
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

หมายเหตุส าคญั 

โปรแกรมนี้จัดท าเสนอเพ่ือจุดประสงค์ในการท่องเท่ียวเป็นหลัก ส าหรับ

ลูกค้ามีจุดประสงค์เพ่ือไปฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ บริษัทไม่สามารถการันตีว่า

จะได้ฉีด ขึ้นอยู่กับนโยบายรรัฐ หรือเมืองนั้น และไม่สามารถรับผิดชอบ

ใดๆ กรณีไม่สามารถฉีดได้ หรือมีผลข้างเคียงจากการฉีด เพราะฉะนั้นไม่

แนะน าส าหรับคนท่ีมีความต้องการไปเพ่ือฉีดวัคซีนเท่านั้น  และการเดิน

ทางเข้าและออกจากประเทศไทย อยู่ภายใต้ประกาศสถานการ์ณฉุกเฉิน  

เท่ียวบินยังคงเป็นเท่ียวบินกึ่งพาณิชย์ (semi commercial flight) อาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยผู้เดินทางต้องเป็นความรับผิดชอบของ

ผู้เดินทาง  ผู้เดินทางจ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศไทยและ

ประเทศปลายทาง เมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย  ต้องมีการส ารอง 

โรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ)  ต้องขอหนังสือรับรอง 

Certificate of Entry  - (COE) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

จ านวนผู้เดินทาง 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. ต้องมีวีซ่า อเมริกา และยังไม่หมดอายุ 

2. กรณีวีซ่า USA หมดอายุ สามารถต่อได้แต่ต้องไม่หมดเกิน 48 เดือน (ค่าวี

ซ่าและค่าบริการ สอบถามเพ่ิม) 

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 สถานที่

กักตัวทางเลือก เป็นกระบวนการ 

    ของการกักกันโรค ณ โรงแรมท่ีได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโดยผู้กักตัวต้อง

จ่ายเงินเอง 

สงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ หากผลการตรวจโควิดก่อน

เดินทาง 72 ชั่วโมง  

เป็นบวก และไม่สามารถเดินทางได้ 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่าโรงแรมท่ีพัก 6 คืน ในระดับ 4 ดาว 

2. ค่ารถมินิแวน 6 ท่ีนั่ง (2-4 ท่าน)  พร้อมคนขับรถไทยบริการ (ท างานไม่เกิน 

11 ชั่วโมง / วัน) 

3. ค่าน้ ามันรถ ประกันภัยทางรถยนต์ ทางด่วน  

4. ค่าเข้าสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรม 

5. ค่าบริการเดินเรื่องเอกสารกับสถานฑูตไทยในอเมริกา เพื่อเดินทางกลับ

ประเทศไทย  

 

ค่าบริการไม่รวม  

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

2. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ BKK-LAX//SFO-BKK  

3. ค่าโรงแรม Alternate State Quarantine (14 Days Quarantine ราคา

ขึ้นอยู่กับโรงแรมท่ีลูกค้าเลือก               ท้ังนี้ขึ้นอยูก่ับรัฐบาลเป็นผู้ก าหนด) 

4. ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น  

5. ทิปคนขับรถ (แนะน าขั้นต่ า $10 ต่อวัน) ทิปพนักงานยกกระเป๋า ทิป

ร้านอาหาร 

 



 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ 

- การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ า 2 ท่าน 

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิด

เหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การ

ยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล 

ประท้วง ค าสั่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ 

- การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือ

ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจาก

อุบัติเหตุต่างๆ 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ 

ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับ

เท่านั้น 

- ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันท่ีไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสาร

ของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว้ 

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง 

หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการ

คืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

เง่ือนไขทัวร์  

1. ราคานี ้ต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ า ตามท่ีก าหนดหากมีน้อยกว่านี้บริษัทมีสิทธิ

แจ้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

2. กรณีเกิดจราจล การประท้วง การปิดเมือง ปิดสนามบิน ท าให้เกิดความ

ล่าช้าของเที่ยวบิน โรงแรมต้องจองใหม ่รถเดินทางไม่ได้ และผลกระทบ

อื่นๆ ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงเอง บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้ 

3. บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน หรือการติดเชื้อโค

วิดระหว่างเดินทาง ทุกกรณ ีและไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น 

4. บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลเซอร์เบีย 

และไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น 

5. บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายของทางการไทย 

หากไม่อนุญาตให้ท าทัวร์ลักษณะที่เกี่ยวข้องนี้ไปประเทศอเมริกา หรือ

อื่นๆ หรือห้ามออกนอกประเทศ เพ่ือเดินทางไปยังประเทศใดที่เกี่ยวข้อง 

และไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น 

6. ผู้รับบริการต้องยอมรับความเสี่ยงต่างๆ ท้ังหมดจากกรณีนี้ โดยผู้

ให้บริการเป็นเพียงผู้ประสานงานทั้งนั้น ไม่การันตีผลใดใด และไม่

รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น 

7. ข้อความทราบ ท่านมีความเสี่ยงหลังฉีดวัคซีนครบแล้ว อาจกลับประเทศ

ไทยไม่ได ้ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน 

จากนโยบายเข้าประเทศ จากข้อจ ากัดเท่ียวบิน (ท่านต้องเซ็นต์ใบ

ยินยอม บริษัท ไม่มีส่วนเก่ียวข้องผลกระทบดังกล่าว และไม่ต้อง

รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น) 



 
 
 
 
 

 

8. บริษัทไม่สามารถการันต ีการเข้าชมโบสถ์ พระราชวัง ต่างๆ ได้ เพราะ

บางครั้ง มีกิจกรรมพิเศษ และห้ามเข้า 

9. หากท่านทิ้งกระเป๋าสัมภาระไว้ในรถ และเกิดสูญหายจากการโจรกรรม

ภายนอกเราไม่สามารถรับผิดชอบได ้

10.ต้องดูแลสัมภาระด้วยตนเอง ค่าทัวร์ไม่มีค่ายกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

11. จ ากัดกระเป๋าเดินทางได้คนละ 1 ใบใหญ่ 1 ใบเล็ก หากเกินกว่านี้ และรถ

ใส่ไม่พอไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา 

12. เมืองท่องเที่ยวเก่าแก่ส่วนใหญ ่ห้ามรถเข้าไปในเขตชั้นใน เพราะอนุญาต

ให้เฉพาะรถที่มีทะเบียนบ้านเท่านั้นเข้าไปได ้และเป็นเขต green zone 

ห้ามรถเข้า เป็นเขตเมืองเก่าอนุรักษ์ เป็นถนนคนเดินเท่านั้น คนรถไม่

สามารถฝ่าฝืนได ้

13.ถ้าเป็นรถบัสใหญ ่ภายใต้กฏหมายท่องเท่ียวของยุโรป เจ้าหน้าที่น าเท่ียว

และคนรถต้องท างานไม่เกิน 11 ชม. ต่อวัน ห้ามขับเร็วเกิน 100 กม. ต่อ

ชม. ถ้าขับรถติดต่อกัน 4.5 ชม. ต้องหยุดพักรถ 30 นาที 

14.การจอดรับส่ง ณ จุดต่างๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย 

15.ประกันภัยกลุ่ม เป็นประกันท่ีเน้นการคุ้มครองการรักษาท่ีเก่ียวกับ

อุบัติเหต ุไม่คุ้มครองการรักษาจากโรคประจ าตัว หรือการเจ็บป่วย

ระหว่างเดินทาง หากท่านมีโรคประจ าตัว กรุณาอย่าลืมเตรียมยาติดตัว

ไปด้วย 

16.หากไม่ใช้บริการส่วนใด ไม่คืนทุกกรณี และเป็นบริการแบบเหมา ไม่มี

การคืนบางส่วน 



 
 
 
 
 

 

17.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

18.เมื่อท่านได้วางมัดจ างวดแรกแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้ว

โดยอัตโนมัต ิ

19.หากถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

20.หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทางบริษัทไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

 

การเตรียมเอกสารเบื้องต้นเพื่อ ขอคิว สัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยว

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- กรอกแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ขอยื่นวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ท่ีทางบริษัทส่งให้           ให้ละเอียดครบถ้วน เขียน หรือ 

พิมพ์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้ 

- ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า ส าหรับประทับวีซ่า 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน (หน้าเลขท่ีบ้าน และ หน้าท่ีมีชื่อผู้เดินทาง) 

- ส าเนาหน้าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกประเภท (ถ้าเคยมี) 

- ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนนามสกุล , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหย่า  (ถ้า

มี) 

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 



 
 
 
 
 

 

เตรียมเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งส าเนา หรือ สแกนส่งมาท่ีบริษัท 

ไม่จ าเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงมา 

**ลูกคา้กรุณาอย่ายึดตดิกบัการยื่นขอวีซ่า ในอดตี 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่

เรื่อย ๆ** 

 

การเตรียมเอกสารเพือ่ เข้ารบัการสัมภาษณ์ วีซ่าทอ่งเที่ยวประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

วีซ่าทอ่งเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สมคัรทกุท่าน จ าเป็นตอ้งไป

แสดงตนที่สถานทูต 

เพื่อเข้ารบัการสัมภาษณ์กับเจา้หน้าที่ของสถานทูตด้วยตนเองทุก

กรณี ตามวนั เวลาที่สถานทูตนัดหมายเท่านัน้ และ โปรดแต่งกาย

ด้วยชุดสุภาพ 

โดยผู้สมคัรจะต้องเตรียมเอกสารฉบบัจริงทั้งหมด ไม่จ าเปน็ต้องถ่าย

ส าเนา 

เพื่อแสดงกบัสถานทูตในวนัสมัภาษณ์ ดงันี ้

1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น คงเหลือ

อายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 

4 หน้า ส าหรับประทับวีซ่า (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้เตรียมมา

แสดงด้วย) 



 
 
 
 
 

 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ขนาดเท่ากันทุกด้าน เป็นสี่เหลี่ยม

จัตุรัส เน้นใบหน้า จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น  

 ข้อก าหนดเบื้องต้นของรูปถ่าย ทั้งนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

สถานทูตเท่านั้น 

 - ห้ามสวมแว่นสายตา 

 - ห้ามสวมเครื่องประดับ 

 - รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  

 - ไม่เป็นรูปเดียวกันกับวีซ่าท่ีเคยได้รับแม้จะยังไม่เกิน 6 เดือน ก็ตาม 

จ าเป็นต้องถ่ายใหม ่

 - ห้ามถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ไม่สามารถใช้ได้ 

 

 

 

3. บัตรประชาชน  

4. ทะเบียนบ้าน 

5. ทะเบียนสมรส กรณีเพศหญิง หากมีหลักฐานการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...

นาง... ต้องแนบเอกสารใบส าคัญมาด้วย 

6. ทะเบียนหย่า กรณีเพศหญิง หากหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ...

นางสาว... ต้องแนบเอกสารใบส าคัญมาด้วย 



 
 
 
 
 

 

7. ใบมรณะบัตร สามี/ภรรยา เพื่อยืนยันสถานะตนเอง กรณีสามีเสียชีวิต

แล้ว 

8. สูติบัตร กรณีเด็กมีอายุต่ ากว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ  

9. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ ไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา 

หรือ มารดา จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

 - เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดา หรือ 

มารดา ให้ บิดา และ มารดา ขอ หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอท่ีพ านักอยู่  และให้

ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไร

กับครอบครัว บิดา และ มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี  

 - เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง

ไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอท่ีพ านักอยู่ และให้

ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไร

กับครอบครัว มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี  

 - เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางกับมารดา หนังสือยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอท่ีพ านักอยู่ 

และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์

อย่างไรกับครอบครัว บิดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี  

 - กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง 

จ าเป็นต้องมีหลักฐานการรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น 

เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมท้ังบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบ

เด็ก บันทึกสลักหลักใบหย่า  



 
 
 
 
 

 

 - กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จ าเป็นต้องมีหลักฐานรับรองว่า

เด็กอยู่ภายใต ้การดูแลของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม 

โดยในวันสัมภาษณ์ บิดา และ มารดา จะต้องเข้าสัมภาษณ์พร้อมเด็กด้วยทุก

กรณี 

10. หลักฐานการท างาน จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท  หรือ 

หน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

 - จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ หัวจดหมายว่า To Whom It May 

Concern (ไม่จ าเป็นต้องระบุสถานทูต / ประเทศ และพีเรียดวันท่ีจะ

เดินทาง) แค่ยืนยันต าแหน่งงาน เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเริ่มงาน

เท่านั้น หากต้องการระบุ จะต้องระบุให้ถูกต้อง) 

โดยหลักฐานการท างาน จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่

ยื่นวีซ่า 

 - กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ท่ีมี

รายชื่อผู้ประกอบกิจการ เป็นชื่อผู้เดินทาง จะต้องออกมาแล้วอายุไม่

เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า 

 

 - กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า ใช้ทะเบียนพาณิชย์ ท่ีมีชื่อผู้เป็น

เจ้าของร้านค้า เป็นชื่อผู้เดินทาง 

 - กรณีเกษียณอายุราชการ ใช้บัตรข้าราชการบ านาญ หรือ จดหมาย

ค าสั่งเกษียณอายุราชการ 



 
 
 
 
 

 

 - กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา 

ระบุยืนยันสถานะว่าเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จริง และ ก าลังศึกษาอยู่

ระดับชั้นใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบัญชีเงินฝาก ประเภทออม

ทรัพย์ (Saving) โดยควรมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ไม่ต่ ากว่า 1 แสน

บาท โดย ใช้สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) 

เตรียมไปในวันสัมภาษณ ์เก่ียวกับบัญชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบ

ประกอบได ้แต่ท่านจ าเป็นต้องเตรียมบัญชีออมทรัพย์ (Saving) เป็นหลัก

เท่านั้น  

 สามารถใช้ สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) ได้

หากมีรายการ การท ารายการย้อนหลังไป 6 เดือน ทุกเดือน หากข้าม

เดือนใดเดือนหนึ่งไปในสมุด หรือมีรายการไม่ครบเนื่องจากไม่ได้อัพเดท

นาน จ าเป็นต้องขอ สเตทเม้น (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน   

12. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จ าเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ การ

ตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และกรมธรรม์ประกันสุขภาพส าหรับ

ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ส าหรับผู้สูงอายุในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจ

ต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี

สถานทูตฯ 

 



 
 
 
 
 

 

13. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดูหนังสือเดินทางของท่าน 

หลังจากที่คณะเดินทางกลับมาแล้ว ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความไม่สะดวก

แก่ท่านได้ ทางบริษัท ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในส่วนนี้ และโปรด

ปฏิบัติตาม เพ่ือการขอวีซ่าในครั้งต่อไป 

14. การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ซึ่งทาง

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์

ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการ

ออกวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหาก

ต้องการยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่  จ าเป็นต้องช าระค่าบริการ  และ 

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

หลังเข้ารับการสัมภาษณ์โดยประมาณ 7-15 วันท าการ 

หนังสือเดินทางของท่าน จะถูกส่งคืนมาท่ีบ้านท่านทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ท่ี

กรอกในแบบฟอร์มไว้ 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างรูปถ่ายเพื่อยื่นขอวีซ่า U.S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

สถานที่ตั้ง สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประจ าประเทศไทย 

ตั้งอยู่ ถนนวิทยุ ฝั่งเดยีวกับโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลินจิต ทางออกที ่2 เดินทางเชื่อมเข้าสูอ่าคารปาร์คเวนเชอร์ อีโค

เพล็กซ ์เพ่ือเข้าสูถ่นนวิทย ุเดินผ่านโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ประมาณ 500 เมตร จะถึงสะพานลอย สถานทูตจะอยู่หน้าสะพานลอยแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของสถานฑูตอเมริกา 

ท่านจะไม่ได้รบัอนุญาตให้เข้าสถานทตูอเมริกาเพื่อสัมภาษณว์ีซ่า 

หากท่านน าสิง่ต่างๆดังต่อไปนีต้ิดตัวมาด้วย 

• อุปกรณ์ท่ีใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ 

ไดอารี่ดิจิตอล เพจเจอร์ กล้อง เทปเสียง/วิดีโอเทป แผ่นซีดี MP3 แผ่นดิสก์ แล็บท็อป 

หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค์ 

• กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร 

หรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครสามารถถือกระเป๋าใสใส่เอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการ

สัมภาษณ์วีซ่าได้เท่านั้น 

• อาหารทุกประเภท (มีจุดจ าหน่ายกาแฟพร้อมอาหารว่างด้านในสถานทูต) 

• ซองจดหมายหรือหีบห่อท่ีมีการปิดผนึก 

• บุหรี่ / ซิการ์ / กล่องไม้ขีดไฟ / ไฟแช็ก 

• ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ 

• อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 

รายการท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจมีสิ่งของอื่นๆท่ีห้ามน าเข้า

สถานทูตอีก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย นอกจาก

โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องท่ีได้รับอนุญาตแล้ว สถานทูตอเมริกาจะไม่รับฝากสิ่งของ

ต้องห้ามใดๆตามรายการข้างต้น ท่านจะต้องด าเนินการจัดเก็บส่ิงของเหล่านั้นด้วยวิธี

อื่นก่อนเข้าไปในสถานทูต 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

ผู้ติดต่อสถานทูตฯทุกท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษา

ความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไว้กับ

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีหน้าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึ้นกับ

โทรศัพท์มือถือของท่านในขณะท่ีฝากไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่

สามารถเข้าไปในสถานทูตฯตามท่ีนัดหมายไว้ หากน าสิ่งของดังต่อไปนี้มาด้วย 

 

ค าแนะน า 

เอกสารท่ีท่านต้องยื่นในวันสัมภาษณ์มีดังนี้  

1. ใบยืนยันนัดสัมภาษณ ์ 

2. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160  

3. หนังสือเดินทางทั้งเล่มปัจจุบันและเล่มเดิมทั้งหมดที่ท่านเคยม ี

4. รูปถ่ายส าหรับท าวีซ่าขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ พ้ืนหลังสีขาว  

5. โดยเฉพาะท่านที่สมัครวีซ่าประเภท B1/B2 วีซ่า ท่านควรจะเตรียมหลักฐาน

การเงินส าหรับการเดินทางของท่านมาด้วย 

6. ท่านควรจะสามารถอธิบายได้ถึงแผนการของท่านในช่วงเวลาท่ีท่านพ านักใน

สหรัฐฯและหลังจากท่ีท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว 

7. ผู้สมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีก่อนเวลาสัมภาษณ์เท่านั้น 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

  
เอกสารท่ีควรแนบมาพร้อมกับแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว 

คือ 

1 
รูปถ่ายหน้าเต็มขนาด 2 x 2 นิ้ว พืน้หลังเป็นสีขาว 1 ใบ 

(เพ่ือน ามาโหลดลงแบบฟอร์ม) 

2 ส าเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ชุด 

3 ส าเนาหน้าวีซ่า U.S.A. ท่ีท่านเคยได้รับ 

4 จดหมายเชิญ (ส าเนา)  ถ้ามี 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า (น ามาแสดงวันยื่น) 

1 หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน อายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน + เล่มเก่า (ถ้ามี) 

2 จดหมายรับรองการท างานตัวจริง (เป็นภาษาอังกฤษ) กรณีเป็นพนักงาน 

 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องมีชื่อเป็นผู้มีอ านาจลงนาม ให้ใช้หนังสือ

รับรองบริษัทฯ 

3 สมุดบัญชีธนาคาร ตัวจริง Update ให้เป็นปัจจุบัน  

4 ทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า ตัวจริง 

5 ใบเปล่ียนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล ตัวจริง 

6 ทะเบียนบ้าน ตัวจริง 

กรณีเดินทางเพื่อไป ดูงาน หรือ ประชุม (เอกสารเพิ่มเติม น ามาแสดงวันยื่น) 

1 จดหมายเชิญ 

2 จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายของหน่วยงานนั้นๆ 

3 หนังสือรับรองฐานะทางการเงินของหน่วยงานนั้นๆ 

 



 
 
 
 
 

 

กรณีท่ีผู้เดินทาง มีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ (น ามาแสดงวันยื่น) 

1 หนังสือรับรองการเรียน 

2 สูติบัตร (ตัวจริงพร้อมส าเนา) 

3 จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย ว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

4 จดหมายรับรองการท างานของบิดาและมารดา (ถ้ามี) 

  

*** ถ้าผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ต้องท า RESUME ขึ้นมา 1 ชุด *** 

โหลดใบกรอกรายละเอียดเพ่ือขอยื่นวีซ่า  https://bit.ly/2SqX8kN  
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