
 



 



 



 



 



 

 

 

หมายเหตุสําคัญ 
โปรแกรมนี้จัดทําเสนอเพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวเป็นหลัก สําหรับลูกค้ามีจุดประสงค์เพื่อไปฉีดวัคซีน
โดยเฉพาะ บริษัทไม่สามารถการันตีว่าจะได้ฉีด ขึ้นอยู่กับนโยบายรรัฐ หรือเมืองนั้น และไม่สามารถรับผิดชอบ
ใดๆ กรณีไม่สามารถฉีดได้ หรือมีผลข้างเคียงจากการฉีด เพราะฉะนั้นไม่แนะนําสําหรับคนที่มีความต้องการไป
เพื่อฉีดวัคซีนเท่านั้น  และการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย อยู่ภายใต้ประกาศสถานการ์ณฉุกเฉิน  
เที่ยวบินยังคงเป็นเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi commercial flight) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยผู้
เดินทางต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทาง  ผู้เดินทางจําเป็นต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของประเทศไทยและ
ประเทศปลายทาง เมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย  ต้องมีการสํารอง โรงแรม Alternative State Quarantine 
(ASQ)  ต้องขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry  - (COE) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

จํานวนผู้เดินทาง ราคา 

เดินทาง 2 ท่าน 118,000 บาท/ท่าน 

เดินทาง 4 ท่าน 85,000 บาท/ท่าน 

เดินทาง 6 ท่าน 79,000 บาท/ท่าน 

เดินทาง 8 ท่าน 73,000 บาท/ท่าน 
 

เงื่อนไขผู้เดินทาง  
1. ต้องมีวีซา่ อเมริกา และยังไม่หมดอายุ 

2. กรณีวีซ่า USA หมดอายุ สามารถต่อได้แตต่้องไม่หมดเกิน 48 เดือน (ค่าวซี่าและค่าบริการ สอบถามเพิ่ม) 

3. ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ Negative Covid-19  RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม. 

4. ผู้เดินทางต้องกักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค.64 อาจมีการเปล่ียนตามประกาศ      

    ของรัฐ)  

5. ผู้เดินทางต้องจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ สถานทีก่ักตัวทางเลือก เป็นกระบวนการ 

    ของการกักกันโรค ณ โรงแรมที่ได้รับอนุมัตจิากรฐับาลโดยผู้กักตัวต้องจา่ยเงินเอง 

สงวนสทิธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ หากผลการตรวจโควิดก่อนเดินทาง 22 ชั่วโมง  

เป็นบวก และไม่สามารถเดินทางได้ 
 



 

 

อัตราค่าบริการรวม 
1. ค่าโรงแรมทีพ่ัก 6 คืน ในระดับ 4 ดาว 

2. ค่ารถมินิแวน 6 ที่นั่ง (2-4 ท่าน)  พร้อมคนขับรถไทยบริการ (ทํางานไม่เกิน 11 ชั่วโมง / วัน) 

3. ค่าน้ํามันรถ ประกันภัยทางรถยนต์ ทางด่วน  

4. ค่าเข้าสถานที่ตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

5. ค่าบริการเดินเรื่องเอกสารกับสถานฑูตไทยในอเมริกา เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย  

 

ค่าบริการไม่รวม  
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ BKK-LAX//SFO-BKK  
3. ค่าโรงแรม Alternate State Quarantine (14 Days Quarantine ราคาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าเลือก               

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเป็นผู้กําหนด) 
4. ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น  
5. ทิปคนขับรถ (แนะนําขั้นต่าํ $10 ต่อวัน) ทิปพนักงานยกกระเป๋า ทิปร้านอาหาร 
 

หมายเหตุ 

- การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมผีู้โดยสารขั้นต่ํา 2 ท่าน 

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมอืง จลาจล ประท้วง คําส่ังของเจา้หน้าทีร่ัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ 

- การควบคุมของทางบรษิัท หรือค่าใช่จา่ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย 
การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตตุ่างๆ 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้น 

- ราคาดังกล่าวขา้งต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะคา่เงินบาทและค่าน้ํามันที่
ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้ 

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 
 
เงื่อนไขทัวร์  

 1. ราคานี้ ตอ้งมีผู้เดินทางขัน้ต่ํา ตามที่กาํหนดหากมนี้อยกว่านี้บริษัทมีสิทธิแจง้ค่าใช้จา่ยเพิ่มเติม 
 2. กรณีเกิดจราจล การประท้วง การปิดเมือง ปิดสนามบิน ทําให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน โรงแรมตอ้งจอง

ใหม่ รถเดินทางไม่ได้ และผลกระทบอื่นๆ ลูกค้าต้องรับความเส่ียงเอง บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้ 
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อผลข้างเคียงของการฉีดวคัซีน หรือการติดเชื้อโควิดระหว่างเดินทาง ทุกกรณ ีและไม่

รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น 
 4. บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อการเปล่ียนแปลงของนโยบายรัฐบาลเซอร์เบีย และไม่รับผิดชอบใดใดทั้งส้ิน 
 5. บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อการเปล่ียนแปลงต่อนโยบายของทางการไทย หากไม่อนุญาตให้ทําทวัร์ลักษณะที่

เกี่ยวข้องนี้ไปประเทศอเมริกา หรืออื่นๆ หรอืหา้มออกนอกประเทศ เพื่อเดินทางไปยังประเทศใดที่เกี่ยวข้อง และ
ไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น 

 6. ผู้รับบริการต้องยอมรับความเส่ียงต่างๆ ทั้งหมดจากกรณีนี้ โดยผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ประสานงานทัง้นั้น ไม่
การันตีผลใดใด และไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น 

 7. ข้อความทราบ ท่านมคีวามเส่ียงหลังฉีดวัคซีนครบแล้ว อาจกลับประเทศไทยไม่ได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น 
ผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน จากนโยบายเข้าประเทศ จากขอ้จาํกัดเที่ยวบิน (ท่านต้องเซ็นต์ใบ
ยินยอม บริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผลกระทบดังกล่าว และไม่ต้องรับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น) 

 8. บริษัทไม่สามารถการันตี การเข้าชมโบสถ์ พระราชวัง ต่างๆ ได้ เพราะบางครัง้ มีกิจกรรมพิเศษ และห้ามเข้า 
 9. หากท่านทิง้กระเป๋าสัมภาระไว้ในรถ และเกิดสูญหายจากการโจรกรรมภายนอกเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ 
 10. ต้องดูแลสัมภาระด้วยตนเอง ค่าทัวร์ไม่มีคา่ยกกระเป๋าที่โรงแรม 
 11. จํากัดกระเป๋าเดินทางได้คนละ 1 ใบใหญ่ 1 ใบเล็ก หากเกินกว่านี้ และรถใส่ไม่พอไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา 
 12. เมืองท่องเที่ยวเก่าแก่ส่วนใหญ ่ห้ามรถเข้าไปในเขตชั้นใน เพราะอนุญาตให้เฉพาะรถที่มีทะเบียนบ้านเท่านั้นเข้าไปได้ 

และเป็นเขต green zone ห้ามรถเข้า เป็นเขตเมืองเก่าอนุรักษ์ เป็นถนนคนเดินเท่านั้น คนรถไม่สามารถฝ่าฝืนได้ 
 13. ถ้าเป็นรถบัสใหญ่ ภายใต้กฏหมายท่องเที่ยวของยุโรป เจ้าหน้าที่นาํเที่ยวและคนรถตอ้งทํางานไม่เกิน 11 ชม. 

ต่อวัน ห้ามขับเร็วเกิน 100 กม. ต่อชม. ถ้าขับรถตดิต่อกัน 4.5 ชม. ต้องหยดุพักรถ 30 นาท ี
 14. การจอดรับส่ง ณ จุดต่างๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
 15. ประกันภัยกลุ่ม เป็นประกันที่เน้นการคุ้มครองการรกัษาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครองการรักษาจากโรค

ประจําตัว หรอืการเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง หากท่านมีโรคประจําตัว กรุณาอย่าลืมเตรียมยาติดตัวไปด้วย 
 16. หากไม่ใช้บริการส่วนใด ไม่คืนทุกกรณี และเป็นบริการแบบเหมา ไม่มีการคืนบางส่วน 
 17. โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 18. เมื่อท่านได้วางมัดจาํงวดแรกแล้ว ถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วโดยอัตโนมัติ 
 19. หากถูกปฏิเสธการเข้าเมอืง ทางบริษัทไม่สามารถคนืเงินได้ทุกกรณี 
 20. หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทางบริษัทไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 



 
 

การเตรียมเอกสารเบื้องต้นเพื่อ ขอคิว สัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 
- กรอกแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทางบริษัทส่งให้           

ให้ละเอียดครบถ้วน เขียน หรือ พิมพ์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้ 
- สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 

หน้า สําหรับประทับวีซ่า 
- สําเนาทะเบียนบ้าน (หน้าเลขที่บ้าน และ หน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง) 
- สําเนาหน้าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกประเภท (ถ้าเคยมี) 
- สําเนาใบเปล่ียนช่ือ , เปล่ียนนามสกุล , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหย่า  (ถ้ามี) 
- สําเนาเอกสารรับรองการทํางาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 
เตรียมเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสําเนา หรือ สแกนส่งมาที่บริษัท ไม่จําเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงมา 

**ลูกค้ากรณุาอย่ายดึตดิกบัการยื่นขอวซ่ีา ในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

 
การเตรียมเอกสารเพื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครทกุท่าน จําเป็นต้องไปแสดงตนที่สถานทูต 
เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตด้วยตนเองทุกกรณี ตามวัน เวลาที่สถานทูตนัด

หมายเท่านั้น และ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ 

โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารฉบับจริงทั้งหมด ไม่จําเป็นต้องถ่ายสําเนา 
เพื่อแสดงกับสถานทูตในวันสัมภาษณ ์ดังน้ี 

1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท่านั้น คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วัน
เดินทางกลับ และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า สําหรับประทับวีซ่า (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้เตรียม
มาแสดงด้วย) 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ขนาดเท่ากันทุกด้าน เป็นส่ีเหล่ียมจัตุรัส เน้นใบหน้า จํานวน 2 รูป พื้นฉาก
หลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น  

 ข้อกําหนดเบื้องต้นของรูปถ่าย ทั้งนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเท่านั้น 
 - ห้ามสวมแว่นสายตา 
 - ห้ามสวมเครื่องประดับ 
 - รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
 - ไม่เป็นรูปเดียวกันกับวีซ่าที่เคยได้รับแม้จะยังไม่เกิน 6 เดือน ก็ตาม จําเป็นต้องถ่ายใหม่ 
 - ห้ามถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ไม่สามารถใช้ได้ 



 
 
 
3. บัตรประชาชน  
4. ทะเบียนบ้าน 
5. ทะเบียนสมรส กรณีเพศหญิง หากมีหลักฐานการเปล่ียนคํานําหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบเอกสารใบสําคัญมาด้วย 
6. ทะเบียนหย่า กรณีเพศหญิง หากหย่าและหากมีการใช้คํานําหน้าเป็น ...นางสาว... ต้องแนบเอกสารใบสําคัญมาด้วย 
7. ใบมรณะบัตร สามี/ภรรยา เพื่อยืนยันสถานะตนเอง กรณีสามีเสียชีวิตแล้ว 
8. สูติบัตร กรณีเด็กมีอายุต่ํากว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ  
9. กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ ไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จําเป็นต้องยื่นเอกสาร

เพิ่มเติมดังนี้  
 - เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดา หรือ มารดา ให้ บิดา และ มารดา ขอ 

หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอที่พํานักอยู่  และให้ระบุว่า 
ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว บิดา และ มารดา ลงนามต่อหน้า
เจ้าหน้าที่  

 - เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่า
การเขตหรืออําเภอที่พํานักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไร
กับครอบครัว มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  

 - เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี เดินทางกับมารดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่า
การเขตหรืออําเภอที่พํานักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไร
กับครอบครัว บิดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  

 - กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จําเป็นต้องมีหลักฐานการรับรองว่าเด็กอยู่
ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก 
บันทึกสลักหลักใบหย่า  

 - กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จําเป็นต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้ การดูแลของผู้นั้น เช่น 
หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม 

โดยในวันสัมภาษณ์ บิดา และ มารดา จะต้องเข้าสัมภาษณ์พรอ้มเด็กด้วยทุกกรณี 
10. หลักฐานการทํางาน จดหมายรับรองการทํางานจากบริษัท หรือ หน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
 - จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ หัวจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จําเป็นต้องระบุสถานทูต 

/ ประเทศ และพีเรียดวันที่จะเดินทาง) แค่ยืนยันตําแหน่งงาน เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเริ่มงานเท่านั้น หาก
ต้องการระบุ จะต้องระบุให้ถูกต้อง) 

โดยหลักฐานการทํางาน จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า 



 - กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ เป็นชื่อผู้เดินทาง 
จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ย่ืนวีซ่า 

 
 
 - กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า ใช้ทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า เป็นช่ือผูเ้ดินทาง 
 - กรณีเกษียณอายุราชการ ใช้บัตรข้าราชการบํานาญ หรือ จดหมายคําส่ังเกษียณอายุราชการ 
 - กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา ระบุยืนยันสถานะว่าเป็นนักเรียน หรือ 

นักศึกษา จริง และ กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใด ปีใด  
11. หลักฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ (Saving) โดยควรมียอดเงิน

คงเหลือในบัญช ีไม่ต่ํากว่า 1 แสนบาท โดย ใช้สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) เตรียม
ไปในวันสัมภาษณ์ เกี่ยวกับบัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านจําเป็นต้องเตรียมบัญชี
ออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลักเท่านั้น  

 สามารถใช้ สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) ได้หากมีรายการ การทํารายการย้อนหลัง
ไป 6 เดือน ทุกเดือน หากข้ามเดือนใดเดือนหนึ่งไปในสมุด หรือมีรายการไม่ครบเนื่องจากไม่ได้อัพเดทนาน 
จําเป็นต้องขอ สเตทเม้น (Statement) ย้อนหลัง 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผู้สูงอาย ุอาย ุ70 ปีขึ้นไป จําเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย 
ระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และกรมธรรม์ประกันสุขภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ สําหรับผู้สูงอายุในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม
ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดูหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากที่คณะเดินทางกลับมาแล้ว ซึ่ง
อาจจะทําให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัท ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในส่วนนี้  และโปรดปฏิบัติ
ตาม เพื่อการขอวีซ่าในครั้งต่อไป 

14. การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่าน
ที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการ
ออกวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคําร้องขอวีซ่าใหม่ 
จําเป็นต้องชําระค่าบริการ และ ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

หลังเข้ารับการสัมภาษณ์โดยประมาณ 7-15 วันทําการ 
หนังสือเดินทางของทา่น จะถูกส่งคืนมาที่บ้านทา่นทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่กรอกในแบบฟอร์มไว ้

 
 
 
   ตัวอย่างรูปถ่ายเพื่อยื่นขอวีซ่า U.S.A. 

 
 
 
 

สถานที่ตั้ง สถานทูตอเมรกิา กรุงเทพฯ ประจําประเทศไทย 
ต้ังอยู ่ถนนวิทยุ ฝํ่งเดยีวกับโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลินจติ ทางออกที ่2 เดินทางเชื่อมเข้าสู่อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ ์เพื่อเข้าสู่ถนนวิทยุ เดินผ่านโรงแรม Plaza 
Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถึงสะพานลอย สถานทูตจะอยู่หนา้สะพานลอยแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของสถานฑูตอเมริกา 

ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานทูตอเมริกาเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า 
หากท่านนําสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ติดตัวมาด้วย 

• อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารี่ดิจิตอล เพจเจอร์ กล้อง เทปเสียง/
วิดีโอเทป แผ่นซีดี MP3 แผ่นดิสก์ แล็บท็อป หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 
• กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค์ 
• กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครสามารถถือ
กระเป๋าใสใส่เอกสารที่จําเป็นสําหรับการสัมภาษณ์วีซ่าได้เท่านั้น 
• อาหารทุกประเภท (มีจุดจําหน่ายกาแฟพร้อมอาหารว่างด้านในสถานทูต) 
• ซองจดหมายหรือหีบห่อที่มีการปิดผนึก 
• บุหรี่ / ซิการ์ / กล่องไม้ขีดไฟ / ไฟแช็ก 
• ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ 
• อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 
รายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น  อาจมีสิ่งของอื่นๆที่ห้ามนําเข้าสถานทูตอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องที่ได้รับอนุญาตแล้ว สถานทูตอเมริกาจะไม่รับฝากสิ่งของ
ต้องห้ามใดๆตามรายการข้างต้น ท่านจะต้องดําเนินการจัดเก็บสิ่งของเหล่านั้นด้วยวิธีอื่นก่อนเข้าไปในสถานทูต 
 
ผู้ติดต่อสถานทูตฯทุกท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ  ท่าน
สามารถฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว้ หากนําสิ่งของดังต่อไปนี้มาด้วย 
 
คําแนะนํา 
เอกสารที่ท่านต้องยื่นในวันสัมภาษณ์มีดังนี้  
1. ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์  
2. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160  
3. หนังสือเดินทางทั้งเล่มปํจจุบันและเล่มเดิมทั้งหมดที่ท่านเคยมี 
4. รูปถ่ายสําหรับทําวีซ่าขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว  
5. โดยเฉพาะท่านที่สมัครวีซ่าประเภท B1/B2 วีซ่า ท่านควรจะเตรียมหลักฐานการเงินสําหรับการเดินทางของท่านมาด้วย 
6. ท่านควรจะสามารถอธิบายได้ถึงแผนการของท่านในช่วงเวลาที่ท่านพํานักในสหรัฐฯและหลังจากที่ท่านเดินทางกลับสู่
ประเทศไทยแล้ว 
7. ผู้สมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีก่อนเวลาสัมภาษณ์เท่านั้น 



 
 
 

  เอกสารที่ควรแนบมาพรอ้มกับแบบสอบถามขอ้มูลส่วนตัว คือ 
1 รูปถ่ายหน้าเต็มขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาว 1 ใบ (เพื่อนํามาโหลดลงแบบฟอร์ม) 
2 สําเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ชุด 
3 สําเนาหน้าวซี่า U.S.A. ที่ท่านเคยได้รับ 
4 จดหมายเชิญ (สําเนา)  ถา้มี 

เอกสารประกอบการยื่นวซี่า (นํามาแสดงวันยื่น) 

1 หนังสือเดินทางเล่มปํจจุบนั อายุไม่ต่ํากว่า 1 เดือน + เล่มเก่า (ถ้ามี) 

2 จดหมายรับรองการทาํงานตัวจริง (เป็นภาษาองักฤษ) กรณีเป็นพนักงาน 

 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องมีชื่อเป็นผู้มีอาํนาจลงนาม ให้ใช้หนังสือรับรองบริษัทฯ 

3 สมุดบัญชีธนาคาร ตัวจรงิ Update ให้เป็นปํจจุบัน  

4 ทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า ตัวจริง 

5 ใบเปล่ียนช่ือ, ใบเปล่ียนนามสกุล ตัวจริง 

1 ทะเบียนบ้าน ตัวจริง 

กรณีเดินทางเพื่อไป ดูงาน หรือ ประชุม (เอกสารเพิ่มเติม นํามาแสดงวันยื่น) 

1 จดหมายเชิญ 

2 จดหมายรับรองคา่ใช้จ่ายของหน่วยงานนั้นๆ 

3 หนังสือรับรองฐานะทางการเงินของหน่วยงานนั้นๆ 

กรณีที่ผู้เดินทาง มีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ (นํามาแสดงวันยื่น) 

1 หนังสือรับรองการเรียน 

2 สูติบัตร (ตัวจริงพร้อมสําเนา) 

3 จดหมายรับรองคา่ใช้จ่าย ว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จา่ยให้ 

4 จดหมายรับรองการทาํงานของบิดาและมารดา (ถ้ามี) 

  

*** ถ้าผู้เดินทางเป็นชาวตา่งชาติ ต้องทาํ RESUME ขึ้นมา 1 ชุด *** 

โหลดใบกรอกรายละเอียดเพื่อขอยื่นวีซา่  https://bit.ly/2SqX3kN  

 

https://bit.ly/2SqX8kN


 
 
 
 
หากใครสนใจ... 
-  จองผ่าน•Line กด-> https://lin.ee/5nDHUO6 
-  Line ID: @unithaitrip 
 -  จองผ่าน•inbox-> m.me/unithaitrip 

    หรือโทร 💉 095-789-6356 นิว     💉 090-942-6735 หนุ่ม 

      💉 064-289-9365 แจ๋ม   💉 063-494-2655 เกล้า 

      💉 091-892-2445 แนน   💉 094-9469426 เฟริส 

      💉 082-494-9393 อีฟ    💉082-4964664 ใหม่ 

      💉 099-242-2428 มิ้น 

      💉 081-418-4888 เจี๊ยบ 

      💉 084-173-0081 เอ็ม 

       

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flin.ee%2F5nDHUO6%3Ffbclid%3DIwAR03hrJxiiYIQc64HXhOgWRhiHd-vWdNYwo61r19X_sx2bqFQpH4G1bk-SE&h=AT0eYkjkG8UgqXgT2NtpBjeMyjXzBok99lC8NZJkdqJQesUVyTq24n4mp06CReKCJOgbv9-pd7vKinW6V2mTYJz3u0HkV9pOU1iBDDgHggt7dD9cUzAzPPLVYNsLq-dEKnkDqZwpLw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1qeb4xA51X-ZrU3rHh-MuFqsyQXJZY85Ltxi2xyO5McjIIZtUPa2Z5rblerSnEaCFJ9EaBcgd-T54amuoZ-6WyJgpwrv_fTLHF6GXk8OLwC_8qTKLQ4nEqcLJM1o7T4A3U_b9k5U91dwXAYiizDLylluugp3eLyj5fZmzgGLH_ejTwEtFyOSPFFlri8OM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.me%2Funithaitrip%3Ffbclid%3DIwAR2Zv3pOgilvnJjFkhD2Fk1CQO0M_mUldeH2mt4HL8zUSczszVpWFLJvbC0&h=AT27Kn-mO2ea7aCgr6k7rikjVsKAI8f3KZaRpckARB4e0xCYT7YurnGrryXBIccU8H39iMbGOpW4ARyaSSeWKY0duuNDBXPlDqxY5eVKrlVv3djzvDNPyA4zua1ITK5boAr8X43UFA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1qeb4xA51X-ZrU3rHh-MuFqsyQXJZY85Ltxi2xyO5McjIIZtUPa2Z5rblerSnEaCFJ9EaBcgd-T54amuoZ-6WyJgpwrv_fTLHF6GXk8OLwC_8qTKLQ4nEqcLJM1o7T4A3U_b9k5U91dwXAYiizDLylluugp3eLyj5fZmzgGLH_ejTwEtFyOSPFFlri8OM


 



 

 

 

 

 


