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***พเิศษ... พกัย่านไทมส์แควร ์2 คนื*** 

***ชมทวิทศันม์หานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าแหง่ใหม่ของนครนวิยอร ์

ตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์ (One World Trade Center)  

ทีถ่กูจดัอนัดบัใหเ้ป็นตกึทีส่งูเป็นอนัดบัที ่3 ของโลก*** 

***ลอ่งเรอืชมน ้าตกไนแองการา่ (Niagara Falls)*** 

อเมรกิา แคนนาดา 

นวิยอรก์ – แอตแลนดต์กิ ซติ ี ้ 

วอชงิตนั ด.ีซ.ี – ไนแอการ่า – โตรอนโต  

11 วนั 7 คนื               

โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค ่า 
โรงแรมที่พกั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 ดูไบ – นวิยอรก์ –  เทพเีสรภีาพ – ถนน 5th Avenue ✈ O O 

DOUBLETREE BY 
HILTON HOTEL 
NEW YORK - TIMES 
SQUARE SOUTH  

3 นวิยอรก์ – ขึน้ตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์ O O O 

DOUBLETREE BY 
HILTON HOTEL  
NEW YORK - TIMES 
SQUARE SOUTH 

4 WOODBURY OUTLET – แอตแลนดต์กิ ซติี ้ O X O 
TROPICANA CASINO & 
RESORT 

5 แอตแลนดต์กิ ซติี ้– ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตัน ด.ีซ.ี O O O 
HOLIDAY INN 
CHANTILLY 

6 
วอชงิตัน ด.ีซ.ี – สถาบันสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ – 

HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 
O O O 

RADISSON 
HARRISBURG 

7 
แฮรสิเบริก์ – แคนาดา – น ้าตกไนแองการ า – อาหารค ่าบน 

Skylon Tower 
O O O 

HILLTON ON THE 
FALLS 

8 ล องเรอืไนแองการ า – เมอืงโตรอนโต (แคนาดา) O O O 
CHELSEA TORONTO 
 

9 เท ีย่วโตรอนโต – ขึน้ CN Tower – สนามบนิ O O  ✈   

10 สนามบนิดูไบ  ✈ ✈ ✈  

11 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรุงเทพฯ  

 
18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว างประเทศ เคานเ์ตอร์  

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กรกฎาคม : 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 

สงิหาคม : 10 – 20, 24 ส.ค. – 3 ก.ย.    

กนัยายน : 14 – 24  

ตุลาคม :  5 – 15, 19 – 29 

 

107,900.- 
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สายการบนิเอมเิรตส์ ประตู 9 แถว T พบเจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวก  

21.05 น.   ออกเดนิทางสู ดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เท ีย่วบนิที ่EK373 

*** คณะเดนิทางต ัง้แต ่8 ม.ิย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง 21.25 น. *** 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง         ดูไบ – นวิยอรก์ – เทพเีสรภีาพ – ถนน 5th Avenue 

00.50 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง  
02.50 น. ออกเดนิทางสู เมอืงมหานครนวิยอรก์ โดยเทีย่วบนิ EK203  
 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเส้นเวลาสากล***  
08.50 น. เดนิทางถึงสนามบินนานาชาตจิอห ์น เอฟ เคนเนด ี(JFK) มหานครนิวยอร์ก 

(เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว าประเทศไทย 11 ช่ัวโมง) หลังผ านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร น าท านเทีย่วชม มหานครนิวยอรก์ (New York) ทีม่ชีื่อเล นว า 

Big Apple เมืองใหญ ท ีสุ่ดในสหรัฐอเมรกิา และที่เจรญิที่สุดในโลก และเป็น

มหานครเอกของโลก จัดไดว้ าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม 

บันเทงิ ท ีส่ าคัญทีสุ่ดของโลก เป็นเมอืงทีม่ ีตกึระฟ้า ตกึสูงมากทีสุ่ดในโลก ผ าน

ชมสถานทีส่ าคัญ ต างๆ เช น ตกึสหประชาชาต ิหอสมุดประชาชน โบสถเ์ซนตแ์พ

ททรคิ ย านไชน าทาวน ์เซ็นทรลัปารค์ (Central Park) สวนสาธารณะขนาด

ใหญ  ซึง่เรยีกไดว้ าเป็นปอดของชาวนวิยอรก์  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 จากนั้นพาท านลงเรือเฟอรร์ ี่ เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรภีาพ (Statue of 

Liberty) ชมความสง างามของเทพีเสรภีาพ สัญลักษณ์แห งความภาคภูมใิจของ

ชาวอเมรกิันท ี่แสดงใหเ้ห็นถ ึงว าเป็นดินแดนที่ทุกคนมสีิทธิ และ เสรภีาพเท า

เทยีมกัน ซึง่เทพีเสรภีาพนีป้ระเทศฝร่ังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนือ่งในโอกาส

ทีอ่เมรกิาก อตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี จากนั้นอสิระใหท้ านไดเ้ดินชอ้ปป้ิงบน

ถนน 5th Avenue ถนนชือ่ดังท ีสุ่ดใจกลางกรุงยอรก์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู ท ีพั่ก โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON HOTEL NEW YORK - 

TIMES SQUARE SOUTH หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สามของการเดนิทาง      นวิยอรก์ – ขึน้ตกึ วนั เวิลดเ์ทรด เซ็นเตอร ์ 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าท านขึน้ชมทวิทศันม์หานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าแหง่ใหมข่องนคร

นวิยอรก์ ตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์(One World Trade Center) ทีถู่ก
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จัดอันดับใหเ้ป็นตึกทีสู่งเป็นอันดับที ่3 ของโลก สรา้งแทนทีต่ ึกแฝดเวลิ์ดเทรด

เซ็นเตอรท์ ีเ่กดิเหตุการณ์ 9/11 ในปี 2001 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารญีปุ่ น  

 ใหท้ านไดอ้สิระเดนิเล นย าน ไทม ์สแควร ์(Time Square) ย านการคา้ในกลาง

มหานคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับรอ้ยป้ายและย านโรงละครเพลง ณ ถนน

บ รอ ด เว ย์  (Broadway Avenues)  ต ้น ก า เนิด ข อ งล ะค รบ รอ ด เว ย์

ศลิปะการแสดงทีท่ั่วโลกยอมรับ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 น าเขา้สู ท ีพั่ก โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON HOTEL NEW YORK - 

TIMES SQUARE SOUTH หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง     WOODBURY OUTLET – แอตแลนดต์กิ ซติี ้
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เดินทางสู เมือ งวู๊ด บูร ี่  (Woodbury) เพื่ อ ใหท้ านไดเ้ลือกซื้อสินค า้ท ี่

Woodbury Common Premium Outlets ให ้ท า น อิ ส ระช ้อ ป ป้ิ งต า ม

อัธยาศัยที ่โดยมรีา้นคา้มากกว า 220 รา้นคา้ อาท ิเช น 7 For All Mankind, A|X 

Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, 

Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, Giorgio 

Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi's Outlet 

Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Superdry, True 

Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent ฯลฯ 

ระยะทาง 96 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั  

 น าท านเดนิทางสู เมอืงแอตแลนดต์กิ ซิตี ้(Atlantic City) มลรฐันวิ เจอรซ์ี่ย ์

(New Jersy) เมืองตากอากาศที่ขึ้นชื่อระดับโลกที่ตั ้งอยู บรเิวณชายฝ่ัง

มหาสมุทรแอตแลนด์ติก รวมทั ้งยังเป็นดินแดนแห งคาสิโนที่ขึน้ชื่อท ี่สุดฝ่ัง

ตะวันออก ไดส้มญานามว า ลาสเวกัสตะวันออก ท าใหนั้กท องเท ี่ยวทั่วโลกต าง

ใฝ ฝันทีจ่ะมาเสีย่งโชค ณ เมอืงแห งนี ้อ ิสระใหท้ านไดเ้ลอืกชมและซื้อสนิคา้บน

ถนนบอรด์วอรค์ (Boardwalk) ซึง่เป็นทางเดนิรมิชายทะเลทีส่รา้งขึน้จากไม ้

แห งแรกของอเมรกิาเปิดใชเ้มื่อ 26 มถิุนายน 1870 มีความยาวถงึ 6 กโิลเมตร 

โดยตลอดระหว างเสน้ทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต างๆมากมาย หรอืสนุกกับการเสีย่ง

โชคทีค่าสโิน 

ระยะทาง 260 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

           

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  
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 น าเขา้สู ท ีพั่ก โรงแรม TROPICANA CASINO & RESORT หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่หา้ของการเดนิทาง   แอตแลนดต์กิ ซติี ้– ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตนั ด.ีซ.ี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้เดนิทางสู เมอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรฐัเพนซิลวาเนยีซึง่

เป็นเมืองทีร่ิเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก อตั้งประเทศสหรัฐอเมรกิา โดย

ประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขยีนโดยโธมัส เจฟเฟอรสั์น เริม่

จากจุดก าเนดิเสรภีาพ อสิรภาพที ่อินดีเพน เดน้ซ์ ฮอลล์ (Independence 

Hall) และระฆงัแหง่อิสรภาพ (Liberty Bell) ท ีไ่ดล่ั้นเมือ่วันประกาศ 

ระยะทาง 100 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้น าท านเดนิทางสู กรุงวอชงิตนั ด.ีซี. (Washington,D.C.) นครหลวง

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ตั ้งอยู ระหว างมลรัฐเวอรจ์เินยีกับแมรีแ่ลนด์ สรา้งใน

สมัยประธานาธิบดี จอรจ์ วอชิงตัน ประธานาธบิดีคนแรกของสหรัฐอเมรกิา ถูก

สรา้งขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดนิแดน

โพน้ทะเลของอังกฤษ น าท านชมสถานที่ส าคัญต างๆ ถา่ยรูปคูก่บัท าเนยีบขาว 

(White House) สถานทีท่ างานของประธานาธบิดสีหรัฐ อนุสาวรยีว์อชงิตนั 

(Washington Monument) แท งหินโอเบลิสก์ท ี่ส รา้งเพื่ อเป็นเกียรติแก    

จอรจ์ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูน้ าอ ิสรภาพมาสู 

สหรัฐอเมรกิา อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) อาคารหนิอ อน

ทีส่รา้งตามศลิปะแบบกรกี เพื่อเป็นเกยีรตแิด  อับราฮัม ลินคอลน์ ประธานาธบิดี

คนที่ 16 ของสห รัฐอ เมริกา อ นุสรณ์สถานเจฟเฟอร์ส ัน  (Jafferson 

Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุท ิศให ก้ับ โธมั ส เจฟเฟอร์สัน 

ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมรกิา เจา้ของหลักการเรื่องการประกาศ

อสิรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตกึรัฐสภา ศูนย์กลาง

ทางกฎหมายและการเมอืงของอเมรกิามากว า 200 ปี สถานที่ท างานของสมาชิก

สภา Congress ของสหรัฐอเมรกิา 

ระยะทาง 220 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.40 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู ท ี่พัก โรงแรม HOLIDAY INN CHANTILLY // SPRINGHILL 

CENTREVILLE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่หกของการเดนิทาง      วอชิงตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์  

                                         – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD                                           
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท านชมสถาบ ันสมิธโซ เนียน  (The Smithsonian Institute) เป็น

สถาบันวิจัย สถาบันการศกึษา และพิพิธภัณฑ ์หน วยงานส วนใหญ ของสถาบัน

ตัง้อยู ท ีก่รุงวอชงิตัน ด.ีซ.ี มพีิพิธภัณฑอ์กีกว า 19 แห ง สวนสัตว ์ศูนย์วจัิย มวัีตถุ

สิง่ของต างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว า 136 ลา้นชิน้ ก อตัง้ในปี ค.ศ.

1846 โดยเงนิทุนรัฐบาลร วมกับเงนิกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson 

นักวทิยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เข้าชมพพิิธภณัฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ 

(National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑอ์ากาศยานและยานอวกาศ 

ทีม่ผูีเ้ขา้ชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัตศิาสตร์การบินมาตั้งแต ตน้จนถงึปัจจุบัน 

ประกอบดว้ย เครือ่งร อน เครือ่งบิน จรวดและยานอวกาศ ซึง่เป็นของจรงิตัง้แสดง

อยู  มโีรงภาพยนตรจ์อยักษ์ (Imax) ท ีฉ่ายภาพยนตร์เก ี่ยวกับการบิน อวกาศ 

นอกจากนี้ยังมีทอ้งฟ้าจ าลอง หินจากดวงจันทร ์และเครื่องบนิล าแรกของโลก

โดกย  2 พี่ นอ้ งตระกู ล Wright น าชมพิพิ ธภัณฑ์ท ี่น าสนใจ เช น  เข้าชม 

National museum of Natural History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย างของ

พั นธ์ไม  ้สัตว์ ฟอสซิล  แ ร ธาติ หิน  อุกกาบาต และวัตถุท ี่เก ี่ย วขอ้ งกับ

ประวัตศิาสตรด์า้นการววัิฒนาการของมนุษย์ ยังมหีอ้งแสดงกระดูกไดโนเสาร ์หุ น

ชา้งแอฟรกิาโบราณทีตั่วใหญ ท ีสุ่ดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ท ีเ่คยเป็น

สมบัตขิองพระเจา้หลุยสท์ ี ่16 ของฝร่ังเศส 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

บา่ย จากนัน้น าท านเดนิทางสู เมืองแฮรสิเบริ ์ก (Harrisburg) เมืองหลวงของรฐั

เพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) รมิฝ่ังแม น ้าซัวควิฮานน า น าท านเขา้ชม 

HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลตทีเ่ป็นเหมอืนกับ 

เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex)  มีทัง้ส วน

พิพิธภัณฑ์   ช๊อคโกแลต กระบวนการผลติ ภาพยนตร ์3 มิต ิม ีเวลาใหท้ านได ้

เลอืกซือ้ช็อคโกแลตนานาชนดิเพื่อเป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

ระยะทาง 190 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม. 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู ท ีพั่ก โรงแรม RADISSON HARRISBURG หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง   แฮรสิเบริก์ – แคนาดา – น า้ตกไนแองการา่ – อาหารค ่าบน Skylon   

                                        Tower 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท านเดนิสู น า้ตกยกัษ์ไนแองการา่ โดยน ้าตกไนแอการ า ถา้ฝ่ังอเมรกิา ระยะทาง 458 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%94%E0%B8%B5.%E0%B8%8B%E0%B8%B5.
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จะตัง้ อยู ในบรเิวณของเมอืงบฟัฟาโร ่(Buffalo) ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื 

Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมรกิา และเป็น

เมอืงตดิพรมแดนระหว างอเมรกิาและแคนาดา โดยมแีม น ้าไนแอการ าขวางกัน้ ซึง่

เป็นจุดก าเนดิของน ้าตกยักษ์ไนแอการ า 

ประมาณ 4.30 ชม. 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าทา่นขา้มพรมแดนอเมรกิา – แคนาดา เพือ่เขา้สู่อุทยานแหง่ชาตนิ า้ตก

ไนแองการา่ฝั่งแคนาดา (Niagara Falls, Canada Side) เป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาต ิพบกับความยิ่งใหญ ของน ้าตกที่มปีรมิาณน ้า

มากมายมหาศาลก อใหเ้กดิเสยีงสน่ันหว่ันไหวและละอองไอน ้าท ีท่ าใหเ้กดิสายรุ ง

เมือ่กระทบกับแสงแดดในวันทีท่อ้งฟ้าแจ มใส ***หมายเหตุ : บรเิวณดา่น

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศแคนนาดา จะมกีารตรวจพาสปอรต์และวซี่า

เขา้ประเทศแคนนาดาอีกคร ัง้ และทางประเทศแคนนาดา ไมอ่นุญาตใหน้ า

อาหารทุกชนดิ รวมถงึผลไม ้ถ ัว่ ขนมตา่งๆ เขา้ประเทศอยา่งเด็ดขาด*** 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพือ่ชมววิอนั 

สวยงามของน าตกไนแอการา่จากมุมสูง อาหารพืน้เมอืง 

 

 น าเขา้สู ท ีพั่ก โรงแรม HILLTON ON THE FALLS หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่แปดของการเดนิทาง      ลอ่งเรอืไนแองการา่ – เมอืงโตรอนโต (แคนาดา) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านล่องเร ือชมน ้าตกไนแองการา่ (Niagara Falls) ตั ้งอยู บนแม น ้า       

ไนแอการ าทางตะวันออกของทวปีอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว างประเทศ

แคนาดากับสหรัฐอเมรกิา น ้าตกไนแอการ าประกอบดว้ยน ้าตกสามแห ง คอื น ้าตก

เกอืกมา้ (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น ้าตกอเมรกิาสูง 167 ฟุต, และน ้าตก

ขนาดเล็กกว าท ีอ่ยู ตดิกัน คอืน ้าตก Bridal Veil. มจุีดชมวิวท ี่สวยงามและเป็น

แหล งท องเท ีย่วท ีส่ าคัญของทัง้ 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การล่องเรอืน า้ตกไน

แอการา่ Hornblower Niagara Cruises เปิดใหบ้รกิาร วนัที ่1 เมษายน- 

30 พฤศจกิายน 2560 และอาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 

หากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย ทางบริษ ัทน าท่านลงสู่ “JOURNEY 

BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลงัน า้ตก เพือ่ชมความงามของน า้ตกไน

แอการา่อยา่งใกล้ชดิเป็นการทดแทน) 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JFK-EK002 U.S.A.- CANNADA 11D 7N JFKYYZ (EK)     หนา้ 8 จาก 29 
               

รหัสโปรแกรมทัวร ์  JFK-EK002 CA NEW 11D7N OCT17-EK-W07 

 น าท านเดินทางเขา้สู เมืองโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมืองที่ใหญ ท ีสุ่ดใน

ประเทศแคนาดา และเป็นเมอืงทีใ่หญ อันดับที ่4 ในทวปีอเมรกิาเหนอื และโตรอน

โตเป็นเมืองทีใ่หญ ท ีสุ่ดของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มปีระชากรประมาณ 2.6 

ลา้นคน และเป็นศูนย์กลางทางดา้นเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานที่

ท องเท ี่ยวที่น าสนใจ เช น หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พิพิธภัณฑ ์

Royal Ontario เป็น ตน้  น าท าน สู  Square One shopping Center เป็ น

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ มรีา้นคา้มากกว า 360 รา้นคา้ อ ิสระใหท้ านเลอืกซื้อ

สินค า้แฟช่ันชั้นน าอย างจุใ จ อาทิ เช น Coach, Guess, Banana republic, 

American Eagle ฯลฯ รวมไปถึงมีห า้งขนาดใหญ ตั ้งอ ยู ภายในดว้ยอย าง 

Walmart, Sears และ The Bay 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 น าเขา้สู ท ีพั่ก โรงแรม CHELSEA TORONTO หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่เกา้ของการเดนิทาง         เที่ยวโตรอนโต – ขึน้ CN Tower – สนามบนิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท านชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต  (University of 

Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต จากนัน้น าท านถ ายรูปคู กับอาคาร

รัฐสภา ของรัฐออนตารโิอ ซึง่มพีระบรมรูปของพระนางวคิตอเรยี พระราชนิีแห ง

อังกฤษเจา้อาณานคิมในสมัยก อนตัง้อยู ดา้นหนา้, ศาลาวา่การเมอืง (Toronto 

City Hall), สวนควนีพารค์ (Queen’s Park) เป็นตน้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 จากนัน้น าท านขึน้หอคอยซีเอ็น (CN Tower) ท ีม่คีวามสูงถงึ 520 เมตรเป็น 

หอคอยทีสู่งท ีสุ่ดในโลก ท านจะไดช้มทัศนยีภาพของเมอืงโตรอนโตอย างทั่วถงึ  

รวมทัง้ทะเลสาบออนตารโิอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto  

Islands) ซึง่ยังเป็นทีส่นามบนิ ของ Billy Bishop Toronto City Airport  

ทีท่ านสามารถมองเห็นไดจ้ากบนหอคอยนี ้จากนัน้ใหอ้สิระท านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ 

ทีห่า้ง EATON CENTER เต็มไปดว้ยรา้นคา้แฟช่ันมากมายกว า 175 รา้นคา้ 

 

17.00 น. น าท านเดนิทางสู สนามบนิโตรอนโต   

21.40 น. ออกเดนิทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK242  

วนัที่สบิของการเดนิทาง         สนามบนิดูไบ 

 

 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเส้นเวลาสากล***  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Bishop_Toronto_City_Airport
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18.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

22.30 น. ออกเดนิทางสู สนามบนิสุวรรณภูม ิเท ีย่วบนิที ่EK374  

วนัที่สบิเอ็ดของการเดนิทาง       กรุงเทพฯ  

 

08.00 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

 
กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม รับผดิชอบต อค าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม สามารถควบคุมได ้เช น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต ละประเทศไม 

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่ านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท องเท ีย่ว โดยไม ตอ้งแจง้ใหท้ราบล วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค าบรกิาร โดยไม ตอ้งแจง้ใหท้ราบล วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม ครบจ านวน 15 ท าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้ านทราบล วงหนา้ 14 วันก อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

อเมรกิา แคนาดา 

นวิยอรก์ – แอตแลนดต์กิ ซติ ี ้
วอชงิตนั ด.ีซ.ี – ไนแอการา่ – โตรอนโต 

11 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ (EK) 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
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กรกฎาคม : 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 

สงิหาคม : 10 – 20, 24 ส.ค. – 3 ก.ย.    

กนัยายน : 14 – 24  

ตุลาคม :  5 – 15, 19 – 29 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ  พักหอ้งคู  (หอ้งละ 2 ท าน) ราคาท านละ 107,900.- 

ผูใ้หญ  พักหอ้ง 3 ท าน (เตยีงใหญ  2 เตยีงเท านัน้) ราคาท านละ 107,900.- 

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท าน พักกับผูใ้หญ  1 ท าน 107,900.- 

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท าน พักกับผูใ้หญ  2 ท าน (ไม มเีสรมิเตยีง) 107,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ      23,900.- 

***  ไมร่วมวซ่ีาอเมรกิา คา่ธรรมเนยีมวซ่ีาทา่นละ 7,600 บาท  *** 

***  ไมร่วมวซ่ีาแคนาดา คา่ธรรมเนยีมวซ่ีาทา่นละ 4,000 บาท  *** 

กรณี ไม่ใช่ต ัว๋เคร ือ่งบนิ                30,000.- 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู ต อ 

จะตอ้งไม เกนิจ านวนวัน และอยู ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค าภาษีสนามบนิทุกแห งตามรายการ 

3. ค ารถโคช้ปรับอากาศ และ ค าทปิคนขับรถ น าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท า 

5. ค าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค าเขา้ชมสถานทีท่ องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว างการเดนิทางวงเงนิไม เกนิท านละ 1,000,000 บาท  

ค ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม เกนิท านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 
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8.  มัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง  

 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. ค าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค าใชจ้ ายส วนตัว อาทเิช น  ค าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค าโทรศัพท ์, ค าซักรดี, ค าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนด ค ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป วยจากโรคประจ าตัว, ค ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคี าท ีสู่ญหายในระหว างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลล่าร ์ตอ่คน ตอ่วนั 3x11 = 33 USD. ) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

6. ราคาไมร่วมวซี่าอเมรกิา คา่ธรรมเนยีมวซี่าทา่นละ 7,600 บาท   

7. คา่ธรรมเนยีมวซี่าแคนาดา คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 4,000 บาท   

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงนิมัดจ าท านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ ในกรณีทีใ่หท้างบรษิทัท าการยืน่วซี่าให ้รบกวนเก็บเงนิคา่วซี่าเพิม่อกี 7,600 บาท 

2. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้ านตดิต อเจา้หนา้ที ่ 

    ก อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม รับผดิชอบ 

    ค าใชจ้ ายทีเ่กดิขึน้ 

3. ในคณะของท านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม สะดวกใน   

การเดนิทางท องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว า 4-5 ช่ัวโมงตดิต อกัน ท านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท านยกเลกิทัวร ์ไม ว าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคี าใชจ้ าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แต สายการบนิและช วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต ท านไม สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค าใชจ้ ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอย างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่รี างกายแข็งแรง และช วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม ใช ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก อนการเดนิทาง   คนืค าใชจ้ ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก อนเดนิทาง   เก็บค าใชจ้ าย ท านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก อนเดนิทาง   เก็บค าใชจ้ าย ท านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว า 15 วันก อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค าใชจ้ ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค าเสยีหายต างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท านไปยังคณะต อไปแต ทัง้นีท้ านจะตอ้งเสยีค าใชจ้ ายทีไ่ม สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

ค าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค าธรรมเนยีมวซี าตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท านไดช้ าระค าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค าใชจ้ ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช น ค าวซี าและค าบรกิารยื่นวซี า / ค ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค าส วนต างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม ว าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต ละโรงแรมแตกต างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single),    

หอ้งคู  (Twin/Double) แต ละโรงแรมไม เหมอืนกัน ส่วนห้องพกัแบบ 3 ท่าน จะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียง

เทา่น ัน้ 

2. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่ องเท ีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดใน

การเดนิทาง ทั ้งนีท้างบรษัิทฯ ไม สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรอืความเสยีหายที่เก ิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนือ่งจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล

, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล าชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ ิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี าจากกงสุล และ / หรอื ส วน

งานทีเ่ก ี่ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม จ าตอ้งแสดง

เหตุผล เนือ่งจากเป็นสิทธพิิเศษทางการทูต) ซึง่อยู เหนอืการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว างการ

เดนิทางท องเท ีย่วทัง้ใน หรอื ต างประเทศ แต ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขที่

บรษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีท ีผู่ร้ วมเดินทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ 

ต างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม ปฏบัิติ

ตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต อเฉพาะพื้นท ีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถึงมสีิง่ผิด

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไม คนืค าใชจ้ ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น 

หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล วงหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสิทธดิงักล่าว บรษิ ัท จะ

ยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ่งรว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาแคนาดา  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 17 วนัท าการ 

การยืน่วซี่า ท่านไม่ตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทูตหรอืศนูยย์ ืน่วซี่า 
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1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือ

ส าหรบัประทบัวซี่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ ตอ้งมอีายุการใชง้านเหลือไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง (ส าหรับท านทีม่หีนังสอื 

เดนิทางเล ม เก า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวซี าดว้ย เพื่อความสะดวกใน

การพิจารณาวซี าของท าน)  

2. รูปถา่ย รูปถ ายสหีนา้ตรงขนาด 2 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (ใชรู้ปสพี ืน้หลงั

ขาวเทา่น ัน้ ถ ายไวไ้ม เกนิ 6 เดอืน , สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม ได,้ หา้มสวมแว นตา

หรอืเครือ่งประดับ, รูปทีม่กีารตัดต อโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์ชไ้ม ได)้ 

  

3. ส าเนาทะเบยีนบ้าน/บตัรประชาชน หรอื ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)พรอ้มฉบบั

แปลภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- ส าเนาสมุดเงนิฝากส วนตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน ถ ายส าเนามาทุกหนา้อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นยืน่ (กรุณาปรบัสมุดเงนิฝากแสดงยอดลา่สุดถงึ ณ เดอืนปัจจุบนัใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นถา่ยส าเนา)  

- หากมีการต อเล มจากสมุดเล มเก า กรุณาถ ายส าเนาหนา้แรกที่มชีือ่เจา้ของบัญชขีองเล มเก าท ีต่ อ พรอ้มกับ

ตัวเลขบัญชเีงนิฝากเป็นปัจจุบัน 

5. สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า  

6. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัน้)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและ

ช วงเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยุด ตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซี่า ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้ส วน พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายุส าเนาไม เกนิ 3 เดอืน)

พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรือ นกัศึกษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู 

(สถานทูตไมร่บัเอกสารที่เป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยื่น    

วซี่า) ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6 กรณีทีเ่ด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี ขอส าเนาสูตบิตัร  

7. กรณีทีเ่ด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี ขอส าเนาสูตบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต างประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองค าใชจ้ ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธแ์ละยินดชีดเชย

ค าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบ
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ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมใีบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค าใชจ้ ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยินดีชดเชย

ค าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางท ัง้กบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต างประเทศกับใคร โดยมกีารรับรองค าใชจ้ ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธแ์ละยินดชีดเชยค าเสยีหาย

ทีอ่าจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา

หรอืมารดาเพื่อรับรองแก บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว าฝ ายใด

เป็นผูดู้แลบุตรแต เพียงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

7 กรณีสมรสแล้ว ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาใบหย า หรอื ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู สมรสเสยีชวีติ) พรอ้ม   

      ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

8 เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอีเมล์ 

 

9 กรุณากรอกขอ้มูลภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถู้กตอ้งดว้ย เนือ่งจากเป็นขอ้มูลทีต่อ้งส งใหก้ับทาง 

        สถานฑูต ทางบรษัิทฯ ไม สามารถกรอกแทนท านได ้เพราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ท านอาจจะถูกปฏเิสธวซี าได ้

10 ท านไม จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้ านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่าเทา่น ัน้ 

 

 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำประเทศแคนำดำ 

(กรอกข้อมูลตำมควำมจริงเบื้องตน้ ส ำหรับกำรย่ืนขอวีซ่ำแคนำดำ และกรุณำกรอกเปน็ตวัพมิพ์

ใหญ่ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น) 

1. ช ื่อ-สกลุ ……….………………………….………….…………………………………. 

ชื่อ-สกุลเดิมหรืออื่นๆท่ีเคยใช้หรอืกรณีมีกำรเปลีย่นชื่อ 

……….………………………………………………………………………….. 

2. สถำนภำพ        

        โสด      

        แต่งงำนจดทะเบียน (โปรดระบวุัน เดือน ปี ท่ีแต่ง.....................................)          
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        แต่งงำนไม่จดทะเบยีน (โปรดระบุวนั เดือน ปี ท่ีอยู่ด้วยกัน........................)             

        หย่ำ (โปรดระบุวัน เดือน ปี ท่ีหย่ำ.............................)        

        หม้ำย (โปรดระบุวัน เดือน ปี ท่ีหม้ำย..............................)       

        แยกทำงกัน (โปรดระบุวัน เดือน ปี .................................) 

3. ที่อยูป่จัจบุนัในประเทศไทย

......................................................................................................................................

....................................รหัสไปรษณีย์ ………….……… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ……........................เบอร์โทรศัพท์บ้ำน ………………..…. 

E-Mail: ………………….…….…….........… 

4. ช ื่อสถำนทีท่ ำงำนของผูเ้ดนิทำง (กรณีเด็ก ระบุเป็นสถำนท่ีศึกษำ) 

…………………………………………………………..……….……………… 

ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน / สถำบันกำรศึกษำ 

……………….…………………………….………………………………………….………

………………….……….....….รหัสไปรษณย์ี………………….. 

ต ำแหน่งหน้ำท่ี 

…….………………………………….………….………………………………โทรศัพท์ 

…….......……….…หมำยเลขต่อภำยใน (ถ้ำมี) ……………………… 

วันท่ีเริ่มท ำงำน / เข้ำเรียน 

........................................................................................................ 

 

5. ที่ท ำงำนเกำ่คร ัง้สดุทำ้ยไมร่วมปจัจบุนั ชือ่บรษิทั 

…….………………………………………………..…….……………………… 

ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน 

.………………………………….………….………………………………...........................

................................................รหัสไปรษณีย์……………………  

เบอร์ติดต่อ................................................ 

ต ำแหน่งสุดท้ำยท่ีท่ำนท ำ...................................................................... 
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ตั้งแต่วันท่ี(วัน/เดือน/ปี) ………………….…………………….……  

ถึงวันท่ี (วัน/เดือน/ปี)………………………..………..……..………       

รวม …………วัน …………เดือน …………ปี 

6. ประวตักิำรศกึษำ, ชือ่สถำนศกึษำ 

……………….………….……………………………………………………… 

ท่ีอยู่สถำนศึกษำ 

….………………………………….………….………………………………….……………

……...................................รหัสไปรษณีย์……………………...... 

 เบอร์ติดต่อ................................................................. 

หลักสูตรกำรศึกษำ/คณะ 

…………………………………..…………………………….……….. 

เข้ำเรียน(วัน/เดือน/ปี).................................................................... 

จบกำรศึกษำเม่ือ(วัน/เดือน/ปี)…….………….……………………………….. 

7. ช ื่อบคุคลทีร่ว่มเดนิทำงไปดว้ย 

…………………….………….………………………………………………… 

ควำมสัมพันธ์กับผู้เดินทำงร่วมครัง้น้ี (ระบุ) 

………….………….…………………………..................……….. 

8. ท่ำนคำดวำ่จะเดนิทำงวนัที ่………………… เดินทำงกีว่นั ………………… 

สถำนทีท่ีจ่ะพ ำนกั / โรงแรม  

………………………......................................................................................................

..............................…………………………………………… 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

กำรย่ืนวีซ่ำท่ำนต้องกรอกประวัติครอบครัวอย่ำงละเอียด 

ชื่อบคุคลรบกวนกรอกเปน็ภำษำองักฤษนะครบั 

 

1.ชื่อ-นำมสกุล ผู้สมคัรขอวซีำ่………………………………………................ 
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จังหวัดท่ีเกิด……………………………………………… 

สถำนภำพ........................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................  

ท่ีอยู่ปัจุจบัน ......……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………รหัสไปรษณย์ี......................... 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง)...................................................... 

ชื่อบริษัท.................................................................................................................... 

ท่ีอยู่บริษัท......………………………………………………..……………………………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์........................... 

2. ชื่อ-นำมสกุล มำรดำ 

……………………………………................................................................ 

จังหวัดท่ีเกิด................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................................................  

อำชีพ (ระบุต ำแหน่ง).................................................................. 

สถำนภำพ..................................................................................... 

ท่ีอยู่…………………………………..……………………………………….. 

………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 

3. ชื่อ-นำมสกุล บ ิดำ……………………………………….........................  

จังหวัดท่ีเกิด........................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด.........................................................................  

อำชีพ (ระบุต ำแหน่ง).................................................................. 

สถำนภำพ..................................................................................... 

ท่ีอยู่………………………………..………………………………………… 

……………………………………………รหัสไปรษณีย์............................. 

4.ชื่อ-นำมสกุล พี่-น้อง ………………………………………………...…..............  

จังหวัดท่ีเกิด........................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด........................................................................  

อำชีพ (ระบุต ำแหน่ง).................................................................. 

สถำนภำพ.......................................................................... 
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ท่ีอยู่…………………………………………………..………………………… 

………………………………………..........รหัสไปรษณีย์........................ 

5.ชื่อ-นำมสกุล พี่-น้อง ………………………………………………...….............  

จังหวัดท่ีเกิด............................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................  

อำชีพ (ระบุต ำแหน่ง).................................................................. 

สถำนภำพ.......................................................................... 

ท่ีอยู่……………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………รหัสไปรษณย์ี......................... 

 

6.ชื่อ-นำมสกุล พี่-น้อง ………………………………………………...…  

จังหวัดท่ีเกิด.............................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................  

อำชีพ (ระบุต ำแหน่ง).................................................................. 

สถำนะ........................................................................... 

ท่ีอยู่…………………………………………………………………………… 

………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 

7.ชื่อ-นำมสกุล พี่-น้อง ………………………………………………...…  

จังหวัดท่ีเกิด.............................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................  

อำชีพ (ระบุต ำแหน่ง).................................................................. 

สถำนะ........................................................................... 

ท่ีอยู่……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 

กรณสีมรสทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน, หยำ่รำ้ง, เปน็หมำ้ย 

สมรสเม่ือไร วัน/เดือน/ปี ................................................................... 

(โปรดระบุ แม้ว่ำจะหย่ำกันแล้วหรือคูส่มรสเสียชวีิต) 

หย่ำเม่ือไร วัน/เดือน/ปี ................................................................... 

คู่สมรสเสียชีวติเม่ือไร  วัน/เดือน/ปี ........................................................... 
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1. ชื่อ-นำมสกุล ค ู่สมรส…………………………………………………… 

จังหวัดท่ีเกิด…………………………........................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................................. 

อำชีพ (ระบุต ำแหน่ง)................................................................... 

สถำนภำพ......................................................................................... 

ท่ีอยู่……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………รหัสไปรษณีย์....................... 

 

2. ชื่อ-นำมสกุล บ ุตร ………………………………………………...…  

จังหวัดท่ีเกิด................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................................  

อำชีพ (ระบุต ำแหน่ง).................................................................. 

สถำนภำพ....................................................................................... 

ท่ีอยู่……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………รหัสไปรษณย์ี..................... 

 

3. ชื่อ-นำมสกุล บ ุตร ………………………………………………...… 

จังหวัดท่ีเกิด............................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................  

อำชีพ (ระบุต ำแหน่ง).................................................................. 

สถำนภำพ........................................................................... 

ท่ีอยู่…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………รหัสไปรษณีย์...................... 

 

 

 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นและหลักฐานการท าวีซ่าสหรัฐอเมริกา 
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** ผูย้ื่นค  ำร้องที่มีอำยุมำกกวำ่ 18 ปี ขึ้นไป จะตอ้งมีคณุสมบตัิของตวัเองในกำรท่ีจะไดร้ับวีซำ่ชัว่ครำวประเภทธุรกจิหรือ 
ทอ่งเที่ยว ** 
 

ผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบค าร้องขอวซ่ีาดังต่อไปนี ้หากยื่นค าร้องไม่
ครบถ้วน ทางสถานทูตจะไม่พจิารณาเอกสารของท่าน.. 
 

1. หนังสือเดินทาง ตอ้งมอีำยุใชง้ำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน นับจำกวนัเดินทำง (กรุณำน ำหนังสือเดินทำงฉบบัเกำ่ท่ีมวีีซำ่เขำ้ 
   ประเทศสหรัฐฯมำแสดงดว้ย ถำ้ม)ี 
 
2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ 
   ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดือน รูปถำ่ยจะตอ้งเป็นพื้นหลงัสีขำวเทำ่นั้น เปิดหู,  
   ห้ำมสวมแวน่ตำด ำหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนทีรู่ปถ่าย 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน – ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เด็กใช้ส าเนาสูติบัตร) – 
   ส าเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  

4. หลักฐานการท างาน 
4.1 กรณีเป็นลูกจำ้ง จะตอ้งย่ืนจดหมำยจำกท่ีท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ 1 ชดุ โดยระบุวนัท่ีเร่ิมท ำงำนเมือ่ใด ต ำแหนง่อะไร  
     เงินเดือนเทำ่ไร ไดล้ำหยุดพกัจำกวนัท่ีเทำ่ไรถึงวนัท่ีเทำ่ไร และจะกลบัมำปฏิบติังำนวนัท่ีเทำ่ไร 
4.2 กรณีประกอบธุรกจิของตนเอง ให้ย่ืนหลกัฐำนประกอบธุรกจิกำรคำ้ เชน่ ใบทะเบียนกำรคำ้ ใบทะเบียนพำณิชย์ (ถำ่ย 
     ส ำเนำ 1 ชดุ) ท่ีมชีื่อผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรอยู ่
4.3 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษำ ใชใ้บรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ 1 ชดุ 
4.4 กรณีอำยุไมถึ่ง 19 ปี ถำ้ผูป้กครองทำ่นใดทำ่นหน่ึงไมไ่ดเ้ ดินทำงด้วย ให้ทำ่นผูป้กครองท่ีไมไ่ดเ้ดินทำงท ำหนังสือยินยอม 
     จำกอ ำเภอหรือเขตทอ้งท่ีอำศยั 
4.5 กรณีอำยุไมถึ่ง 19 ปี และถำ้บิดำมำรดำไมไ่ดเ้ดินทำงดว้ย ให้บิดำและมำรดำท ำหนังสือยินยอมจำกอ ำเภอหรือเขต 
    ทอ้งท่ีอำศยั และระบุให้เด็กเดินทำงไปกบับุคคลใด 
 
5.  หลักฐานการเงิน ถำ่ยส ำเนำสมดุเงินฝำกยอ้นหลงั 6 เดือน ชื่อเจำ้ของบญัชีตอ้งเป็นชื่อของผูเ้ดินทำงเทำ่นั้น หรือ 
     จดหมำยรับรองจำกธนำคำร 1 ชดุ  
 
6.  หลักฐานการจองตั๋วเคร่ืองบิน และรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง  หรือ หนังสือเชิญจากญาติ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาอเมรกิา 
 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มูลส าหรบัการยืน่วซี่าอเมรกิา 

กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบ และตรงกบัความเป็นจรงิ         
เป็นขอ้มูลทีจ่ะใชป้ระกอบการสมัภาษณ์ของทา่น 

**ถา้กรอกขอ้มูลไมค่รบถว้น จะไมส่ามารถยืน่เอกสารได*้* 

(โปรดกรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 
Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกบัในหนงัสือเดินทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสือเดินทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออืน่ ๆ ถา้ม ี(เช่น นามสกุลก่อนแต่งงาน 

นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล) 

ชื่อเก่า:_________________________________นามสกุลเก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไมไ่ดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

        *** ถา้หย่า หย่าวนัท่ีเท่าไร (ว/ด/ป)_____________เพราะเหตุผลอะไร      

____________________ 

                       Separated / แยกกนัอยู่   

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

7. Date of Birth / วนัเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________ 

8. City of Birth / เมอืงหรือเขตท่ีเกิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรือจงัหวดัท่ีเกิด _______________________________ 
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10. Country of Birth / ประเทศท่ีเกิด ________________________________________ 

 
Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาติ _______________________________________________ 

2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สญัชาติอืน่ท่ีไดร้บั หรือเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาติอืน่ คือประเทศ : ________________________ 

ได้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้ระบุไว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 

ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขท่ีบตัรประชาชน __________________________ 

4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกนัสงัคม ( ในสหรฐัอมริกา) ถา้ม ี

______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษ ี (ในสหรฐัอเมริกา) ถา้ม ี
                 ______________________________________________________________ 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ท่ีอยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์ :______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

         3. Is your Mailing Address the same as your Home Address ? / 

       ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อไดห้ากแตกต่างจากท่ีอยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 
         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท่ี์ท างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารท่ีท างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถือ __________________________________ 

         8. Email Address / ท่ีอยู่อเีมล ________________________________________________ 

 

Passport Information 
         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มปจัจุบนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขท่ีปรากฏบนแถบบารโ์ค๊ดดา้นหลงัหนงัสือเดินทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 
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         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือเดินทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานท่ีออกหนงัสือเดินทาง ____________________ 

              Issuance Date / วนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________ 

              Expiration Date / วนัหมดอายุของหนงัสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______ 

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยท าหนงัสือเดินทางสูญหาย 

หรือถูกขโมยหรือไม ่

        Yes / *เคย                                          No / ไมเ่คย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตุผลที่หนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

Travel Information 
1. Purpose of trip to U.S./ จุดประสงคข์องท่านในการเดินทางไปยงัสหรฐัอเมริกา 

_______________________________________________________________ 

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวนัเดินทางถึงสหรฐัอเมริกา 

(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาท่ีตอ้งการพ านกัในสหรฐัอมริกา 

__________________ Day(s)/วัน 

4. Address where you will stay in U.S./ ท่ีอยู่ในสหรฐัท่ีท่านตัง้ใจจะไปพ านกั 

Street Address / ท่ีอยู่_______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหก้บัท่าน? 
_______________________________________________________________ 

*** ถ้ามีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปน้ี // ถ้าไม่มีข้ามไปที่ข้อ 6  

ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายให้ : 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Telephone number /เบอร์โทรศัพทมื์อถือ หรือ บริษัท : ________________________________________________ 

Relationship to you /ความสัมพันธ์กับคุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็นต้น  : 

____________________________________ 
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Previous U.S.Travel Information 

1. ภายใน 10 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรฐัอเมริกา หรือไม ่ ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอยีดต่อไปน้ี 

Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ทา่นอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี่ วัน___________________Day(s)/วัน 

Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาติขับขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม่?  

                  มี                                ไม่มี 

Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข :_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาติขับขี่ของรัฐ 

:________________________________________________ 

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ท่านเคยไดร้บัวีซา่สหรฐัหรือไม ่

         * Yes/เคย                                           No/ไมเ่คย 

** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วนัท่ีออกวีซา่:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวีซา่______________________________________________ 

 - Have you been ten-printed ? /ทา่นเคยพิมพ์ลายน้ิวมือที่สถานทูต U.S. แล้วหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทา่นเคยท  าวีซ่า U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Enter year visa was lost or stolen/ถ้าเคย โปรดระบุปีที่หาย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ท  าหาย______________________________________ 

 - Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซา่อเมริกาของท่านเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือไม ่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Explain / ถ้าเคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถูกปฎเิสธวีซา่สหรฐั ถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ดินทางเขา้สหรฐั หรือถูกเพิกถอนวีซา่หรือไม ่      

         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบุรายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Family Information : Relatives 

1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบดิาและวนัเดือนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดือนปีเกิด _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของท่านพ านกัอยู่ในสหรฐัใช่หรือไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช่ 

Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :        U.S.Citizen                    U.S.Legal permanent 

resident   

                                                                                                Nonimmigrant             Other/ I don’t 

know 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวนัเดือนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดือนปีเกิด _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพ านกัอยู่ในสหฐัใช่หรือไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :        U.S.Citizen                U.S.Legal permanent 

resident   

                                                                                                     Nonimmigrant          Other/ I don’t 

know 

2. Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / fiancée, spous (husband/wift), 

chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมญีาติล  าดบัตน้ท่ีไมใ่ช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง ) 

พ านกัอยู่ในสหรฐัหรือไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวขอ้งกบัท่าน ____________________________ 

       Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),    

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนัน้ ๆ ในสหรฐัอเมริกา ( เช่น  
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               เป็นอเมริกาซติิ เช่น ไดร้บัใบเขียว ไดร้บัวีซา่สหรฐัช ัว่คราว หรืออืน่ๆ ) 
                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

3. Do you have any other relatives in the United States  

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

                ____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 
1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 

3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดือน ปี เกิด คู่สมรส __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / สญัชาติ _____________________________________ 

5. Spouse’f Plade of Birth / สถานท่ีเกิด _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ท่ีอยู่คู่สมรส _____________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือท่ีท างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ท่ีอยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรือจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

       Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน _____________________ 

3. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 
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Previous Work / Education / Training  Information 
Provide your employment information for the last five years, if applicable. 

1. Were you previously employed? ก่อนหนา้น้ีเคยท างานหรือไม ่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ชื่อบริษัทที่เคยท  างาน _________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยท  างาน 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศัพทท์ี่เคยท  างาน ______________________________________________________ 

2. Job Title/ต าแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริ่มท  างานตั้งแต่เม่ือไร (วัน/เดือน/ปี) ____________________________________ 

4. Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ปี)  ______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Have you attended any educational institutions other than elementary schools ?  

ท่านเคยเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรือสูงกว่าหรือไม ่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including elementary schools/ถ้าใช่ 

โปรดกรอกข้อมูลต่อไปน้ีเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ทา่นเคยเข้าเรียน 

Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Date of Attendance From/วันที่เริ่มการศึกษา(ว/ด/ป) ________________________________________________ 

Date of Attendance To/วันที่จบการศึกษา (ว/ด/ป) __________________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 
  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคยท่องเท่ียวในประเทศ 

      อืน่ ๆ ใน 5 ปีท่ีแลว้หรือไม ่

            Yes /* ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปีที่ผ่านมา 
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__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยท าหนา้ท่ีในทางทหารหรือไม ่

            Yes / ใช(่โปรดระบุ)                   No / ไมใ่ช่ 
If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอยีดต่อไปน้ี 

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต าแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

Date of Service From ________________________ Date of Service To __________________________ 

 

 

Security and Background : Medical and Health Information 

1. Do you have a communicable disease of public health significance such as tuberculosis (TB)? ท่านเป็นโรคติดต่อใด ( เช่น วณัโรค) 

ท่ีเป็นภยัต่อสาธารณชนหรือไม ่
 

            Yes /* ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

* Explain / *ถ้าใช่ โปรดระบุโรคที่ทา่นเป็น 

   ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

2. Are you or have you ever been a drug abuser or addict ? ท่านเคยใชห้รือเป็นผูติ้ดยาเสพติดหรือไม ่
 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด 

     ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

 
 


