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ก ำหนดกำรเดินทำง          20-30 พ.ค.  

 

11-21 เม.ย. / 29 เม.ย.-9 พ.ค. 

 

 

 

 

แคนาดา อเมริกา 
โตรอนโต  ไนแอการ่า  นิวยอร์ก 

แอตแลนด์ติก ซิตี้    วอชิงตัน ดี.ซ.ี   
11 วัน 7 คนื 

โดยสายการบิน เอทิฮัท แอร์เวย์ 
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วันแรกของกำรเดินทำง           กรุงเทพฯ  
 
17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8  

เคำน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัท โดยมเีจ้าหน้าที ่ คอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

20.10 ออกเดินทำงสู่โตรอนโต โดยเที่ยวบินที่ EY401  
วันที่สองของกำรเดินทำง         กรุงเทพฯ – อำบูดำบี – โตรอนโต  
 

00.00 น.   เดินทางถึงสนำมบินเมืองอำบูดำบี้ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง  

02.55 น. ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบนิที่  EY141  

 ***เคร่ืองบินบินผ่ำนเส้นเวลำสำกล*** 

08.30 น. เดินทางถึงสนำมบินนำนำชำติโตรอนโต เพียร์สัน (Toronto Pearson 

International Airport) (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 12 ช่ัวโมง) 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  น าท่านเดินทางเข้าสู่เมือง      โต

รอนโต (Toronto)  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่

ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ

ออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคน และเป็นศูนย์กลาง

ทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หอคอย 

CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พิพิธภัณฑ์ Royal Ontario เป็นต้น น าท่านชม

เมืองโตรอนโต ผ่านชมมหำวิทยำลัยโตรอนโต (University of Toronto) 

ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต, ศำลำว่ำกำรเมือง(Toronto City Hall),

สวนควีนพำร์ค (Queen’s Park) เป็นต้น 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 น าท่านสู่ Square One shopping Center เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มี

ร้านค้ามากกว่า 360 ร้านค้า อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นชั้นน าอย่างจุใจ 

อาทิ เช่น Coach, Guess, Banana republic, American Eagle ฯลฯ รวมไปถึงมี

ห้างขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในด้วยอย่าง Walmart,Sears และ The Bay 

 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง  

 น าเข้าสู่ที่พกั โรงแรม SHERATON TORONTO หรือเทียบเทำ่  

วันที่สำมของกำรเดินทำง      โตรอนโต – ขึ้นหอคอย CN – น้ ำตกไนแองกำร่ำ  

 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านข้ึนหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเป็น  

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://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
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 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง 

รวมทั้งทะเลสำบออนตำริโอ (Lake Ontario), เกำะโตรอนโต (Toronto 

Islands) ซ่ึงยังเป็นที่สนามบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport 

ที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากบนหอคอยน้ี ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซ้ือสินค้า

มากมาย ณ ตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเก่า ณ ย่าน EATON CENTER เป็นห้างที่

ใหญ่ที่สุดในโตรอนโต 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกไนแองกำร่ำฝั่ งแคนำดำ     

(Niagara Falls, Canada Side) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทาง

ธรรมชาติ พบกับความย่ิงใหญ่ของน้ าตกที่มีปริมาณน้ ามากมายมหาศาลก่อให้เกิด

เสียงสน่ันหวั่นไหวและละอองไอน้ าที่ท าให้เกิดสายรุ่งเมื่อกระทบกับแสงแดดใน

วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส 

ระยะทาง 133 กม. 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพื่อชมวิวอัน 

สวยงำมของน้ ำตกไนแอกำร่ำจำกมมุสูง อาหารพื้นเมือง 

 

 น าเข้าสู่ที่พกัโรงแรม SHERATON ON THE FALLS หรือเทียบเทำ่  

วันที่สี่ของกำรเดินทำง        ล่องเรือน้ ำตกไนแอกำร่ำ – OUTLET – บิงแฮมตัน  

 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น ำท่ำนล่องเรือชมน้ ำตกไนแองกำร่ำ (Niagara Falls) ตั้งอยู่บนแม่น้ า       

ไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศ

แคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ าตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ าตกสามแห่ง คือ น้ าตก

เกือกม้า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ าตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ าตก

ขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ าตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของทั้ง 2 ประเทศ   

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 น ำท่ำนข้ำมพรมแดนแคนำดำ - อเมริกำ พาท่านสู่ Fashion Outlet of 

Niagara Falls ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ เช่น 

American Eagle Out, Burberry ,Clark’s, Coach, Converse , DKNY,Foot 

locker Outlet, Forever 21 ,Fossil , Gap Outlet , Guess , Hugo Boss Outlet 

,Kate Spade,Kenneth Cole,Levi’s,Michael Kors,Sunglasses,Skechers,Polo 

Ralph Lauren,Nike, Swarovski, Toy’’R’’US Express, Vitamin world ฯลฯ 

จากน้ันเดินทางสู่เมืองบิงแฮมตัน (Binghamton)  ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐ

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 378 ก.ม. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Bishop_Toronto_City_Airport
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
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 นิวยอร์ค โดยมีอาณาเขตอยู่ใกล้กับชายแดนเพนซิลวาเนีย   

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN BINGHAMTON หรือเทียบเท่ำ  

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง       บิงแฮมตัน  – OUTLET – นิวยอร์ก 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู่เมืองวู๊ดบู ร่ี (Woodbury) เพื่อให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าที่

Woodbury Common Premium Outlets 

ระยะทาง 227 ก.ม. 

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวัน  

บ่ำย ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอัธยาศยัที่ โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ เช่น 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  

น าท่านเดินทางสู่มหำนครนิวยอร์ก (New York) น าท่านชมมหำนคร

นิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple นครที่เป็นเมืองท่าศูนย์กลาง

ทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม  

ระยะทาง 89 ก.ม. 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

 น าเข้าสู่ที่พกั โรงแรม EMPIRE MEADOWLAND หรือเทียบเท่ำ  

วันที่หกของกำรเดินทำง      นิวยอร์ก – ขึ้นเอ็มไพร์สเตท – ไทม์ สแควร์   

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ผ่านชมสถานที่ส าคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์

เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัลปำร์ค(Central Park) สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค จากน้ันน ำท่ำนข้ึนชม

ทิวทัศน์ของมหำนครนิวยอร์กบนตึกระฟ้ำเอ็มไพร์สเตท (Empire State 

Building) บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยัง

เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair 

to Remember ,King Kong   

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นย่านไทม์  สแควร์ (Time Square) ย่านการค้าในกลาง

นคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายและย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์
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 (Broadway Avenues)ต้นก าเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลก

ยอมรับ 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 น าเข้าสู่ที่พกั โรงแรม EMPIRE MEADOWLAND หรือเทียบเท่ำ  

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง       อนุสำวรีย์เทพีเสรีภำพ – แอตแลนด์ติก ซิตี้ 

เช้ำ  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันพาท่านลงเรือเฟอร์ร่ี เพื่อชมอนุสำวรีย์เทพีเสรีภำพ(Statue of 

Liberty) ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาว

อเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเท่าเทียมกัน

เทพีเสรีภาพน้ี ประเทศฝร่ังเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเน่ืองในโอกาสที่อเมริกา

ก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี   

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมืองแอตแลนด์ติก ซิต้ี ( Atlantic City ) มลรัฐนิวเจอร์

ซี่ย์ (New Jersy) เมืองตากอากาศที่ข้ึนชื่อระดับโลกที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง

มหาสมุทรแอตแลนด์ติก รวมทั้งยังเป็นดินแดนแห่งคาสิโนที่ ข้ึนชื่อที่สุดฝั่ง

ตะวันออก ได้สมญานามว่า ลาสเวกัสตะวันออก ท าให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่าง

ใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองแห่งน้ี อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินค้าบน

ถนนบอร์ดวอร์ค (Boardwalk) ซ่ึงเป็นทางเดินริมชายทะเลที่สร้างข้ึนจากไม้

แห่งแรกของอเมริกาเปิดใช้เมื่อ 26 มิถุนายน 1870 มีความยาวถึง 6 กิโลเมตร 

โดยตลอดระหว่างเส้นทางเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย หรือสนุกกับการเสี่ยง

โชคที่คาสิโน 

ระยะทาง 202 ก.ม. 
 
 
 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง  

 น าเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TROPICANA CASINO & RESORT หรือเทียบเท่ำ  

วันที่แปดของกำรเดินทำง      แอตแลนด์ติก ซิตี้ – ฟิลำเดลเฟีย – ระฆังแห่งอิสรภำพ – ดี.ซี. 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันเดินทางสู่เมืองฟิลำเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวำเนียซ่ึง

เป็นเมืองที่ริเร่ิมการประกาศอิสรภำพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา โดย

ประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน เร่ิม

จากจุดก าเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์  ฮอลล์  (Independence 

Hall) และระฆังแห่งอิสรภำพ (Liberty Bell) ที่ได้ลั่นเมื่อวันประกาศ 

ระยะทาง 99 ก.ม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
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 บ่ำย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington,D.C.) นครหลวง

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมร่ีแลนด์ สร้างใน

สมัยประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูก

สร้างข้ึนเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดน

โพ้นทะเลของอังกฤษ น าท่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ ถ่ำยรูปคู่กับท ำเนียบขำว 

(White House) สถานที่ท างานของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสำวรีย์วอชิงตัน 

(Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่   

จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้น าอิสรภาพมาสู่

สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถำนลินคอล์น (Lincoln Memorial) อาคารหินอ่อน

ที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดี

คนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถำนเจฟเฟอร์สัน (Jafferson 

Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน 

ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเร่ืองการประกาศ

อิสรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนย์กลาง

ทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ท างานของสมาชิก

สภา Congress ของสหรัฐอเมริกา 

ระยะทาง 218 ก.ม. 
 
 
 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 น าเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HYATT FAIRFAX หรือเทียบเทำ่  

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง         สถำบันสมิธโซเนียน – สนำมบิน  

เช้ำ  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมสถำบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เป็น

สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบัน

ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวัตถุ

สิ่งของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ล้านชิ้น ก่อตั้งในปี ค.ศ.

1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson 

นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เข้ำชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองบินและยำนอวกำศ 

(National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ 

ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

ประกอบด้วย เคร่ืองร่อน เคร่ืองบิน จรวดและยานอวกาศ ซ่ึงเป็นของจริงตั้งแสดง

อยู่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ 

นอกจากน้ียังมีท้องฟ้าจ าลอง หินจากดวงจันทร์ และเคร่ืองบินล าแรกของโลก

 

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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 โดกย 2 พี่น้องตระกูล Wright  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 น าชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เข้ำชมNational museum of Natural 

History ซ่ึงสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน 

อุกกาบาต และวัตถุที่เกี่ยวข้องกบัประวัตศิาสตร์ด้านการวิวัฒนาการของมนุษย์ ยัง

มีห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และ

เพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝร่ังเศส 

 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง  

 จากน้ันเดินทางสู่สนำมบินกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สมควรแกเวลาน าเดินทางสู่ 

สนามบินสนามบินวอชิงตันดัลเลส (Washington Dulles International 

Airport) 

ระยะทาง 43 ก.ม. 

21.10 น. ออกเดินทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยเที่ยวบินที ่EY130  

วันที่สิบของกำรเดินทำง      ***เคร่ืองบินบินผ่ำนเส้นเวลำสำกล*** 

17.55 น. ถึงสนามบินอาบูดาบี้ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเคร่ือง  

21.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EY402  

วันที่สิบเอ็ดของกำรเดินทำง           กรุงเทพ 

06.45 น. ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิ์ภาพ    
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กรุณำอ่ำนหมำยเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมำยเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกดิจากเหตุสดุวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ข้าเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถกูปฏเิสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เม่ือท่ำนท ำกำรซือ้โปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและ

ยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีที่ลกูค้ำต้องออกต๋ัวโดยสำรภำยในประเทศ 

กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มฉิะนั้นทำงบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จำ่ยใดๆ ทัง้สิ้น 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ 

ควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

 

โปรแกรม : แคนำดำ อเมริกำ 

โตรอนโต ไนแอกำร่ำ  นิวยอรก์ วอชิงตัน ดี.ซ.ี   

11 วัน 7 คืน 

โดยสำยกำรบิน เอทิฮัท แอร์เวย์ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  11-21 เม.ย. / 29 เม.ย.-9 พ.ค. 2559 

 

อัตรำค่ำบริกำร  

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 111,900.- 

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 3 ท่าน : เตียงใหญ ่2 เตียงเท่าน้ัน) ราคาท่านละ 111,900.- 

เดก็อายุ 4-11 ปี 1 ทา่น พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 111,900.- 

เดก็อายุ 4-11 ปี 1 ทา่น พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริมเตียง) 111,900.- 
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พักห้องเด่ียว เพิ่มทำ่นละ       16,000.- 

***   รำคำไม่รวมวีซ่ำอเมริกำ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำท่ำนละ 7,500 บำท   *** 

กรณี ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน        36,000.- 

ก ำหนดกำรเดินทำง  20-30 พ.ค. 2559 

 

อัตรำค่ำบริกำร  

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 109,900.- 

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 3 ท่าน : เตียงใหญ ่2 เตียงเท่าน้ัน) ราคาท่านละ 109,900.- 

เดก็อายุ 4-11 ปี 1 ทา่น พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 109,900.- 

เดก็อายุ 4-11 ปี 1 ทา่น พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริมเตียง) 109,900.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มทำ่นละ       16,000.- 

***   รำคำไม่รวมวีซ่ำอเมริกำ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำท่ำนละ 7,500 บำท   *** 

กรณี ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน        32,000.- 

 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่่อ 

จะต้องไมเ่กินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงือ่นไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ และ ค่าทิปคนขับรถ น าเที่ยวตามรายการ  

4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา่ 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่ำธรรมเนียมวีซำ่แคนำดำ 

8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจำ้หน้ำที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทำงบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  

**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี **  
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  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 3 ล้ำนบำท] 

**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุน้อยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี **  

  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

 9.  มคัคุเทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง  

 

อัตรำนี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

4. ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณทีี่สำยกำรบินมีกำรปรบัข้ึนรำคำ 

5. ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย (แล้วแต่ควำมพึงพอใจในกำรบรกิำรของ มัคคุเทศก ์ซึ่งโดยมำตรฐำน  

3 ดอลล่ำ ต่อคน ต่อวัน) 

6. ค่ำบริกำรยกกระเปำ๋ในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง 

เงื่อนไขกำรจอง 
1. ช าระเงินมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบญัชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับ 

     เงินมัดจ ำแล้วเท่ำน้ัน ในกรณีที่ให้ทำงบริษทัท ำกำรย่ืนวีซำ่ให้ รบกวนเกบ็เงินค่ำวีซ่ำเพิม่อกี 7,500 บำท 

2. หำกท่ำนที่ต้องกำรออกต๋ัวโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ทา่นตดิตอ่เจา้หน้าที่  

    ก่อนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบ 

    คา่ใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึน 

3. ในคณะของทา่นมีผู้ตอ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน   

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหน้าทัวร์มคีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนกำรเดินทำง 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 
 

1.   ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่่าจะด้วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คา่มัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.   หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ทา่นไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ 
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       ค่าใช้จา่ยตามทีเ่กดิข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังตอ้งมีคณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญัหา เช่น   

      สามารถเปดิประตฉูุกเฉนิได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ทีม่ีปญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการให้ทีน่ั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าทีเ่ชค็อินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทา่น้ัน 

 

 

 

 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
 

1. แจ้งยกเลิกภายใน   45 วันกอ่นเดินทาง  เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 10,000 บาท 

2. แจ้งยกเลิกภายใน   30 วันกอ่นเดินทาง  เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกนอ้ยกว่า 20 วันกอ่นเดินทาง  เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์ 

4. แจ้งยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคา่ใช้จ่ายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะ

เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว้ (15 ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัท

และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

เลือ่นการเดินทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแตท่ั้งน้ีท่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวซี่ำแลว้ไม่ได้รับกำรอนุมัติวซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไม่ผำ่น) และท่านไดช้ าระคา่ทวัร์หรือมดัจ า

มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและคา่บริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่ำทัวร์

ทั้งหมด    

9. กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ได้ เน่ืองจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่า

ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมอืงได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จึงอาจท าให้หอ้งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,หอ้ง

คู่ (Twin/Double) แต่ละโรงแรมไม่เหมือนกัน ส่วนห้องพักแบบ 3 ท่ำน จะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียงเท่ำน้ัน 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมอืงเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ข้อควำมซึ่งถือเป็นสำระส ำหรับท่ำนผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทำง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ เกิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัตเิหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล

, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ

เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วน

งานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดง

เหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ

เดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่

บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ 

ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด

กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น 

หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีกำรขอสงวนสิทธิดังกล่ำว บริษัท จะ

ยึดถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยของท่ำนผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำแคนำดำ  

ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวีซ่ำนับจำกวันยื่นประมำณ 12 วันท ำกำร 

กำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนไม่ต้องมำแสดงตนที่สถำนทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่ำ 

1. หนังสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทำง ต้องมหีน้ำเหลือส ำหรับประทบัวซี่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 

          ต้องมีอำยกุำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกหลังวันเดินทำง (ส าหรับท่านที่มีหนังสอื 

         เดินทางเล่ม เก่า กรณุาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของทา่น)  

2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขำวเท่ำน้ัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
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 , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ, รูปที่มีการตัด

ต่อโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้)  

3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน/บัตรประชำชน หรือ ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 

(ถ้ำเคยเปลี่ยน)พร้อมฉบบัแปลภำษำอังกฤษ 

4. หลักฐำนกำรเงิน  

- ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน ถ่ายส าเนา

มาทุกหน้าอัพเดทไม่เกิน 15 วันก่อนยื่น (กรุณำปรับสมุดเงินฝำก

แสดงยอดล่ำสุดถึง ณ เดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ำยส ำเนำ)  

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถ่ายส าเนาหน้าแรกที่มีชือ่เจา้ของบญัชีของเล่มเกา่ทีต่่อ พร้อมกับ

ตัวเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

5. สถำนทูตไม่รบัพจิำรณำบญัชีกระแสรำยวันและบัญชีฝำกประจ ำ  

6. หลักฐำนกำรท ำงำน(ภำษำอังกฤษและเป็นหลักฐำนปัจจบุันเท่ำน้ัน)   

- กรณเีป็นพนักงำน หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างานและ

ช่วงเวลาที่อนุมตัิให้ลาหยดุ ต้องมีอำยุ 1 เดือนก่อนยืน่วีซ่ำ ต้องสะกดให้ตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต 

- กรณีเจ้ำของกิจกำร ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็น

กรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน)

พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย 

- กรณเีป็นนักเรียน หรือ นักศึกษำ ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่

(สถำนทูตไม่รับเอกสำรทีเ่ป็นบัตรนักเรียน ไม่วำ่เปน็ช่วงปิดเทอมและต้องมีอำยุ 1 เดือนก่อนยื่นวี

ซ่ำ) ต้องสะกดให้ตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต 

6 กรณทีี่เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 20 ป ีขอส ำเนำสูติบัตร  

7. กรณทีี่เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 20 ป ีขอส ำเนำสูติบัตร  

กรณเีด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมผู้ปกครอง  

- หำกเด็กเดินทำงไปกบับิดำจะต้องมีใบรับรองจำกมำรดำ โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยินยอมให้บตุร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ยพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย

ค่าเสียหายทีอ่าจจะเกดิข้ึนโดยคดัฉบับจริงจากอ าเภอตน้สังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำจะต้องมีใบรับรองจำกบิดำ   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย

ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงทั้งกับบิดำและมำรดำ โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
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 เดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหาย

ที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดา

หรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณเีด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลังโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใด

เป็นผู้ดูแลบตุรแต่เพียงผู้เดยีว พร้อมฉบบัแปลภาษาอังกฤษ 

7 กรณีสมรสแล้ว ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรือ ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) พร้อม   

      ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

8 เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล ์

9 กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาใหถู้กตอ้งดว้ย เน่ืองจากเป็นข้อมูลทีต่้องส่งให้กับทาง 

        สถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกแทนท่านได้ เพราะถา้ข้อมลูผิดพลาด ท่านอาจจะถกูปฏเิสธวีซ่าได้ 

10 ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ำร้องขอวีซ่ำเท่ำน้ัน 

 

 

การยื่นวีซ่าแคนาดา ทุกท่านต้องกรอกประวัตคิรอบครัวอย่างละเอียด 
ชื่อบุคคลกรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ 

1.ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครขอวีซ่า…………………………………………… 
จังหวัดที่เกิด……………………………… 
วันเดือนปีเกิด.............................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง)...................................................... 
สถานะ........................................................................... 
ที่อยู…่…………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
2. ชื่อ-นามสกุล บิดา ………………………………………................................................................ 
จังหวัดที่เกิด................................................................... 
วันเดือนปีเกิด...........................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ..................................................................................... 
ที่อยู…่……………………………………………………..… 
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 ……………………………………………………………………………………………………… 
3. ชื่อ-นามสกุล มารดา ………………………………………………...…  
จังหวัดที่เกิด........................................................................... 
วันเดือนปีเกิด.........................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ..................................................................................... 
ที่อยู…่……………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 
4.ชื่อ-นามสกุล พี-่น้อง ………………………………………………...…  
จังหวัดที่เกิด........................................................................... 
วันเดือนปีเกิด........................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ที่อยู…่……………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 
5.ชื่อ-นามสกุล พี-่น้อง ………………………………………………...…  
จังหวัดที่เกิด............................................... 
วันเดือนปีเกิด.............................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ.......................................................................... 
ที่อยู…่……………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 
6.ชื่อ-นามสกุล พี-่น้อง ………………………………………………...…  
จังหวัดที่เกิด.............................................................................. 
วันเดือนปีเกิด............................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ที่อยู…่……………………………………………………..… 
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 ………………………………………………………………………………………………………… 

กรณีสมรส 
1. ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส…………………………………………………… 
2. จังหวัดที่เกิด…………………………........................... 

วันเดือนปีเกิด.............................................................................. 
 อาชีพ(ระบุต าแหน่ง)................................................................... 
สถานะ......................................................................................... 
ที่อยู…่………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 

3. ชื่อ-นามสกุล บุตร ………………………………………………...…  
4. จังหวัดที่เกิด................................................................... 

วันเดือนปีเกิด.............................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ....................................................................................... 
ที่อยู…่……………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 

5. ชื่อ-นามสกุล บุตร ………………………………………………...… 
6.  จังหวัดที่เกิด............................................................... 

วันเดือนปีเกิด............................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ที่อยู…่……………………………………………………..………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 


