครือ่งแกว้ของประเทศสหรัฐอเมรกิา สถานที ่ทีเ่ต็มไปดว้ยผลงานสะสมจากแกว้ทีน่่าประทับใจทีส่ดุ ซึง่มาพรอ้มกับขอ้มูลที่

ต่างๆ ทีน่่าสนใจมากมาย พบกับผลงานทีท่ าจากแกว้กว่า 45,000 ชิน้ ซึง่ประกอบไปดว้ยผลงานรูปแบบสมัยใหม่และรูปแบบทาง

ประวัตศิาสตร ์เราพนันไดเ้ลยวา่คณุไมรู่ม้ากอ่นวา่ชาวอยีปิตนั์น้เป็นคนคดิคน้แกว้ขึน้มา ท่านจะไดช้ืน่ชมประตมิากรรมแกว้ทีน่่าสนใจ

และงดงามพรอ้มกับไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับวธิกีารเป่าแกว้ในรปูแบบตา่งๆอกีดว้ย  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ramada Painted Post , Corning หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

วนัทีห่า้ เมอืงคอรน์นิง่ - เมอืงบฟัฟาโล ่- แฟช ัน่ เอาทเ์ล็ท ไนแองการา่ - อทุยานแหง่ชาตนิ า้ตกไนแองการา่ - ลอ่งเรอื เมด ออฟ 

เดอะ มสิ                                                                                                                                                      (B/-/D)   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบฟัฟาโล่ (Buffalo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงในรัฐนิวยอร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืงนวิยอรก์ มปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื Reader’s 

Digest ใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมรกิา และเป็นเมอืงทีม่พีรมแดนตดิกับประเทศแคนาดา โดยมนี ้าตกยักษ์ไน

แองการา่ขวางกัน้ระหวา่งประเทศอเมรกิา และแคนาดาอยู ่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่แฟช ัน่ เอาทเ์ล็ท ไนแองการา่ (Fashion Outlets Niagara) ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมแทช้ัน้น าชือ่

ดังสัญชาตอิเมรกิาในราคาทีส่ง่ตรงมาจากโรงงาน 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
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น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตนิ า้ตกไนแองการา่ (Niagara Falls National Park) ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก

ทางธรรมชาต ิทา่นจะไดพ้บกับความยิง่ใหญข่องน ้าตกทีม่อีาณาบรเิวณและปรมิาณมวลน ้าไหลเวยีนมากมายมหาศาล ทีไ่หลมาจาก

ทะเลสาบอรี ีทิง้ตัวลงกอ่ใหเ้กดิเสยีงดังสน่ันหว่ันไหว และละอองไอน ้าทีส่รา้งความสดชืน่ไปทั่วบรเิวณ หากสภาพอากาศเอือ้อ านวย 

ท่านจะไดเ้ห็นสายรุง้ทีเ่กดิขึน้จากละอองน ้าอยู่เหนือน ้าตก ซึง่เป็นภาพทีส่วยงามมากๆ โดยบรเิวณนี้จะเกดิสายรุง้อยู่เป็นประจ า 

เนือ่งจากมลีะอองน ้าลอยขึน้สูช่ัน้บรรยากาศเป็นจ านวนมาก ท่านจะไดช้มความยิง่ใหญ่ของน ้าตกยักษ์ไนแองการ่าในจุดทีใ่กลท้ีสุ่ด 

ดว้ยเรอื เมด ออฟ เดอะ มสิ (Maid of the Mist) เรอืทีว่ ิง่ทวนกระแสน ้า เขา้สูธ่ารน ้าอันเชีย่วกราดทีห่ล่ังไหลโถมเถมาจากเบือ้ง

สูง ตืน่เตน้และตืน่ตาตืน่ใจ สัมผัสกับประสบการณ์ครัง้ยิง่ใหญ่ ในการชมน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิจรงิๆ ** เรอื เมด ออฟ 

เดอะ มสิ (Maid of the Mist) จะเปิดใหบ้รกิารในช่วงประมาณปลายเดอืนเมษายน หรอื ตน้เดอืนพฤษภาคม ถงึ ตน้ 

หรอื ปลายเดอืนตลุาคม ของทกุๆปี ข ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ ปรมิาณของน า้ และ น า้แข็ง เป็นส าคญั โดยทางอทุยานฯ

ก็ไมส่ามารถก าหนดวนัทีแ่นน่อนทีส่ามารถได ้แมก้อ่นเดนิทางเพยีง 1 สปัดาห ์ก็ตาม อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดอ้ยูต่ลอด

ตามความเหมาะสม โดยทางอทุยานฯจะค านงึถงึความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่วเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ด ท ัง้นีท้างบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยสว่นนี ้กรณีทีไ่มส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เพราะเป็นการจองแบบเหมา

จา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Days Inn At The Falls , Buffalo หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงบฟัฟาโล ่- วูด๊เบอรี ่คอมมอน พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท - เมอืงนวิ ยอรก์                                                             (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ วู๊ดเบอรี ่คอมมอน พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (Woodbury Common Premium Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นเอาทเ์ล็ททีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังทีสุ่ดในอเมรกิา เป็นศูนยร์วมแบรนดเ์นมชัน้น าสัญชาตอิเมรกิา และอืน่ๆอกี

มากมายหลากหลายแบรนดจ์ากทั่วทุกมุมโลกไวท้ีน่ี่ อาท ิBURBERRY , GUCCI , DIOR , COACH , DIESEL , G-STAR , MISS 

SIXTY , ENERGY , NIKE , VERSACE , POLO , A/X , EMPORIO ARMANI และอกีมากมาย 
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 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนวิ ยอรก์ (New York) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หรอืทีน่ยิมเรยีกกันว่า นวิ ยอรก์ ซติี ้เป็น

เมอืงใหญท่ีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทีเ่จรญิทีส่ดุในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดไดว้า่เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ 

การเงนิ วัฒนธรรม บันเทงิ ทีส่ าคัญทีสุ่ดของโลก เป็นเมอืงทีม่ตีกึสูงระฟ้ามากมาย ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นทีตั่ง้ของ

ส านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาต ิเมอืงนิว ยอรก์ตัง้อยู่บรเิวณชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนตกิ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ

สหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ย 5 เขตปกครองทีเ่รยีกว่า โบโรฮ ์(Borough) คอื เดอะบรองซ ์บรูคลนิ แมนแฮตตัน ควนีส ์และสแตตัน 

ไอสแ์ลนด ์ประชากรรวมทัง้หมดประมาณ 8,274,527 คน ภายในพืน้ที ่790 ตร.กม. นอกจากจะเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดแลว้ 

สัดสว่นประชากรตอ่พืน้ทียั่งถอืวา่หนาแน่นทีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา ลักษณะเฉพาะของเมอืงนวิ ยอรก์ทีแ่ตกตา่งไปจากเมอืงอืน่

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา มใีหเ้ห็นหลายอยา่ง เริม่ตัง้แตร่ะบบขนสง่ทีม่โีครงขา่ยขนาดใหญ่ ความเหมอืนและความแตกต่างกันของ

ประชากร ใน ค.ศ. 2005 มีภาษาประมาณ 170 ภาษาที่ใชก้ันในเมืองแห่งนี้ และ 36% ของประชากรไม่ไดเ้กิดและโตใน

สหรัฐอเมรกิา ระบบรถไฟใตด้นิเมอืงนวิ ยอรก์ทีใ่หบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง บวกกับการจราจรและผูค้นทีพ่ลกุพลา่นอยูต่ลอดเวลา จงึ

มคี าเปรยีบเปรยถงึเมอืงนิว ยอรก์ว่าเป็น “เมอืงทีไ่ม่เคยหลับใหล” ขณะเดยีวกันเมอืงแห่งนี้ยังมชีือ่เล่นอืน่ๆ อกีดว้ยอย่าง “กอร์

ทเทม” (Gotham) และ “บิ๊กแอปเปิล” (Big Apple) 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Wyndham Garden Newark Airport , New York หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงนวิ ยอรก์ - ลอ่งเรอืเฟอรีสู่เ่กาะลเิบอรต์ ี ้- อนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ - สะพานบรคูลนิ - กราวด ์ซโีร ่- เซ็นทรลั ปารค์ - 

เรดโิอ ซติ ี ้มวิสคิ ฮอล - ยา่นบรอดเวย ์- อาคารสหประชาชาต ิ- หอสมดุประชาชน - โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ - ยา่นไชนา่ 

ทาวน ์- ยา่นไทม ์สแควร ์- ข ึน้ชมววิบนตกึสงูระฟ้า เอ็มไพร ์สเตท - ถนนสายทีห่า้ - ทา่อากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ 

เคเนดี ้เมอืงนวิ ยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอ

มเิรตส ์            (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิสู่ ท่าเรอืเฟอรร์ี ่เพือ่ล่องเรอืเฟอรีสู่่ เกาะลเิบอรต์ ี ้(Liberty Island) ซึง่เป็นทีตั่ง้ของ อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ 

(Statue of Liberty) ชมความสง่างามของเทพเีสรภีาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมใิจของชาวอเมรกิัน ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความ

เป็นดนิแดนทีท่กุคนมสีทิธแิละเสรภีาพเทา่เทยีมกัน อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพนี ้ประเทศฝรั่งเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญ เนือ่งในโอกาส

ทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาก่อตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี ผ่านชม ความงดงามอันน่ามหัศจรรยข์อง สะพานบรูคลนิ (Brooklyn 

Bridge) สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1883 เคยเป็นสะพานแขวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และเป็นสะพานแขวนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศ

สหรัฐอเมรกิา มคีวามยาว 1,825 เมตร ทอดขา้มแม่น ้าอสีต ์เชือ่มระหว่างนวิยอรก์ ซติี ้กับเกาะแมนฮัตตัน สะพานบรูคลนิสรา้งขึน้

จากการขงึลวดเหล็กในสมัยโบราณ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึววัิฒนาการทีม่มีาอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตส่มัยโบราณ ในจุดนี้ท่านยังสามารถชมววิ

ทวิทัศนค์วามสวยงามของเกาะแมนฮัตตันไดอ้กีดว้ย  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 น าท่าน ผ่านชม กราวด ์ซโีร ่(Ground Zero) เป็นบรเิวณทีค่รัง้หนึ่งเคยเป็นทีต่ัง้ของตกึแฝด เวริล์ เทรด เซ็นเตอร ์(World 

Trade Center) ทีส่งูทีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิาแตต่อนนีเ้หลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ า เป็นอนุสรณ์สถาน หลังจากการสูญเสยี

ครัง้ยิง่ใหญใ่นปี 2001 หรอืเหตุการณ์ 911 ปัจจุบันบรเิวณนี้สรา้งเป็นโครงการเวริล์เทรดเซนเตอร ์ใหม่ โดยมทีั ้งหมด 4 Tower ใน

โครงการ ผา่นชม เซ็นทรลั ปารค์ (Central Park) สวนสาธารณะทีส่วยงามและร่มรืน่ขนาดใหญ่ ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นปอดของชาว

นวิยอรก์ ผา่นชม เรดโิอ ซติ ี ้มวิสคิ ฮอลล ์(Radio City Music Hall) สถานทีจั่ดการแสดงดนตรชีือ่ดังทีสุ่ดในโลก ผา่นชม 

ยา่นบรอดเวย ์(Broadway) เป็นหนึง่ในสถานทีเ่ทีย่วส าคัญของนวิยอรก์ ย่านนี้เป็นทีตั่ง้โรงละครกว่า 40 แห่ง กลางคนืถนนจะ

สวา่งไสวไปดว้ยแสงไฟนอีอนหลากสจีากป้ายชือ่ ป้ายโฆษณาโรงละครต่างๆ ละครเพลงบรอรด์เวยค์อืวัฒนธรรมทางดนตรขีองชาว

อเมรกิาทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก โดยเฉพาะละครเพลง มอีทิธพิลขนาดถกูน ามาตัง้เป็นชือ่ถนนและชือ่ย่าน ดา้นธุรกจิละครบรอรด์เวยข์อง

ทีน่ีไ่ดรั้บความนยิมเพราะมสีายสัมพันธก์ับฮอลลวีูด้ นักแสดงฮอลวีูด้หลายคนแจง้เกดิจากทีน่ี่ รวมทัง้ ผา่นชม สถานทีส่ าคัญต่างๆ 

เชน่ อาคารสหประชาชาต ิ, หอสมดุประชาชน , โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ , ยา่นไชนา่ ทาวน ์ 

 น าทา่นเดนิสู ่ยา่นไทม ์สแควร ์(Time Square) ยา่นการคา้กลางนครทีป่ระชนัป้ายโฆษณานับรอ้ยป้าย เป็นจุดตัดส าคัญของถนน

ในแมนฮัตตัน เมอืงนวิยอรก์ โดยเป็นจุดตัดของถนนบรอดเวย ์กับ ถนนเซเวนท ์เอเวนวิ อกีทัง้ยังเป็นจุดทีอ่ยูร่ะหวา่ง ถนนเวสต ์โฟต ี

เซเคอนด ์สตรที กับ ถนนเวสต ์โฟต ีเซเวนท ์สตรที ซึง่ไทมส์แควรท์อดตัวยาวอยู่บนพืน้ทีใ่นบล็อกระหว่างถนนซกิท ์เอเวนวิ กับ 

ถนนเอกท ์เอเวนวิ ในความยาวแนวตะวันออก-ตะวันตก และอยูบ่นพืน้ทีร่ะหวา่งถนนเวสต ์โฟตที ์สตรที กับ ถนนเวสต ์ฟิฟทต์ ีเทริด์ 

สตรที ในแนวเหนอื-ใต ้โดยไทมสแควรเ์องไดก้ลายเป็นจุดส าคัญจุดหนึง่บนฝ่ังตะวันตกของยา่นธุรกจิการคา้ในเขตมดิทาวน์บนเกาะ

แมนฮัตตัน 

 น าท่าน ขึน้ชมววิบนตกึสูงระฟ้า เอ็มไพร ์สเตท (Empire State Building) สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์มากมาย อาท ิ

Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong ตกึนี้ใชเ้วลา 410 วันในการก่อสรา้ง โดยเริม่ก่อสรา้งในเดอืนมนีาคม 

ค.ศ. 1930 โดย Starrett Brothers & Eken, Inc. ก่อสรา้งโดย บรษัิท สตารเ์ร็ตต ์บราเธอร ์แอนด ์เอเกน จ ากัด (Starrett 
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Brothers & Eken, Inc.) เริม่ลงมอืก่อสรา้งเมือ่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) แลว้เสร็จเมือ่วันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 

2474 (ค.ศ. 1931) ตัวอาคารสรา้งขึน้จากคอนกรตีเสรมิเหล็กคณุภาพสงู มคีวามสงูทัง้สิน้ 102 ชัน้ มหีนา้ตา่งทัง้สิน้ 6,500 บาน ตกึ

สูงจากพืน้ดนิ 381 เมตร (1,250 ฟุต) ตกแต่งดว้ยศลิปะแบบ อารต์เดคโค (Art Deco) ทีน่ิยมในสมัยนัน้ มเีนื้อทีใ่ชส้อยทัง้หมด

ประมาณ 257,211 ตารางเมตร ทางบรษัิทผูร้ับเหมาก่อสรา้งรับประกันความทนทานนานถงึ 5,000 ปี  หลังจากก่อสรา้งเสร็จในปี 

พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931) ตกึเอ็มไพรส์เตทไดร้ับต าแหน่งเป็นอาคารทีสู่งทีสุ่ดในโลกนานกว่า 40 ปี ดว้ยความสูง 381 เมตร แต่ไดม้ี

การต่อเตมิเสาอากาศเพิม่ขึน้ไปอกีเป็น 448.7 เมตร ในปี 1954 จนกระทั่งตกึแฝดเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรส์รา้งเสร็จในปี 1972 (พ.ศ. 

2515) ไดท้ าลายสถติลิงดว้ยความสูง 417 เมตร (ไม่นับความสูงของเสาอากาศ) และนับจากเหตุการณ์การก่อวนิาศกรรมเมือ่วันที ่

11 กันยายน ค.ศ.2001 (พ.ศ. 2544) ปัจจุบันตกึเอ็มไพรส์เตทไดก้ลับมาเป็นอาคารทีส่งูทีส่ดุในนครนวิยอรก์อกีครัง้ โดยเป็นอาคาร

ทีสู่งเป็นอันดับที ่20 ของโลก และเป็นสิง่ก่อสรา้งทีสู่งทีสุ่ด (รวมเสาอากาศ) อันดับที ่16 ของโลก เรามักจะพบเห็นตกึเอ็มไพร์

สเตทในวัฒนธรรมสมัยใหม่ เชน่ จากภาพยนตร ์นวนยิาย ทีม่ักจะกล่าวถงึตกึเอ็มไพรส์เตทเสมอๆ ตัวอย่าง เชน่ ในภาพยนตร ์“คงิ

คอง” ลงิกอรลิลา่ขนาดใหญ ่ไดท้ าลายลา้งเมอืงนวิยอรก์และปีนขึน้สูย่อดอาคารเอ็มไพรส์เตท หรอื ในวรรณกรรมเยาวชนชดุ “เพอร์

ซ ีแจ็คสัน” ไดก้ลา่วถงึอาคารหลังนีว้า่บนยอดตกึเอ็มไพรส์เตทจะเป็นสถานที่ๆ เชือ่มตอ่กับทวยเทพบนพระราชวังโอลมิปัส 

 อสิระใหท้่าน ชอ้ปป้ิงย่าน ถนนสายทีห่า้ (Fifth Avenue) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง เสพงานศลิป์ และน่าเดนิเล่นบนมดิทาวน์บนเกาะ

แมนฮัตตัน ฟิฟทอ์เวนิวสรา้งขึน้โดยตระกูลร ่ารวยของอเมรกิา ย่านนี้มรีา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลก หา้งสรรพสนิคา้ และ

โรงหนังจ านวนมากเรียงรายสองขา้งทางทอดตัวยาวจากถนนสายที่ 49 ถงึ 60 ของฟิฟท์อเวนิว ซึง่นอกจากการชอ้ปป้ิงแลว้ 

นักทอ่งเทีย่วหลายคนยังชืน่ชอบทีจ่ะมาชมความงามของตัวอาคารเกา่แกท่ีเ่คยีงคูก่ับอาคารใหมส่ไตลโ์มเดริน์ อาท ิโบสถท์รนิติี ้อัน

เลือ่งชือ่  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ เคเนดี ้เมอืงนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

22.55 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad 

Airways เทีย่วบนิที ่EY100  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิ

กรงุเทพฯ ประเทศไทย           (-/-/-) 

20.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง **  

23.30 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่

EY406  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีเ่กา้ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย       (-/-/-) 

09.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 



- 11 - 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

23 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 69,888 69,888 69,888 11,888 41,888 

10 - 18 ตลุาคม 2561 73,888 73,888 73,888 11,888 41,888 

16 - 24 ตลุาคม 2561 72,888 72,888 72,888 11,888 41,888 

   

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

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

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกจิ (Business Class) กรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักแตล่ะชิน้ไมเ่กนิ 23 กก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเท

รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการระบ ุและ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 50 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา 

(USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,650-1,700 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมดัจ าคร ัง้แรก) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 50 วนั พรอ้มช าระเงินมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท 

คา่ธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 28,000 บาท (กรณีมวีซี่า

เรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 20,000 บาท) ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า 
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สว่นนีภ้ายในวันที ่2 กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่าน

มคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมี

ทีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์

ไม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน

วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 50 วนั พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท คา่ธรรมเนยีม

และคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ท่านละ 8,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 28,000 บาท (กรณีมวีซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ 

ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 20,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 

ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะ

เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาช าระคา่ทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์

ไม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน

วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิท

เป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 
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2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทน

ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่

ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักแบบหอ้งคู่ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรม

อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่

ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มลีักษณะเป็นเตยีงใหญ่ 2  เตยีง (2 Queen Bed) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ก็จะมลีักษณะเป็นเตยีงใหญ่ 2 เตยีง (2 Queen Bed) เชน่กัน ไม่มเีตยีงเสรมิดว้ยเงือ่นไข

มาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอื

ยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยสว่นใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักทีห่า้มสูบบุหรี ่(Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะตดิตัง้อุปกรณ์ดัก

จับควันไวใ้นหอ้ง กรณีทีม่กีารลักลอบสบูบหุรีใ่นหอ้งพัก และ ถกูตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พักจ าเป็นตอ้งช าระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 

เหรยีญดอลลา่หส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ตอ่ครัง้ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่า่นควรทราบ 
1. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จ าเป็นตอ้งด าเนนิการตรงกับสถานทตูอเมรกิาประจ าประเทศไทย เท่านัน้ (ยังไม่ผ่านตัวแทนรับยืน่) 

โดยสถานทตูมทีี ่เชยีงใหม ่และ กรงุเทพฯ ทา่นตอ้งการยืน่และสัมภาษณ์ทีใ่ด ใหแ้จง้ตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทัวร ์กรณีด าเนนิการแลว้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลง จ าเป็นตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 

2. สถานทตูสหรัฐอเมรกิาเปิดใหผู้ส้มัครทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ท่องเทีย่วสัมภาษณ์ชว่งเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เท่านัน้ สถานทูตไม่เปิดสัมภาษณ์วี

ซา่ทอ่งเทีย่วชว่งเวลาบา่ย กรณีทีท่า่นไมส่ะดวกสัมภาษณ์ชว่งวัน และ เวลาใดบา้ง กรณุาแจง้กับเจา้หนา้ที ่ตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทัวร ์(ผูส้มัครทุก

ทา่นจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี) 

3. ส าหรับวซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ไม่มกีารยืน่เอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยืน่เอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็น

ครอบครัว หรอื รายบคุคล ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ และสถานทตูจะพจิารณาวซีา่ใหเ้ป็นรายบคุคล 

4. กรณีทีท่า่นตอ้งการยืน่วซีา่เร็วทีส่ดุ และคณะยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยังมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น) สามารถท าไดโ้ดยใหท้่านช าระเงนิมัดจ า 

พรอ้มค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา แบบฟอรม์กรอกเพือ่ขอยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ส าเนา

หนา้หนังสอืเดนิทางหนา้แรก แจง้ชว่งวัน เวลา ทีท่่านสะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจา้หนา้ที ่หลังจากช าระเงนิประมาณ 10 วันท าการ เจา้หนา้ที่

แผนกวซีา่จะตอิตอ่กลับเพือ่ใหท้า่นเลอืกควินัดหมายตามวัน และ เวลาทีท่า่นสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง ไม่สามารถออกเดนิทาง

ได ้(ยังมีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) ทางบรษัิทจะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศ

สหรัฐอเมรกิาใหท้า่นได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ไมว่า่ท่านจะไดรั้บอนุมัตวิซีา่อายุเท่าไหร่ก็ตาม เชน่ ท่านจองคณะเดนิทางวันที ่1-9 ต.ค. และท่าน

ยนืยันจะยืน่วซีา่กอ่นคณะคอนเฟิรม์ แต่เมือ่ถงึก าหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดนิทางได ้และท่านไดรั้บอนุมัตวิซีา่เพยีง 1-9 ต.ค. 

(9 วัน ไมใ่ช ่10 ปี) น่ันหมายถงึทา่นจ าเป็นตอ้งขอวซีา่ใหม ่และ มคีา่ใชจ้่ายใหมอ่กีครัง้ เป็นตน้  

5. การอนุมัตวิซีา่ไมส่ามารถการันตไีด ้ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ โดยสถานทตูจะพจิารณาเป็นรายบคุคล ไมส่ามารถยนืยันไดว้า่ทุกท่าน

จะไดว้ซีา่อาย ุ10 ปี  

6. กรณีตอ้งการเลือ่นการนัดสัมภาษณ์วซีา่ เนือ่งจากตดิธุระเรง่ดว่นกะทันหัน สามารถท าได ้1 ครัง้ และ ตอ้งด าเนนิการกอ่นถงึวันนัดสัมภาษณ์วซีา่ ที่

จะมาถงึ 5 วันท าการ เทา่นัน้ นอกเหนอืจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่ว

ประเทศสหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 



- 14 - 

 

7. หลังจากสัมภาษณ์วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนังสอืเดนิทางของท่านไวท้ีส่ถานทูตประมาณ 7 วัน ท าการ และส่งกลับคนืให ้

ท่านทางไปรษณีย ์ดังนัน้ ท่านจ าเป็นตอ้งกรอกทีอ่ยู่ปัจจุบันใหช้ัดเจน เพราะหากทีอ่ยู่ไม่ชัดเจนเล่มหนังสอืเดนิทางทีส่ถานทูตส่งคนืท่าน อาจ

ตอ้งถกูสง่กลับเขา้ไปยังสถานทตูตามเดมิ และจ าเป็นจะตอ้งสง่อเีมล (เทา่นัน้ ไมม่บีรกิารโทรศัพทต์ดิตอ่) แจง้ความประสงค ์และ ยนืยันตัวตนต่อ

สถานทตูซึง่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 30 วันท าการเป็นอย่างนอ้ย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเล่มหนังสอืเดนิทางดว้ยตัว

ผูส้มัครเองอกีครัง้ทางอเีมล 

8. กรณีทีผู่ส้มัครตอ้งการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้หรอื จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม ทา่นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานส าคัญทีย่นืยันไดว้า่ทา่นจ าเป็นจะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางจรงิๆ ใหท้างสถานทตูพจิารณาในวันสัมภาษณ์ทันที

เท่านัน้ หากยืน่ไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทูตแลว้ จะไม่สามารถขอคนืเล่มหนังสอืเดนิทางกระทันหันได ้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

ดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้  

9. ทีผ่า่นมาโดยสว่นใหญส่ถานทตูจะอนุมัตวิซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหส้ าหรับทา่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย วซีา่มอีาย ุ10 ปี (แตส่ามารถ

พ านักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาไดต้ามด่านตรวจคนเขา้เมืองก าหนดเท่านั้น ไม่เกนิ 3 หรือ 6 เดือน) แต่ตัง้แต่ มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 

สถานทตูฯออกมาตราการใหม ่วา่จะพจิารณาอายวุซีา่ใหเ้ป็นรายบุคคล ไม่สามารถยนืยันไดว้่าจะไดว้ซีา่อายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจไดพ้อดรีะยะเวลา

ชว่งทีต่อ้งการจะเดนิทางก็เกดิขึน้ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระ

เงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท

ก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้  
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การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ใชข้อยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีท่างบรษัิทสง่ให ้ใหล้ะเอยีดครบถว้น เขยีน หรอื 

พมิพเ์ป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ได ้

- ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวี

ซา่ 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น (หนา้เลขทีบ่า้น และ หนา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง) 

- ส าเนาหนา้วซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทกุประเภท (ถา้เคยม)ี 

- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ , เปลีย่นนามสกลุ , ทะเบยีนสมรส , ทะเบยีนหยา่  (ถา้ม)ี 

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 

เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่ส าเนา หรอื สแกนสง่มาทีบ่รษัิท ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่เอกสารฉบับจรงิมา 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตู 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณ์กบัเจา้หนา้ทีข่องสถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี ตามวนั เวลาทีส่ถานทตูนดัหมาย

เทา่น ัน้ และ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมด ไมจ่ าเป็นตอ้งถา่ยส าเนา  

เพือ่แสดงกบัสถานทตูในวนัสมัภาษณ์ ดงันี ้
1. หนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่ง

อยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ (กรณีทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ ใหเ้ตรยีมมาแสดงดว้ย) 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 x 2 น ิว้ ขนาดเทา่กันทกุดา้น เป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส เนน้ใบหนา้ จ านวน 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่น ัน้  

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของรปูถา่ย ท ัง้นีอ้ยูท่ ีด่ลุยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเทา่น ัน้ 

- หา้มสวมแวน่สายตา 

- หา้มสวมเครือ่งประดับ 

- รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน  

- ไมเ่ป็นรปูเดยีวกันกับวซีา่ทีเ่คยไดรั้บแมจ้ะยังไมเ่กนิ 6 เดอืน ก็ตาม จ าเป็นตอ้งถา่ยใหม่ 

- หา้มถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ไมส่ามารถใชไ้ด ้

3. บัตรประชาชน  
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4. ทะเบยีนบา้น 

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

6. ทะเบยีนหยา่ กรณีเพศหญงิ หากหยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ...นางสาว... ตอ้งแนบเอกสารใบส าคญัมาดว้ย 

7. ใบมรณะบัตร สาม/ีภรรยา เพือ่ยนืยันสถานะตนเอง กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 

8. สตูบัิตร กรณีเด็กมอีายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  

9. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม บดิา หรอื มารดา จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี้  

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู ่และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับ

ครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู ่

และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู ่

และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานการรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น้ เชน่ ส าเนา

ใบหยา่ พรอ้มทัง้บันทกึการหยา่ซึง่แสดงวา่เป็นผูร้ับผดิชอบเด็ก บันทกึสลักหลักใบหยา่  

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ ืน่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใต ้การดแูลของผูนั้น้ เชน่ หนังสอืรับรองบตุรบญุธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ ์บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณพ์รอ้มเด็กดว้ยทกุกรณี 

10. หลักฐานการท างาน จดหมายรบัรองการท างานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุหัวจดหมายวา่ To Whom It May Concern (ไมจ่ าเป็นตอ้งระบสุถานทตู / ประเทศ และพเีรยีดวันทีจ่ะ

เดนิทาง) แคย่นืยันต าแหน่งงาน เงนิเดอืน และ หรอื ระยะเวลาเริม่งานเทา่นัน้ หากตอ้งการระบ ุจะตอ้งระบใุหถ้กูตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการท างาน จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง จะตอ้งออกมาแลว้อายไุม่

เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์ทีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายค าส ัง่เกษยีณอายรุาชการ 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา ระบยุนืยันสถานะวา่เป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จรงิ และ ก าลังศกึษาอยู่

ระดับชัน้ใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงนิ สถานทตูพจิารณาเฉพาะบัญชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีไมต่ ่ากวา่ 1 แสน

บาท โดย ใชส้มดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรยีมไปในวันสัมภาษณ์ เกีย่วกับบัญชฝีากประจ า (Fixed) สามารถ

แนบประกอบได ้แตท่า่นจ าเป็นตอ้งเตรยีมบัญชอีอมทรัพย ์(Saving) เป็นหลักเทา่นัน้  

สามารถใช ้สมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) ไดห้ากมรีายการ การท ารายการยอ้นหลังไป 6 เดอืน ทกุเดอืน หากขา้ม

เดอืนใดเดอืนหนึง่ไปในสมดุ หรอืมรีายการไมค่รบเนือ่งจากไมไ่ดอ้ัพเดทนาน จ าเป็นตอ้งขอ สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุอายุ 70 ปีขึน้ไป จ าเป็นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุวา่ “สขุภาพรา่งกายแข็งแรง 

สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกันสขุภาพส าหรับผูส้งูอายโุดยเฉพาะ ส าหรับผูส้งูอายใุนกรณีนีท้างสถานทตูฯ อาจ

ตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิขึน้อยูใ่นดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทตู อาจมกีารขอเรยีกดหูนังสอืเดนิทางของทา่น หลังจากทีค่ณะเดนิทางกลับมาแลว้ ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิความไมส่ะดวกแก่

ทา่นได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภัยในความไมส่ะดวกในสว่นนี ้และโปรดปฏบัิตติาม เพือ่การขอวซีา่ในครัง้ตอ่ไป 

14. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่นัน้ ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของทางสถานทตู ซึง่ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี่

จะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยังประเทศทีร่ะบเุทา่นัน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหาก

ตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่จ าเป็นตอ้งช าระคา่บรกิาร และ ค่าธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  
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หลงัเขา้รบัการสมัภาษณ์โดยประมาณ 7 วนัท าการ  

หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถกูสง่คนืมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูท่ ีก่รอกในแบบฟอรม์ไว ้

 

 

 

     ตวัอยา่งรปูถา่ยเพือ่ยืน่ขอวซีา่ U.S.A. 

 

 

 

 
 

สถานทีต่ ัง้ สถานทตูอเมรกิา กรงุเทพฯ ประจ าประเทศไทย 
ต ัง้อยู ่ถนนวทิย ุฝั่งเดยีวกบัโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที ่2 เดนิทางเชือ่มเขา้สูอ่าคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพล็กซ ์เพือ่เขา้สูถ่นนวทิย ุเดนิผา่นโรงแรม 

Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถงึสะพานลอย สถานทตูจะอยูห่นา้สะพานลอยแรก 
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กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑตูอเมรกิา 

ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้สถานทตูอเมรกิาเพือ่สมัภาษณ์วซีา่  

หากทา่นน าส ิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้ดิตวัมาดว้ย 
• อปุกรณ์ทีใ่ชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารีด่จิติอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทปเสยีง/วดิโีอเทป แผน่ซดี ีMP3 

แผน่ดสิก ์แล็บท็อป หรอือปุกรณ์เลน่เพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหลข่นาดใหญห่รอืกระเป๋าสตางค ์

• กระเป๋าถอืขนาดใหญแ่ละกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ ่กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มัครสามารถถอืกระเป๋าใสใสเ่อกสารที่

จ าเป็นส าหรับการสัมภาษณ์วซีา่ไดเ้ทา่นัน้ 

• อาหารทกุประเภท (มจีุดจ าหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารว่างดา้นในสถานทตู) 

• ซองจดหมายหรอืหบีหอ่ทีม่กีารปิดผนกึ 

• บหุรี ่/ ซกิาร ์/ กลอ่งไมข้ดีไฟ / ไฟแช็ก 

• ของมคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบเล็บ 

• อาวธุหรอืวัตถรุะเบดิทกุชนดิ 

รายการทีก่ลา่วมาขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอยา่งเทา่นัน้ อาจมสีิง่ของอืน่ๆทีห่า้มน าเขา้สถานทตูอกี ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัย 

นอกจากโทรศัพทม์อืถอืหนึง่เครือ่งทีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทตูอเมรกิาจะไมรั่บฝากสิง่ของตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ทา่นจะตอ้งด าเนนิการ

จัดเก็บสิง่ของเหลา่นัน้ดว้ยวธิอีืน่กอ่นเขา้ไปในสถานทตู 

 

ผูต้ดิตอ่สถานทตูฯทกุทา่นตอ้งไดร้บัการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทตูฯ ทา่นสามารถฝากโทรศัพทม์อืถอื 1 

เครือ่ง ไวก้ับเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยทีห่นา้ประต ูแตส่ถานทตูฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไมร่ับผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความ

เสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้กับโทรศัพทม์อืถอืของทา่นในขณะทีฝ่ากไวก้ับพนักงานรักษาความปลอดภัย ทา่นไมส่ามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามทีนั่ดหมายไว ้

หากน าสิง่ของดังตอ่ไปนีม้าดว้ย 

 

ค าแนะน า 
เอกสารทีท่า่นตอ้งยืน่ในวันสัมภาษณ์มดัีงนี ้ 

1. ใบยนืยันนัดสัมภาษณ์  

2. ใบยนืยันแบบฟอรม์ DS-160  

3. หนังสอืเดนิทางทัง้เลม่ปัจจุบันและเลม่เดมิทัง้หมดทีท่า่นเคยม ี

4. รปูถา่ยส าหรับท าวซีา่ขนาด 2 x 2 นิว้ 2 ใบ พืน้หลังสขีาว  

5. โดยเฉพาะทา่นทีส่มัครวซีา่ประเภท B1/B2 วซีา่ ทา่นควรจะเตรยีมหลักฐานการเงนิส าหรับการเดนิทางของทา่นมาดว้ย 



- 19 - 

 

6. ทา่นควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของทา่นในชว่งเวลาทีท่า่นพ านักในสหรัฐฯและหลังจากทีท่า่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยแลว้ 

7. ผูส้มัครกรณุามาถงึสถานทตูอเมรกิา 15 นาทกีอ่นเวลาสัมภาษณ์เทา่นัน้ 


