
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อเมรกิาตะวนัออก ฟิลาเดลเฟีย วอชงิตนั ดซี ีไนแองกา
รา่ นิวยอรก์ 9 วนั 5 คนื 
 

• ฟิลาเดลเฟีย ชมจดุ ำเนิดอสิรภำพ ลเิบอรต์ีเ้บล ระฆงัแห่งอสิรภำพ 
• ชม อทุยานแหง่ชาตนิ ้าตกไนแองการา่  
• ชมควำมยิง่ใหญ่ของ มหานครนิวยอรก์ 
• ชม Hershey’s Chocolate โรงงำนชอ็คโกแลตทีใ่หญ่ทีส่ดุในอเมรกิำ 
• ชม พพิธิภณัฑอ์ากาศยานและยานอวกาศ ทีม่ผูีเ้ขำ้ชมสูงทีสุ่ดในโลก 
• ล่องเรอืเฟอรร์ ี ่ชม เทพเีสรภีาพ 
• ชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมที ่Fashion Outlets, Woodbury Outlet  

 
 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
23:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 ประตูทำงเขำ้ 8 เคำนเ์ตอร ์T 

สำยกำรบนิ Etihad Airways โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั 
 

 
 
วนัที ่2  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- นครนิวยอรก์ 
 
02:10 น. ออกเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน อาบูดาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EY407 (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 6 ช ัว่โมง 30 นำท)ี 
 
05:40 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน อาบูดาบ ี (เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง เวลำที ่ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์) 
 
09:55 น. ออกเดนิทำงต่อสู่ ท่ำอำกำศยำน จอหน์ เอฟ. เคนเนด ีประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยเทีย่วบนิที ่EY101 
 
16:10 น. เดินทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน จอหน์ เอฟ. เคนเนด ีประเทศสหรฐัอเมรกิา หลงัผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเขำ้

เมอืง และตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ น ำทุกท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั 
 
ค า่ อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  APA Woodbridge Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่3  ฟิลาเดลเฟีย - วอชงิตนั ดซี ี- พพิธิภณัฑอ์ากาศยานและยานอวกาศ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา หลงัผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง และตรวจ
รบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ ออกเดนิทำงสู่ เมอืงฟิลาเดลเฟีย Philadelphia City มลรฐัเพนซลิวำเนีย ซึง่
เป็นเมืองที่รเิร ิม่กำรประกำศอิสรภำพในสมยัก่อตัง้ประเทศสหรฐัอเมรกิำ เร ิม่จำกจุดก ำเนิดเสรภีำพ และ
อิสรภำพที ่อนิดเีพน เดน้ซ ์ฮอลล ์และระฆงัแห่งอิสรภำพที ่ลเิบอรต์ี ้เบลล ์สญัลกัษณข์องกำรก่อตัง้
ประเทศ สมยัก่อนสรำ้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นศำลำว่ำกำรรฐั ปัจจุบนัใชเ้ก็บรกัษำเอกสำร และตัง้ดนิแดนใหม่โดยใช ้
ช ือ่ว่ำ สหรฐัอเมรกิา United State of America 
 

 



 

 

 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จำกน้ันออกเดินทำงสู่ กรุงวอชิงตนั ดีซ ีWashington D.C. เมืองหลวงของ ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

ตัง้อยู่ระหว่ำง มลรฐัเวอรจ์เินียกบัแมร ีแ่ลนด ์และยงัเป็นเมืองทีไ่ดร้บักำรวำงแผนผงัเมืองเป็นอย่ำงด ีน ำท่ำน
ชม สถาบนัสมธิโซเนียน The Smithsonian Institute กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรฐับำลส่วนหน่ึง
รว่มกบัเงินกองทุน จำกพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยำ ศำสตร ์ขององักฤษ สถำบนัสมิธ
โซเน่ียนยงัเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ใหญ่ที่สุดใน โลกและไดร้วบรวมพิพิธภณัฑ ์13 แห่งไวด้ว้ยกนั ใหท่้ำนชม
พิพิธภัณฑท์ี่น่ำสนใจ เช่น National Museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศกำรเกี่ยวกับ
สิง่แวดลอ้มของมนุษย ์ชมหอ้งแสดงกระดูกไดโนเสำร ์หุ่นชำ้งแอฟรกิำโบรำณทีต่วัใหญ่ทีสุ่ดในโลก และเพชร
ขนำด 45.5 กะรตั ทีเ่คยเป็นสมบตัขิองพระเจำ้หลุยสท์ี ่16 ของฝร ัง่เศส  

 
 
 



 

 

 
 
 
 

ชม National Air and Space Museum พพิธิภณัฑอ์ากาศยานและยานอวกาศ ทีม่ีผูเ้ขำ้ชมสูง
ทีสุ่ดในโลก แสดงประวตัิศำสตรก์ำรบนิมำตัง้แต่ตน้จนถงึปัจจุบนั ประกอบดว้ย เคร ือ่งรอ่น เคร ือ่งบิน จรวด 
ยำนอวกำศ ซึง่เป็นของจรงิตัง้แสดง มโีรงภำพยนตรจ์อยกัษ ์IMAX ทีฉ่ำยภำพยนตรเ์กีย่วกบักำรบนิ อวกำศ 
นอกจำกนีย้งัมทีอ้งฟ้ำจ ำลอง หนิจำกดวงจนัทร ์และเคร ือ่งบนิล ำแรกของโลกจำกตระกูล Wright รำยกำรนี้
ขึน้อยู่กบัเวลำทีเ่อือ้อ ำนวยต่อกำรเขำ้ชมในแต่ละสถำนที ่

 
 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Holiday Inn Chantilly Hotel หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่4  วอชงิตนั ด ีซ ี- แฮรสิเบริก์ - Hershey’s Chocolate - คอรน์น่ิง 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนชมสถำนที่ส ำคัญต่ำงๆ เช่น ท าเนียบขาว , สถานที่ท างาน , บ้านพักราชการของ

ประธานาธบิดสีหรฐั, อนุสาวรยีร์ถไฟยูเน่ียนสเตช ัน่อนัทนัสมยั, อนุสาวรยีว์อชงิตนั, อนุสรณล์ิ
นคอรน์, อนุสาวรยีเ์จฟเฟอรส์นั, ตกึรฐัสภา ใหท่้ำนลงถ่ำยรปูเพือ่เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ออกเดนิทำงสู่ เมอืงแฮรสี เบริก์ Harrisburg City ซึง่เป็นเมอืงหลวงของฝ่ังรฐัเพนซลิวำเนีย ตัง้อยู่รมิฝ่ัง

ตะวนัออกของแม่น ้ำซสัควฮิำนน่ำ น ำท่ำนเยีย่มชมเคร ือ่งจกัรเก่ำแก่ทีใ่ชใ้นกำรผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีง
ระดบัโลก ใหท่้ำนไดซ้ ือ้ชอ็คโกแลตนำนำชนิดเพือ่เป็นของฝำกของทีร่ะลึก ณ Hershey’s  Chocolate 
น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมอืงคอรน์น่ิง Corning City ซึง่อยู่ทำงตอนใตข้องนครนิวยอรก์ ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี 
ค.ศ. 1890 

 
 

 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Ramada Painted Post Hotel หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่5  คอรน์น่ิง - น ้าตกไนแองการา่ - Maid of the Mist - Fashion Outlets of Niagara Falls 



 

 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนชมควำมยิง่ใหญ่ของ อุทยานแห่งชาตนิ ้าตกไนแองการา่ ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก

ทำงธรรมชำต ิท่ำนจะไดพ้บกบัควำมยิง่ใหญ่ของน ้ำตกทีม่ีอำณำบรเิวณ ปรมิำณมวลน ้ำไหลเวยีนมำกมำย
มหำศำล ทีไ่หลมำจำกทะเลสำบอีรทีิง้ตวัลงกอ่ใหเ้กดิเสยีงดงัสน่ันหวัน่ไหว และละอองไอน ้ำทีส่รำ้งควำมสดชืน่
ไปทั่วบรเิวณหำกสภำพอำกำศเอือ้อ ำนวย ท่ำนจะไดเ้ห็นสำยรุง้ที่เกิดจำกละอองน ้ำอยู่เหนือน ้ำตก ซึง่
สวยงำมมำกๆ โดยบรเิวณนีจ้ะเกดิสำยรุง้อยู่เป็นประจ ำ เน่ืองจำกมีละอองน ้ำลอยขึน้ขึน้สู่ช ัน้บรรยำกำศเป็น
จ ำนวนมำก น ำท่ำนชมควำมยิง่ใหญ่ของน ้ำตกยกัษไ์นแองกำรำ่ในจดุทีใ่กลท้ีสุ่ด ดว้ย เรอื เมด ออฟ เดอะ 
มสิ Maid of the Mist ทวนกระแสน ้ำเขำ้สู่ธำรน ้ำอนัเช ีย่วกรำดทีห่ลั่งไหลโถมเถมำจำกเบือ้งสูง ตืน่เตน้
และตืน่ตำตืน่ใจ สมัผสักบัประสบกำรณค์ร ัง้ยิง่ใหญ่ ในกำรชมน ้ำตกไนแองกำรำ่อย่ำงใกลช้ดิจรงิๆ **หมาย
เหตุ: เมด ออฟ เดอะ มิส Maid of the Mist จะเปิดใหบ้รกิารในช่วงเดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืน 
ตุลาคม ก าหนดวนัทีแ่น่นอนอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพ
ภูมิอากาศ โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั และทางบรษิทัไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้หากไม่สามารถล่องเรอืได*้* 

 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จำกน้ันพำทุกท่ำนแวะชอ้ปป้ิงกบัศูนยร์วมแฟช ัน่ของอเมรกิำ Fashion Outlets of Niagara Falls 

เอำทเ์ลตทีน่ี่สนิคำ้มำกมำย และส่วนใหญ่เป็นแบรนดอ์เมรกิำ แถมภำยในยงักวำ้งขวำงเต็มไปดว้ยรำ้นคำ้กว่ำ 
200 รำ้น ซึง่แต่ละรำ้นลว้นแต่มสีนิคำ้รำคำพเิศษ ลดรำคำกนัเกนิคร ึง่ 

 
 



 

 

 
 
 
ค า่  อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  Holiday Inn Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 
 
วนัที ่6  New York City - Woodbury Common Premium Outlet 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ มหานครนิวยอรก์ หรอืทีนิ่ยมเรยีกกนัว่ำ นิวยอรก์ ซติี ้New York City / NYC 
เป็นเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศสหรฐัอเมรกิำเป็นมหำนครเอกของโลก จดัไดว้่ำเป็นศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกจิ
กำรเงิน วฒันธรรม บนัเทิง และสงัคมที่ส ำคญัที่สุดของโลกมีตึกระฟ้ำ และตึกที่สูงมำกที่สุดในโลกตลอด
ระยะเวลำ 150 ปี น ำ 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่ Woodbury Common Premium Outlet เอำทเ์ล็ทที่มีช ือ่เสียงที่สุดใน

อเมรกิำ ตัง้อยู่บนเนือ้ทีข่นำดใหญ่ ประกอบดว้ยรำ้นคำ้ แบรนดเ์นมสญัชำตอิเมรกินัแท ้ๆ  กว่ำ 250 รำ้นคำ้ 
น ำเสนอสินคำ้ในรำคำที่ชวนใหท่้ำนไดเ้ลือกสรรมำกมำยหลำกหลำยแบรนดด์งั อำทิเชน่ BURBERRY, 
GUCCI, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X 
, EMPORIO ARMANI และอกีมำกมำย 



 

 

 

ค า่  อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  Crowne Plaza Newark Airport หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่7  เกาะลเิบอรต์ี ้- New York City Tour 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินลงเฟอรร์ ีสู่่ เกาะลเิบอรต์ี ้ซ ึง่เป็นทีต่ ัง้ของอนุสำวรยีเ์ทพีเสรภีำพ ชมควำมสง่ำงำมของ เทพี
เสรภีาพ สญัลกัษณแ์ห่งควำมภำคภูมิใจของชำวอเมรกินั ทีแ่สดงใหเ้ห็นถึงว่ำเป็นดินแดนทีทุ่กคนมีสิทธ ิ
และเสรภีำพเท่ำเทยีมกนั เทพเีสรภีำพนีป้ระเทศฝร ัง่เศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวญัเน่ืองในโอกำสทีอ่เมรกิำก่อตัง้
ประเทศครบรอบ 100 ปี ระหว่ำงน้ันท่ำนจะไดช้มควำมงดงำมของ สะพานบรูคลนิ สะพำนเก่ำแกท่ีส่รำ้งขึน้
จำกกำรขึงลวดเหล็กในสมยัโบรำณ ชมวิวทิวทศันค์วำมงดงำมของเกำะแมนฮตัตนั ซึง่เป็นใจกลำงนคร
นิวยอรก์กบัย่ำนบรูคลนิ ทีใ่ชอ้ิฐและหนิผสมผสำนกนั ก่อเป็นเสำหลกัขึน้ 2 ฟำก และใชเ้สน้ลวดเหล็กขงึ
เพือ่ยดึโยงโครงสะพำนขึน้ ซึง่มีทัง้ปูนและไม ้ควำมยำว 6,016 ฟุต กวำ้ง 85 ฟุต จนเป็นผลส ำเรจ็และใชง้ำน
ไดอ้ย่ำงคงทนจนถงึปัจจบุนั 
 
 

 
 

 
เทีย่ง  อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

น ำท่ำนโลดแล่นสู่ มหานครนิวยอรก์ New York ชม เซน็ทรลัปารค์ สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ทีสุ่ดใน
เกำะแมนฮตัตนั ซึง่เรยีกไดว้่ำเป็นปอดของชำวนิวยอรก์ ตอ้นรบันักท่องเที่ยวกว่ำปีละ 25 ลำ้นคน เป็น



 

 

สวนสำธำรณะทีม่ีคนมำเทีย่วมำกทีสุ่ดในอเมรกิำ เรดโิอ ซติี ้มวิสคิ ฮอลล ์Radio City Music Hall ที่
จดักำรแสดงดนตรชี ือ่ดงัย่ำน ไทมส์แควร ์ย่ำนกำรคำ้ในกลำงนคร ทีป่ระชนัป้ำยโฆษณำนับรอ้ยป้ำยย่ำนโรง
ละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย ์Broadway Street ตน้ก ำเนิดของละครบรอดเวย ์ศลิปะกำรแสดงทีท่ ัว่โลก
ยอมรบัรวมทัง้ผ่ำนชมสถำนทีส่ ำคญั ต่ำงๆ เชน่ ตกึสหประชำชำต ิหอสมุดประชำชน โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ
ย่ำน ไชน่าทาวน ์และ จตัุรสัไทมส์แควร ์ผ่ำนชม Ground Zero เป็นบรเิวณทีค่ร ัง้หน่ึงเคยเป็นตกึแฝด 
World Trade Central ทีสู่งทีสุ่ดในอเมรกิำ แต่ตอนนีเ้หลอืทิง้ไวเ้พียงแต่ควำมทรงจ ำ และกำรก่อสรำ้งตึก
ใหม่ หลงัจำกกำรสูญเสยีคร ัง้ใหญ่ในปี 2001 พเิศษ!! น าท่านขึน้ตกึสูงระฟ้าเอ็มไพรสเตท Empire 
State Building เพือ่ชมทวิทศันข์องเกำะแมนฮตัตนั ใจกลำงกรงุนิวยอรก์ แบบ 360 องศำ ซึง้ปัจจบุนัเป็น
ตกึสูงทีสุ่ดในนิวยอรก์ และเคยเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรม์ำกมำย อำทเิชน่ Sleepless in Seattle, An 
Affair to Remember, King Kong ตึกนีเ้ป็นทีท่ ำกำรของบรษิทัใหญ่ มำกกว่ำ 600 บรษิทั ตึกแห่งนีใ้ช ้
อฐิก่อสรำ้งถงึ 10 ลำ้นกอ้น สูง 375 เมตร และลกึลงไปใตด้นิ จำกระดบัถนนอกี 10 เมตร แบ่งเป็น 102 ช ัน้ 
บนยอดสูงสุดมโีดมสูงขึน้ไปอกี 60 เมตร จำกช ัน้ล่ำงจนถงึช ัน้ที ่86 มโีครงเหล็กเสรมิอย่ำงดชีนิดไม่ขึน้สนิม 
คดิเป็นน ้ำหนัก 730 ตนั มีหนำ้ต่ำงทัง้หมด 6,500 บำท จุคนไดก้ว่ำ 80,000 กว่ำคน รบัประกนั 6,000 ปี 
ใชล้ฟิตข์ึน้ลงกว่ำ 65 ตวั น ำท่ำนขึน้สู่ช ัน้ที ่86 ของตกึ ซึง่สำมำรถมองเห็นววิทวิทศันท์ัว่ทัง้เกำะแมนฮตัตนั 
ณ ใจกลำงกรงุนิวยอรก์ อสิระใหท่้ำนไดถ้่ำยรปูอย่ำงจใุจตำมอธัยำศยั จำกน้ันน ำท่ำนชอ้ปป้ิงย่ำน ถนนสำยที ่ 
5 ฟิฟท ์อเวนิว ถนนชอ้ปป้ิง สินคำ้แบรนดเ์นม หรูหรำต่ำงๆ ระดบัโลก ที่สรำ้งขึน้โดยตระกูลที่ร  ำ่รวย ติด
อนัดบัหน่ึงในสิบของอเมรกิำ บรเิวณนี้คบัคั่งไปดว้ยศูนยก์ำรคำ้ และโรงมหรสพช ัน้น ำมำกมำย ใหท่้ำนได ้
เพลดิเพลนิ และตืน่ตำ ตืน่ใจ 

 
 

 
 
 
ค า่  อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
19:00 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้เมอืงนิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
 
22:55 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน อาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสำยกำรบนิ Etihad Airways 

เทีย่วบนิที ่EY100 (บนิขำ้มผ่ำนมหำสมุทรแปซฟิิก ใชเ้วลำเดนิทำงโดยประมำณ 15 ช ัว่โมง 50 นำท)ี 
 
วนัที ่8  ท่าอากาศยาน อาบูดาบ ี 
 
20:00 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน อาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์(เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
21:35 น. ออกเดนิทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY406 
 
 



 

 

วนัที ่9  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
07:10 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มดว้ยควำมประทบัใจ 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
อเมรกิา 

เดอืน  เมษายน 
19 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62  73,555 73,555 73,555 13,900 7,500 
เดอืน  พฤษภาคม 
19 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 * วนัวสิาขบูชา 75,555 75,555 75,555 13,900 7,500 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่ำนตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภำยในประเทศ กรุณำจองตั๋วทีส่ำมำรถเลือ่นเวลำ และวนัเดินทำงได ้เพรำะจะมีบำง
กรณีทีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นวนัเวลำบนิ มฉิะน้ันทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่ำนเป็นอสิลำม หรอืแพอ้ำหำรเนือ้สตัวบ์ำงประเภท ใหท่้ำนโปรดระบุมำใหช้ดัเจน 
• กรุณำส่งรำยชือ่ผูเ้ดนิทำง ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ใหก้บัเจำ้หนำ้ทีห่ลงัจำกทีไ่ดช้ ำระค่ำมดัจ ำทวัร ์หรอืค่ำทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัหลำยท่ำน กรณุำแจง้รำยชือ่คู่นอนกบัเจำ้หนำ้ทีใ่หท้รำบ  
• กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบินแลว้สะกดชือ่-นำมสกุลผิด ทำงบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรส่งส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์ใหท้ำงบรษิทัในกำรออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 
• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งมีกำรแจง้ล่วงหนำ้ก่อนออกเดนิทำงตำมขอ้ตกลง มิฉะน้ันถำ้แจง้หลงัจำกเจำ้หนำ้ที่

ออกเอกสำรทุกอย่ำงเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช ำระค่ำใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิในส่วนนี ้
• หลงัจำกทีท่่ำนไดช้ ำระค่ำมดัจ ำ และค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภำยใน 3-7 วนั ก่อนกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมำยเตรยีมตวักำรเดนิทำงใหท่้ำนทำงอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่ำนไดร้ะบุไว ้
• รำคำทวัรใ์ชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สำมำรถเลือ่นวนัเดนิทำงไดจ้ะตอ้งเดนิทำงไป-กลบัตำมวนัเดนิทำงทีร่ะบุเท่ำน้ัน 
• ทำงบรษิทัไม่มนีโยบำยในกำรจดัคู่นอนใหแ้กลู่กคำ้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน จะตอ้งจำ่ยค่ำพกัเดีย่วเพิม่

ตำมรำคำทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทวัรเ์ท่ำน้ัน 
• PASSPORT ตอ้งมอีำยุกำรใชไ้ม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน กอ่นหมดอำยุ นับจำกวนัเดนิทำง ไป-กลบั 
• ลูกคำ้ทีเ่ดนิทำง 3 ท่าน อำจมีค่ำใชจ้่ำยเพิม่เติม (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมำตรำฐำนโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บำงประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• กำรใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ ำหรบันักท่องเทีย่วเดนิทำงไปต่ำงประเทศ จะตอ้งมกีำรเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้ำใจกบัผู ้

ใหบ้รกิำรในส่วนต่ำงๆ จงึรบกวนทุกท่ำนเตรยีมค่ำใชจ้ำ่ยส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนำ้ทวัรร์ะหว่ำงกำรเดนิทำง 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• ค่ำตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่ำงประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สำยกำรบนิ Etihad Airways 
• ค่ำทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส ำหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงำนเทรดแฟร ์

กำรแข่งขนักีฬำ หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นกำรยำ้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อำจจะมีกำร
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

• ค่ำอำหำรครบทุกมือ้ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร ทำงบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์กำรเปลีย่นแปลง 
• ค่ำรถรบั-ส่งสนำมบนิ และตลอดรำยกำรทวัร ์
• ค่ำอตัรำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
• ค่ำประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำงในวงเงนิ ท่ำนละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกนักำรเดินทำงเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จำ้หนำ้ของบรษิทั** อตัรำเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บำท ขึน้อยู่ระยะเวลำกำรเดนิทำง 



 

 

• ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ พรอ้มพนักงำนขบัรถทีช่  ำนำญทำง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

• ค่ำบรกิำร และค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรำยกำร 
• ค่ำทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่ำทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงำนขบัรถตำมธรรมเนียมคอื 60 เหรยีญ /ท่าน  

ตลอดทรปิกำรเดนิทำง 
• ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดินทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ฉะน้ันกระเป๋ำจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้ำหนักดงันี ้กระเป๋ำ

โหลดใตเ้คร ือ่งบนิจ ำนวนไม่เกนิท่ำนละ 2 ใบ ใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
• ค่ำธรรมเนียมหนังสอืเดนิทำง อำหำรทีส่ ัง่เพิม่ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
• ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร และส ำหรบัรำคำนีท้ำงบรษิทัจะไม่รวมค่ำภำษีท่องเทีย่วหำกมกีำรเก็บเพิม่ 
• ค่ำท ำใบอนุญำตกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%, ค่ำภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
• ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด 
• ค่ำยกกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ในโรงแรมท่ำนละ 1 ใบ 
• ค่ำวซีำ่ส ำหรบัพำสปอรต์ ต่ำงดำ้ว กรณุำเตรยีมเอกสำรคอื 1. พำสปอรต์ 2. ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3. ใบส ำคญัถิน่

ที่อยู่ 4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น (ถำ้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝำก (ถำ้มี) 6. รูปถ่ำยสี 2 นิ้ว 2 รูป ทำงบรษิัทจะเป็น
ผูด้ ำเนินกำรยืน่วซีำ่ใหท่้ำน โดยช ำระค่ำบรกิำรต่ำงหำก (ส ำหรบัหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดนิทำงตอ้ง
ท ำเร ือ่งแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีำ่) 

• ค่ำวซีำ่นักท่องเทีย่ว กรณียืน่ขอ VISA จะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ ท่ำนละ 7,500 บาท (ค่ำวซีำ่อำจมีกำร
เปลีย่นแปลขึน้ลงตำมอตัรำค่ำเงนิ) (ค่ำธรรมเนียมวซีำ่ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใหก้บัท่ำน ไม่ว่ำท่ำนจะ
ผ่ำนกำรพจิำรณำหรอืไม่ก็ตำม) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พำสปอรต์  ☒  วซีำ่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงก่อนล่วงหนำ้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงนอ้ย 15 ท่ำน ซึง่ในกรณีนี ้
ทำงบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่ำธรรมเนียมวซีำ่ (ถำ้ม)ี หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถำ้ตอ้งกำร 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหำย สูญเสยีหรอืไดร้บับำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหนำ้ทวัร ์และเหตุ
สุดวสิยับำงประกำรเชน่ กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจลต่ำงๆ 

3. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บักำรยนืยนัจำกบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่ำงประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเน่ืองจำกควำม
ล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณท์ำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค ำนึงถงึ
ควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดินทำง
เน่ืองจำกมีสิง่ผิดกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรอืเอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืควำมประพฤติส่อไป
ในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษิทัไม่อำจคนืเงนิใหท่้ำนไดไ้ม่
ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน ทำงบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวีซำ่ อนัสืบเน่ืองมำจำกผูโ้ดยสำรเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำต ิ
หรอืคนต่ำงดำ้วทีพ่ ำพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจำกมีเอกสำรลง
นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษิทัก ำกบัเท่ำน้ัน 

5. เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำ หรอืทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทั หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงทำงบรษิทั
จะถอืว่ำท่ำนรบัทรำบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 



 

 

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรณุำจองล่วงหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงพรอ้มช ำระมดัจ ำ งวดแรก 20,000 บาท  
• ส่วนทีเ่หลอืช ำระทนัทกีอ่นกำรเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำง  
• กรณี ไม่มวีซีา่ หำกมคีวำมประสงคใ์หท้ำงบรษิทัด ำเนินกำรยืน่เอกสำรวซีำ่ จะตอ้งมคี่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำร 

ท่ำนละ 7,500 บาท  
• กรณีที ่ยงัไม่ออกต ัว๋ และวซีำ่ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรหกั 
• ค่ำมดัจ ำตั๋วเคร ือ่งบนิท่ำนละ 5,000 บาท พรอ้มค่ำธรรมเนียมในกำรยนืวซีำ่ และจะคนืเงนิส่วนทีเ่หลอืใหภ้ำยใน 7 วนั 

หลงัจำกวนัทรำบผล  
• กรณีที่ ออกต ั๋วแล้ว และวีซ่ำไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกทำงสถำนทูต ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรหัก

ค่ำธรรมเนียมตำมรำคำจรงิ 
• กรณี วซีา่ไม่ผ่าน กำรพจิำรณำจำกทำงสถำนทูต บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบเกีย่วกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภำยในประเทศ 
• กำรยืน่ขอวีซำ่เพือ่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่ำน กรุณำจดัเตรยีมเอกสำรใหค้รบตำมทีร่ะบุ พรอ้มส่ง

มอบเอกสำรประกอบกำรยืน่วซีำ่ ไม่นอ้ยกว่ำ 4-6 สปัดำห ์ก่อนกำรเดนิทำง (ในกรณีทีเ่อกสำรของท่ำนไม่สมบูรณ์
ทำงสถำนทูตฯ อำจจะปฏเิสธกำรอนุมตัวิซีำ่ของท่ำนได ้และท่ำนจะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่เอง หำกตอ้งกำรยืน่วี
ซำ่อกีคร ัง้หน่ึง) 

• กรณีท่ำนส่งเอกสำรในกำรท ำวีซำ่ล่ำชำ้ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตั๋วกบัทำงสำยกำรบิน และผลวีซำ่ของท่ำนไม่ผ่ำน
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 

 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 60 วนั กอ่นกำรเดนิทำง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนำ้ 45 – 59 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนำ้ 31 – 44 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนำ้ 21 – 30 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนำ้ 1 – 20 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หกัค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทำง, ถูกปฎเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ กำรยกเลกิหรอืล่ำชำ้ของสำย

กำรบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรอืสิง่ของสูญหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
กำรควบคุมของบรษิทั 

 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอ VISA  สถานทูตอเมรกิา 
 
สถานทีต่ดิตอ่ 

กำรขอวซีำ่ผูส้มคัรตอ้งเดนิทำงไปสถำนทูตเพือ่เขำ้รบักำรสมัภำษณด์ว้ยตนเองทุกกรณีตำมเวลำทีส่ถำนทูตนัดหมำย
เท่ำน้ัน และ โปรดแต่งกำยดว้ยชดุสุภำพโดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสำรฉบบัจรงิทัง้หมด แสดงกบัสถำนทูตในวนัสมัภำษณ ์
**ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 5-10 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ*์* 
 
การเตรยีมเอกสาร  

1. หนังสือเดินทำงที่มีอำยุใชง้ำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน (หำกมีหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำกรุณำ
น ำมำแสดงดว้ย) 

2. รปูถ่ำยส ีขนำด 2 X 2 นิว้ จ ำนวน 3 ใบ ไม่อนุญำตใชร้ปูถ่ำยด่วน หรอื โพรำลอยด ์ไม่มี
กำรตกแต่งภำพถ่ำยใดๆทิง้สิน้ พืน้หลงัเป็นสขีาวเท่านัน้ และเห็นสดัส่วนใบหนำ้เกนิ 
50% ของรูปถ่ำย ตอ้งมดัผม และ เก็บผมใหเ้รยีบรอ้ย หำ้มใส่เคร ือ่งประดบั หรอืแว่นตำ 
ไม่มลีวดลำย และถ่ำยมำแลว้ตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน 

3. แบบฟอรม์ขอ้มูลส่วนตวัทีท่างบรษิทัส่งให ้(กรุณากรอกใหค้รบถว้นตามความ
เป็นจรงิ) 

4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (ส ำหรบัเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 15 ปี ใช ้
ส ำเนำสูตบิตัร) 

5. สมุดบญัชเีงินฝำกธนำคำรของผูย้ืน่ค ำรอ้ง ทีม่ีอำยุบญัชมีำกกว่ำ 6 เดอืน และมีเงินหมุนเวยีนสม ่ำเสมอทุกเดือน 
หำกเล่มปัจจุบนัมีอำยุไม่ถงึ 6 เดือน ตอ้งใชเ้ล่มเก่ำพรอ้มถ่ำยส ำเนำเล่มเก่ำทัง้เล่มดว้ย (สถานทูตจะพจิารณา
สมุดบญัชเีงินฝากออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก)  

6. หลกัฐำนทำงดำ้นกำรท ำงำน (ตอ้งมอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน) 
7. ในกรณีที่ผูย้ื่นเป็นลูกจำ้ง ขำ้รำชกำร ใหแ้สดงหนังสือรบัรองกำรท ำงำนจำกบรษิัทหรอืหน่วยงำนที่สงักดั เป็น

ภำษำองักฤษตวัจรงิ (ใหร้ะบุต ำแหน่ง, วนัเร ิม่ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน) 
8. ในกรณีทีป่ระกอบธรุกจิส่วนตวั ใหแ้สดงหนังสอืรบัรองจดทะเบยีนกำรคำ้ 
9. ในกรณีนักเรยีนหรอืนักศกึษำ ใหแ้สดงหนังสอืรบัรองสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำ (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) 
10. ส ำเนำทะเบยีนสมรส หรอืกรณีหย่ำ ขอส ำเนำทะเบยีนหย่ำ 
11. ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ - นำมสกุล (กรณีทีเ่คยมกีำรเปลีย่นชือ่ หรอื นำมสกุล) 
12. กรณีผูอ้ยู่ใตอุ้ปกำระเลีย้งดู เชน่ แม่บำ้นทีไ่ม่ไดท้ ำงำน ใหแ้สดงทะเบยีนสมรส, หนังสอืรบัรองกำรท ำงำน, ส ำเนำสมุด

เงนิฝำก, ทะเบยีนบำ้น, บตัรประชำชนของสำม ี
13. กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี ไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำหรอืมำรดำ ใหแ้สดงหนังสอืรบัรองกำรเดนิทำงจำกบดิำ - มำรดำ, 

ส ำเนำสมุดเงนิฝำก, ทะเบยีนบำ้น, บตัรประจ ำตวัประชำชนของบดิำ - มำรดำเพิม่เติม และหนังสอืใหค้วำมยนิยอม
บุตรใหเ้ดนิทำงกบับุคคลอืน่ได ้ออกโดยอ ำเภอหรอืส ำนักงำนเขต ถำ้บดิำหรอืมำรดำถงึแก่กรรม ตอ้งมีส ำเนำมรณะ
บตัร 

14. เบอรโ์ทรศพัทท์ีบ่ำ้น, ทีท่ ำงำน, สถำนศกึษำ, เบอรม์อืถอื (จ ำเป็นมำก) 
15. กรณีเป็นผูสู้งอำยุ อำยุ 70 ปีขึน้ไป จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยแ์ละแบบฟอรม์กำรตรวจสุขภำพ ออกโดยโรงพยำบำลที่

ทำงสถำนทูตฯ ก ำหนดโดยระบุว่ำ สุขภาพรา่งกายแข็งแรงสามารถเดนิทางไปต่างประเทศได  ้และใบประกนั
สุขภำพกำรเดนิทำงส ำหรบัผูสู้งอำยุในกรณีนีท้ำงสถำนทูตฯ อำจจะตอ้งกำรใหม้กีำรตรวจสุขภำพเพิม่เตมิ ซึง่ขึน้อยู่
ในดุลยพนิิจของสถำนทูตฯ 

 
*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของท่าน *** 

 
หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์าม

นัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวดว้ย
เชน่กนั 
 


