
 

***พเิศษ... พกัยา่นไทมส์แควร ์2 คนื*** 

***ชมทวิทศันม์หานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าแหง่ใหมข่องนครนวิยอร ์

ตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์(One World Trade Center)  

ทีGถกูจดัอนัดบัใหเ้ป็นตกึทีGสงูเป็นอนัดบัทีG 3 ของโลก*** 

***ลอ่งเรอืชมนํ Nาตกไนแองการา่ (Niagara Falls)*** 

             

อเมรกิา แคนนาดา 
นวิยอรก์ – แอตแลนดต์กิ ซติีN  

วอชงิตนั ด.ีซ.ี – ไนแอการา่ – โตรอนโต  
11 วนั 7 คนื               

โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) 



วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีGยง คํGา โรงแรมทีGพกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

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

DOUBLETREE BY 
HILTON HOTEL 
NEW YORK - TIMES 
SQUARE SOUTH 

3 นวิยอรก์ – ขึNนตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์ O O O

DOUBLETREE BY 
HILTON HOTEL  
NEW YORK - TIMES 
SQUARE SOUTH

4 WOODBURY OUTLET – แอตแลนดต์กิ ซติี9 O X O
TROPICANA CASINO & 
RESORT

5 แอตแลนดต์กิ ซติี9 – ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี O O O
HOLIDAY INN 
CHANTILLY

6
วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ – 

HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD
O O O

RADISSON 
HARRISBURG

7
แฮรสิเบริก์ – แคนาดา – นํ9าตกไนแองการา่ – อาหารคํGาบน 

Skylon Tower
O O O

HILLTON ON THE 
FALLS

8 ลอ่งเรอืไนแองการา่ – เมอืงโตรอนโต (แคนาดา) O O O
CHELSEA TORONTO 

9 เทีGยวโตรอนโต – ขึ9น CN Tower – สนามบนิ O O  ✈  

10 สนามบนิดไูบ ✈ ✈ ✈

11 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ  

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิเอมเิรตส ์ประต ู9 แถว T พบเจา้หนา้ทีG คอยอํานวยความสะดวก 

21.25 น.  ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีGยวบนิทีG EK373 

***ต ัNงแตเ่ดอืน พฤศจกิายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 20.35 น. และ

ถงึดไูบ เวลา 00.50 น.***

วนัทีGสองของการเดนิทาง         ดไูบ – นวิยอรก์ – เทพเีสรภีาพ – ถนน 5th Avenue

00.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีGยนเครืGอง

02.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมหานครนวิยอรก์ โดยเทีGยวบนิ EK203 

***ต ัNงแตเ่ดอืน พฤศจกิายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 02.35 น. และ

ถงึนวิยอรค์ เวลา 08.15 น.***

***เครืGองบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***

             



08.50 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตจิอหน์ เอฟ เคนเนด ี (JFK) มหานครนวิยอรก์ 

(เวลาทอ้งถิGนชา้กวา่ประเทศไทย 11 ชัGวโมง) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร นําทา่นเทีGยวชม มหานครนวิยอรก์ (New York) ทีGมชีืGอเลน่วา่ 

Big Apple เมอืงใหญท่ีGสดุในสหรัฐอเมรกิา และทีGเจริ ญทีGสดุในโลก และเป็น

มหานครเอกของโลก จัดไดว้า่เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ วฒันธรรม 

บนัเทงิ ทีGสําคญัทีGสดุของโลก เป็นเมอืงทีGม ีตกึระฟ้า ตกึสงูมากทีGสดุในโลก ผา่น

ชมสถานทีGสําคญั ตา่งๆ เชน่ ตกึสหประชาชาต ิ หอสมดุประชาชน โบสถเ์ซนต์

แพททรคิ ยา่นไชน่าทาวน ์ เซ็นทรลัปารค์ (Central Park) สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ ่ซึGงเรยีกไดว้า่เป็นปอดของชาวนวิยอรก์ 

เทีGยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

จากนั9นพาทา่นลงเรอืเฟอรร์ ีG เพืGอชมอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ (Statue of 

Liberty) ชมความสงา่งามของเทพเีสรภีาพ สญัลกัษณแ์หง่ความภาคภมูใิจของ

ชาวอเมรกิันทีGแสดงใหเ้ห็นถงึวา่เป็นดนิแดนทีGทุกคนมสีทิธ ิ และ เสรภีาพเท่า

เทียมกัน ซึGงเทพีเสรีภาพนี9ประเทศฝรัGงเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนืGองใน

โอกาสทีGอเมรกิากอ่ตั 9งประเทศครบรอบ 100 ปี จากนั9นอสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชอ้ป

ปิ9งบนถนน 5th Avenue ถนนชืGอดงัทีGสดุใจกลางกรงุยอรก์

คํGา รับประทานอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร อาหารพื9นเมอืง

นําเขา้สูท่ีGพัก โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON HOTEL NEW YORK 

- TIMES SQUARE SOUTH หรอืเทยีบเทา่

วนัทีGสามของการเดนิทาง      นวิยอรก์ – ขึNนตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนั9นนําท่านขึNนชมทวิทศันม์หานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าแห่งใหม่ของ

นครนวิยอรก์ ตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์(One World Trade Center) 

ทีGถกูจัดอนัดบัใหเ้ป็นตกึทีGสงูเป็นอนัดบัทีG 3 ของโลก สรา้งแทนทีGตกึแฝดเวลิด์

เทรดเซน็เตอรท์ีGเกดิเหตกุารณ ์9/11 ในปี 2001

เทีGยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารญีGปุ่ น

ใหท้า่นไดอ้สิระเดนิเลน่ยา่น ไทม ์ สแควร ์ (Time Square) ยา่นการคา้ใน

กลางมหานคร ทีGประชนัป้ายโฆษณานับรอ้ยป้ายและยา่นโรงละครเพลง ณ ถนน

บรอดเวย ์ (Broadway Avenues) ตน้กําเนดิของละครบรอดเวยศ์ลิปะการ

แสดงทีGทัGวโลกยอมรับ

คํGา รับประทานอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร อาหารไทย

นําเขา้สูท่ีGพัก โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON HOTEL NEW YORK 

- TIMES SQUARE SOUTH หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีGส ีGของการเดนิทาง     WOODBURY OUTLET – แอตแลนดต์กิ ซติีN 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

             



เดนิทางสู ่เมอืงวู ๊ดบูร ี G (Woodbury) เพื Gอใหท้่านได เ้ล ือกซ ื 9อส ินค า้

ทีGWoodbury Common Premium Outlets ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ9งตาม

อธัยาศยัทีG โดยมรีา้นคา้มากกวา่ 220 รา้นคา้ อาท ิเชน่ 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. 

เทีGยง อสิระอาหารกลางวนั

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแอตแลนดต์กิ ซติีN (Atlantic City) มลรฐันวิ เจอรซ์ีG

ย ์(New Jersy) เมอืงตากอากาศที Gข ึ 9นชืGอระดบัโลกทีGตั 9งอยูบ่รเิวณชายฝัGงมหา

สมทุรแอตแลนดต์กิ รวมทั 9งยงัเป็นดนิแดนแหง่คาสโินทีGข ึ9นชืGอทีGสดุฝัGงตะวนัออก 

ไดส้มญานามวา่ ลาสเวกสัตะวนัออก ทําใหนั้กทอ่งเทีGยวทัGวโลกตา่งใฝ่ฝันทีGจะมา

เสีGยงโชค ณ เมอืงแหง่นี9 อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซื9อสนิคา้บนถนนบอรด์

วอรค์ (Boardwalk) ซึGงเป็ นทางเดนิรมิชายทะเลทีGสรา้งขึ9นจากไมแ้หง่แรก

ของอเมรกิาเปิดใชเ้มืGอ 26 มถินุายน 1870 มคีวามยาวถงึ 6 กโิลเมตร โดยตลอด

ระหวา่งเสน้ทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆมากมาย หรอืสนุกกบัการเสีGยงโชคทีGคาสิ

โน

ระยะทาง 260 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

          

คํGา รับประทานอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร อาหารพื9นเมอืง

นําเขา้สูท่ีGพัก โรงแรม TROPICANA CASINO & RESORT หรอืเทยีบเทา่

วนัทีGหา้ของการเดนิทาง   แอตแลนดต์กิ ซติีN – ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนั9นเดนิทางสูเ่มอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรฐัเพนซลิวาเนยีซึGง

เป็นเมอืงทีGรเิร ิGมการประกาศอสิรภาพในสมัยก่อตั 9งประเทศสหรัฐอเมรกิา โดย

ประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คําประกาศเขยีนโดยโธมสั เจฟเฟอรส์นั 

เ ริ Gมจ ากจุ ดกํา เนิด เส รีภ าพ อิส รภาพที ่ อนิด ีเพน เด ้นซ ์ ฮอลล  ์

(Independence Hall) และระฆงัแหง่อสิรภาพ (Liberty Bell) ทีGไดล้ัGน

เมืGอวนัประกาศ

ระยะทาง 100 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 

เทีGยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

             



บา่ย จากนั9นนําทา่นเดนิทางสูก่รงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี (Washington,D.C.) นครหลวง

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ตั 9งอยูร่ะหวา่งมลรัฐเวอรจ์เินยีกบัแมรีGแลนด ์ สรา้งใน

สมยัประธานาธบิด ี จอรจ์ วอชงิตนั ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา ถกู

สรา้งขึ9นเพืGอทดแทนฟิลาเดเฟียทีGเคยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดนิแดน

โพน้ทะเลขององักฤษ นําทา่นชมสถานทีGสําคญัตา่งๆ ถา่ยรปูคูก่บัทาํเนียบขาว 

(White House) สถานทีGทํางานของประธานาธบิดสีหรัฐ อนสุาวรียว์อชงิตนั 

(Washington Monument) แท่งหนิโอเบลสิกท์ีGสรา้งเพืGอเป็นเกี ยรตแิก ่  

จอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา ผูนํ้าอสิรภาพมาสู่

สหรัฐอเมรกิา อนสุรณส์ถานลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) อาคารหนิออ่น

ทีGสรา้งตามศลิปะแบบกรกี เพืGอเป็นเกยีรตแิด ่ อบัราฮมั ลนิคอลน์ ประธานาธบิดี

คนทีG 16 ของสหรัฐอเมรกิา อนุสรณ์ สถานเจฟเฟอรส์นั (Jafferson 

Memorial) อาคารศลิปะนีโอคลาสสคิ อุทศิใหก้ั บ โธมัส เจฟเฟอร์สั น 

ประธานาธบิดคีนทีGสามของสหรัฐอเมรกิา เจา้ของหลักการเรืGองการประกาศ

อสิรภาพ โดยออกแบบเป็นลกัษณะ Pantheon ในกรงุโรม ตกึรัฐสภา ศนูยก์ลาง

ทางกฎหมายและการเมอืงของอเมรกิามากวา่ 200 ปี สถานทีGทํางานของสมาชกิ

สภา Congress ของสหรัฐอเมรกิา

ระยะทาง 220 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.40 ชม.

คํGา รับประทานอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร อาหารพื9นเมอืง

นําเขา้สูท่ีGพัก โรงแรม HOLIDAY INN CHANTILLY // SPRINGHILL 

CENTREVILLE หรอืเทยีบเทา่

วนัทีGหกของการเดนิทาง      วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์  

                                         – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD                                          

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมสถาบนัสมธิโซเนยีน (The Smithsonian Institute) เป็น

สถาบนัวจัิย สถาบนัการศกึษา และพพิธิภณัฑ ์หน่วยงานสว่นใหญข่องสถาบนัตั 9ง

อยูท่ีGกรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี มพีพิธิภณัฑอ์กีกวา่ 19 แหง่ สวนสตัว ์ศนูยว์จัิย มวีตัถุ

ส ิGงของตา่งๆ ในความดแูลของพพิธิภณัฑม์ากกวา่ 136 ลา้นชิ9น กอ่ตั 9งในปี ค.ศ.

1846 โดยเงนิทนุรัฐบาลรว่มกบัเงนิกองทนุจากพนัิยกรรมของ James Smithson 

นักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์คร ืGองบ ิ นและยานอวกาศ 

(National Air and Space Museum) พพิธิภณัฑอ์ากาศยานและยาน

อวกาศ ทีGมผีูเ้ขา้ชมสงูทีGสดุในโลก แสดงประวตัศิาสตรก์ารบนิมาตั 9งแตต่น้จนถงึ

ปัจจบุนั ประกอบดว้ย เครืGองรอ่น เครืGองบนิ จรวดและยานอวกาศ ซึGงเป็นของจรงิ

ตั 9งแสดงอยู ่มโีรงภาพยนตรจ์อยักษ์ (Imax) ทีGฉายภาพยนตร์ เกีGยวกบัการบนิ 

อวกาศ นอกจากนี9ยังมทีอ้งฟ้าจําลอง หนิจากดวงจันทร ์ และเครืGองบนิลําแรก

ของโลกโดกย 2 พีGนอ้งตระกลู Wright นําชมพพิธิภัณฑท์ีGน่าสนใจ เชน่ เขา้ชม 

National museum of Natural History ซึGงสะสมและแสดงตวัอยา่งของ

พันธ์ไม ้ สัตว ์ ฟอสซลิ แร่ธาต ิ หนิ อุกกาบาต และวัตถุทีGเกีGยวขอ้งกับ

ประวตัศิาสตรด์า้นการววิฒันาการของมนุษย ์ยงัมหีอ้งแสดงกระดกูไดโนเสาร ์หุน่

ชา้งแอฟรกิาโบราณทีGตวัใหญท่ีGสดุในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ทีGเคยเป็น

สมบตัขิองพระเจา้หลยุสท์ีG 16 ของฝรัGงเศส

เทีGยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย

             

http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%2591%25E0%25B9%258C
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599_%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5.%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5.


บา่ย จากนั9นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) เมอืงหลวงของรฐั

เพนซลิเวเนยี (Pennsylvania) รมิฝัGงแมนํ่9าซัวควฮิานน่า นําท่านเขา้ชม 

HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลตทีGเป็นเหมอืนกบั 

เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์คอมเพล็กซ ์ (Entertainment Complex)  มทีั 9งสว่น

พพิธิภณัฑ ์   ชอ๊คโกแลต กระบวนการผลติ ภาพยนตร ์ 3 มติ ิมเีวลาใหท้า่นได ้

เลอืกซื9อชอ็คโกแลตนานาชนดิเพืGอเป็นของฝากของทีGระลกึ

ระยะทาง 190 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม. 

คํGา รับประทานอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร อาหารพื9นเมอืง

นําเขา้สูท่ีGพัก โรงแรม RADISSON HARRISBURG หรอืเทยีบเทา่

วนัทีGเจ็ดของการเดนิทาง   แฮรสิเบริก์ – แคนาดา – นํ Nาตกไนแองการา่ – อาหารคํGาบน Skylon   

                                        Tower

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนั9นนําท่านเดนิสูน่ํ Nาตกยกัษไ์นแองการา่ โดยนํ9าตกไนแอการ่า ถา้ฝัGง

อเมรกิาจะตั 9ง อยูใ่นบรเิวณของเมอืงบฟัฟาโร ่ (Buffalo) ไดรั้บการคดัเลื อก

จากหนังสอื Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมอืงทีGมคีวามสะอาดเป็นอนัดบั 3 ของ

อเมรกิา และเป็นเมอืงตดิพรมแดนระหวา่งอเมรกิาและแคนาดา โดยมแีมนํ่9าไนแอ

การา่ขวางกั 9น ซึGงเป็นจดุกําเนดิของนํ9าตกยกัษ์ไนแอการา่

ระยะทาง 458 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีGยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําทา่นขา้มพรมแดนอเมรกิา – แคนาดา เพืGอเขา้สูอ่ทุยานแหง่ชาตินํ Nาตก

ไนแองการา่ฝัGงแคนาดา (Niagara Falls, Canada Side) เป็น 1 ใน 7 สิGง

มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ พบกับความยิGงใหญ่ของนํ9าตกทีGมปีรมิาณนํา้

มากมายมหาศาลกอ่ใหเ้กดิเสยีงสนัGนหวัGนไหวและละอองไอนํ9าทีGทําใหเ้กดิสายรุง่

เมืGอกระทบกบัแสงแดดในวนัทีGทอ้งฟ้าแจม่ใส ***หมายเหต ุ : บรเิวณดา่น

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศแคนนาดา จะมกีารตรวจพาสปอรต์และวซีา่

เขา้ประเทศแคนนาดาอกีคร ัNง และทางประเทศแคนนาดา ไมอ่นญุาตใหนํ้า

อาหารทกุชนดิ รวมถงึผลไม ้ถ ัGว ขนมตา่งๆ เขา้ประเทศอยา่งเด็ดขาด***

คํGา รบัประทานอาหารคํGา ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพืGอชมววิอนั 

สวยงามของนําตกไนแอการา่จากมมุสงู อาหารพืNนเมอืง

นําเขา้สูท่ีGพัก โรงแรม HILLTON ON THE FALLS หรอืเทยีบเทา่

วนัทีGแปดของการเดนิทาง      ลอ่งเรอืไนแองการา่ – เมอืงโตรอนโต (แคนาดา) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

             



นําทา่นลอ่งเรอืชมนํ Nาตกไนแองการา่ (Niagara Falls) ตั 9งอยูบ่นแมนํ่9า       

ไนแอการ่าทางตะวันออกของทวปีอเมรกิาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศ

แคนาดากบัสหรัฐอเมรกิา นํ9าตกไนแอการา่ประกอบดว้ยนํ9าตกสามแหง่ คอื นํ9าตก

เกอืกมา้ (Horseshoe Falls) สงู 158 ฟุต, นํ9าตกอเมรกิาสูง 167 ฟุต, และนํ9าตก

ขนาดเล็กกวา่ทีGอยูต่ดิกนั คอืนํ9าตก Bridal Veil. มจีดุชมววิทีGสวยงามและเป็น

แหลง่ทอ่งเทีGยวทีGสําคญัของทั 9ง 2 ประเทศ  (หมายเหต ุ : การลอ่งเรอืนํ Nาตก

ไนแอการา่ Hornblower Niagara Cruises เปิดใหบ้รกิาร วนัทีG 1 

เมษายน- 30 พฤศจกิายน 2560 และอาจมกีารเปลีGยนแปลงขึNนอยูก่บั

สภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่เอืNออาํนวย ทางบรษิทันําท่านลงสู ่

“JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลงันํ Nาตก เพืGอชมความงาม

ของนํ Nาตกไนแอการา่อยา่งใกลช้ดิเป็นการทดแทน)

เทีGยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมอืงทีGใหญท่ีGสดุใน

ประเทศแคนาดา และเป็นเมอืงทีGใหญอ่นัดบัทีG 4 ในทวปีอเมรกิาเหนอื และโต

รอนโตเป็นเมอืงทีGใหญท่ีGสดุของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มปีระชากรประมาณ 

2.6 ลา้นคน และเป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ วฒันธรรม มสีถานทีG

ทอ่งเทีGยวทีGน่าสนใจ เชน่ หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พพิธิภณัฑ ์

Royal Ontario เป็นตน้ นําทา่นสู ่Square One shopping Center เป็นหา้ง

สรรพสนิคา้ขนาดใหญม่รีา้นคา้มากกวา่ 360 รา้นคา้ อสิระใหท้า่นเลอืกซื9อสนิคา้

แฟชัGนชั 9นนําอยา่งจใุจ อาท ิเชน่ Coach, Guess, Banana republic, American 

Eagle ฯลฯ รวมไปถึ งมหีา้งขนาดใหญต่ั 9งอยูภ่ายในดว้ยอยา่ง Walmart, Sears 

และ The Bay

คํGา รับประทานอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร อาหารไทย

นําเขา้สูท่ีGพัก โรงแรม CHELSEA TORONTO หรอืเทยีบเทา่

วนัทีGเกา้ของการเดนิทาง         เทีGยวโตรอนโต – ขึNน CN Tower – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวทิยาลยัโตรอนโต (University of 

Toronto) ศนูยก์ลางการศกึษาของโตรอนโต จากนั9นนําทา่นถา่ยรู ปคูก่บัอาคาร

รัฐสภา ของรัฐออนตารโิอ ซึGงมพีระบรมรปูของพระนางวคิตอเรยี พระราชนิแีหง่

องักฤษเจา้อาณานคิมในสมยักอ่นตั 9งอยูด่า้นหนา้, ศาลาวา่การเมอืง (Toronto 

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

เทีGยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

จากนั9นนําทา่นขึNนหอคอยซเีอ็น (CN Tower) ทีGมคีวามสงูถงึ 520 เมตรเป็น 

หอคอยทีGสงูทีGสดุในโลก ทา่นจะไดช้มทศันยีภาพของเมอืงโตรอนโตอยา่งทัGวถงึ  

รวมทั 9งทะเลสาบออนตารโิอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto  

Islands) ซึGงยงัเป็นทีGสนามบนิ ของ Billy Bishop Toronto City Airport  

ทีGทา่นสามารถมองเห็นไดจ้ากบนหอคอยนี9 จากนั9นใหอ้สิระทา่นไดเ้ลอืกซื9อสนิคา้ 

ทีGหา้ง EATON CENTER เต็มไปดว้ยรา้นคา้แฟชัGนมากมายกวา่ 175 รา้นคา้

             

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Bishop_Toronto_City_Airport


17.00 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโตรอนโต 

21.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีGยวบนิทีG EK242 

***ต ัNงแตเ่ดอืน พฤศจกิายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.40 น. และ

ถงึดไูบ เวลา 19.25 น.***

วนัทีGสบิของการเดนิทาง         สนามบนิดไูบ 

***เครืGองบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***

18.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพืGอรอเปลีGยนเครืGอง

22.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีGยวบนิทีG EK374 

***ต ัNงแตเ่ดอืน พฤศจกิายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 22.35 น. และ

ถงึกรงุเทพฯ เวลา 07.35 น.***

วนัทีGสบิเอ็ดของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ  

08.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการทีGจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีGทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีGยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีGกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั 9งในกรณีทีGทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี9าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึGง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการเปลีGยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีGยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการเปลีGยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีGคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมืGอทา่นทาํการซืNอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ืGอนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีทีGลกูคา้ตอ้งออกต ั_วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีGของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัNง มฉิะน ัNนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัNง

ส ิNน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีGยนแปลงได ้ท ัNงนีNข ึNนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีGไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

             



อเมรกิา แคนาดา 
นวิยอรก์ – แอตแลนดต์กิ ซติีN 

วอชงิตนั ด.ีซ.ี – ไนแอการา่ – โตรอนโต 
11 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

สงิหาคม : 24 ส.ค. – 3 ก.ย.    
ตลุาคม :  5 – 15, 19 – 29 
พฤศจกิายน : 16 – 26 

1. คา่ตัcวเครืGองบนิ ชั 9นประหยดั ( Economy Class) ทีGระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืGอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศ และ คา่ทปิคนขบัรถ นําเทีGยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีGระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีGระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีGทอ่งเทีGยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงืGอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีG) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืGอนไขกรมธรรม)์ 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
สงิหาคม : 24 ส.ค. – 3 ก.ย.    
ตลุาคม :  5 – 15, 19 – 29 
พฤศจกิายน : 16 – 26  

107,900.-

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 107,900.-

ผูใ้หญ ่พักหอ้ง 3 ทา่น (เตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่นั9น) ราคาทา่นละ 107,900.-

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 107,900.-

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีสรมิเตยีง) 107,900.-

พกัหอ้งเดีGยว เพิGมทา่นละ      23,900.-

***  ไมร่วมวซีา่อเมรกิา คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท  ***

***  ไมร่วมวซีา่แคนาดา คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 4,000 บาท  ***

กรณี ไมใ่ชต่ ั_วเครืGองบนิ                30,000.-

อตัราคา่บรกิารนีNรวม

             



** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืNอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรืGองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิGม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีNยประกนัเร ิGมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีNยประกนัเร ิGมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีGมอีายตุ ัNงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืGองดืGมทีGสัGงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํ9าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนด คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิ

ทางหรอืของมคีา่ทีGสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Nามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีGสายการบนิมกีารปรบัขึNนราคา 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลา่ร ์ตอ่คน ตอ่วนั 3x11 = 33 USD. ) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึGงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

6. ราคาไมร่วมวซีา่อเมรกิา คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท   

7. คา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดา คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 4,000 บาท   

8.  คา่ภาษมีลูคา่เพิGม 7 % 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีGน ัGงจะยนืยนัเมืGอไดร้บั 

     เงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัNน ในกรณีทีGใหท้างบรษิทัทาํการยืGนวซีา่ให ้รบกวนเก็บเงนิคา่วซีา่เพิGมอกี 7,600 บาท 

2. หากทา่นทีGตอ้งการออกต ั_วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีG  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั 9ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีG ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีGเกดิขึ9น 

3. ในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัGงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกใน   

การเดนิทางทอ่งเทีGยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัGวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนืGองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั 9งหมด 

เง ืGอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีGเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีGเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีGนัGงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัcวเครืGองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัcวเครืGองบนิ ซึGงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัcวเครืGองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaเรยีกเกบ็ 

อตัรานีNไมร่วม

เงืGอนไขการจอง

ขอ้มลูเพิGมเตมิเร ืGองต ั_วเครืGองบนิและทีGน ัGงบนเครืGองบนิ

             



      คา่ใชจ้า่ยตามทีGเกดิขึ9นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัGงทีG Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีGจะนัGงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีGสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีGมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืGนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีGเครืGองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ9าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีGมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีGนัGง Long leg ขึ9นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีGเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีGเชค็อนิเทา่นั9น 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ9นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 9งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิa เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั 9งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิaในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัNงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนทีGบรษิทัฯกาํหนดไว ้ (15 ทา่นขึNนไป) เนืGองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืGนทีGเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีGเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึGงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลืGอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั 9งนี9ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีGไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัcว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีGสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืGนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีGเกดิขึ9นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืGนวซีา่ / คา่มดัจําตัcวเครืGองบนิ 

หรอืคา่ตัcวเครืGองบนิ (กรณีออกตัcวเครืGองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีGกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั_วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัNงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืGองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีG ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิaในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัNงหมด 

1. เนืGองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีGยว (Single),    

หอ้งคู ่(Twin/Double) แตล่ะโรงแรมไมเ่หมอืนกนั สว่นหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น จะเป็นเตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่น ัNน 

2. กรณีทีGมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ9นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิaในการปรับเปลีGยนหรอืยา้ยเมอืงเพืGอใหเ้กดิความเหมาะสม 

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิGมเตมิเร ืGองโรงแรมทีGพกั

ขอ้ความซึGงถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึGงรว่มเดนิทาง

             



1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ตอ้ง

มอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง (สําหรับทา่นทีGมหีนังสอื 

เดนิทางเลม่ เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืGนวซีา่ดว้ย เพืGอความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสีหนา้ตรงขนาด 2 x 2 นิNว จํานวน 2 ใบ (ใชร้ปูสพี ืNนหลงัขาวเทา่น ัNน ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , 

สติeกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืGองประดบั, รปูทีGมกีารตดัตอ่โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์ชไ้มไ่ด)้ 

  

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื สาํเนาใบเปลีGยนชืGอ-สกุล (ถา้เคยเปลีGยน)พรอ้มฉบบัแปล

ภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- สําเนาสมดุเงนิฝากสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6 เดอืน ถา่ยสําเนามาทกุหนา้อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนักอ่นยืGน 

(กรณุาปรบัสมดุเงนิฝากแสดงยอดลา่สดุถงึ ณ เดอืนปจัจบุนัใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นถา่ยสาํเนา)  

- หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนาหนา้แรกทีGมชีืGอเจา้ของบญัชขีองเลม่เกา่ทีGตอ่ พรอ้มกบัตวัเลข

บญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั 

5. สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจาํ  

6. หลกัฐานการทาํงาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัNน)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงินเดอืน, วนัเริ Gมทํางานและชว่งเวลาที่

อนุมตัใิหล้าหยดุ ตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นยืGนวซีา่ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีGมคีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมทีGพัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีGทอ่งเทีGยวพรอ้มทั 9งการสมัมนา ดงูาน เพืGอความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุใน

การเดนิทาง ทั 9งนี9ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีGเกดิจากโรงแรมทีGพัก ยาน

พาหนะ,  อนัเนืGองจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, 

สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีGยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของ

เทีGยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิGน,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่น

งานทีGเกีGยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดง

เหตผุล เนืGองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึGงอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิ

ทางทอ่งเทีGยวทั 9งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุ ตามเงืGอนไขทีG

บรษัิทฯ ทีGรับประกนัในกรณีทีGผูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีGตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 

ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนืGองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตั ิ

ตามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื9นทีGมกีารปลอมแปลงเอกสารเพืGอการเดนิทาง รวมถงึมสี ิGงผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีGยนแปลงไดต้ามความ

จําเป็น หรอืเพืGอความเหมาะสมทั 9งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัNงนีNการขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั 

จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิ ซึGงรว่มเดนิทางเป็น

สาํคญั

เอกสารประกอบการขอวซีา่แคนาดา  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืGนประมาณ 17 วนัทาํการ 
การยืGนวซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีGสถานทตูหรอืศนูยย์ ืGนวซีา่

             



- กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีGมชีืGอของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทั 9ง เซน็ชืGอรับรองสําเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (อายสํุาเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)พรอ้ม

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีGกําลงัศกึษาอยู(่สถานทตู

ไมร่บัเอกสารทีGเป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีาย ุ 1 เดอืนกอ่นยืGน    วซีา่) ตอ้ง

สะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6. กรณีทีGเด็กอายตุํGากวา่ 20 ปี ขอสาํเนาสตูบิตัร  

7. กรณีทีGเด็กอายตุํGากวา่ 20 ปี ขอสาํเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิ

ทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีGอาจ

จะเกดิขึ9นโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั 9งแนบสําเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีGอาจจะเกดิ

ขึ9นโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั 9งแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัNงกบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศกบัใคร โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีGอาจจะเกดิ

ขึ9นโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั 9งแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั 9งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพืGอรับรองแก่

บตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีGบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผู ้

ดแูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

7. กรณีสมรสแลว้ สําเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาใบหยา่ หรอื สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) พรอ้ม   

      ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

8. เบอรม์อืถอืทีGตดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์

9. กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีGแนบมาใหถ้กูตอ้งดว้ย เนืGองจากเป็นขอ้มลูทีGตอ้งสง่ใหก้บัทาง 

        สถานฑตู ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

10. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัNน 

             



แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศแคนาดา 
(กรอกข้อมูลตามความจริงเบ้ืองต้น สําหรับการย่ืนขอวีซ่าแคนาดา และกรุณากรอกเป็นตัวพิมพ์

ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
1. ชื่อ-สกุล ……….………………………….………….…………………………………. 
ชื่อ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆท่ีเคยใช้หรือกรณีมีการเปล่ียนชื่อ ……….
………………………………………………………………………….. 
2. สถานภาพ        
        โสด      
        แต่งงานจดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ปี ท่ีแต่ง.....................................)          
        แต่งงานไม่จดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ปี ท่ีอยู่ด้วยกัน........................)             
        หย่า (โปรดระบุวัน เดือน ปี ท่ีหย่า.............................)        
        หม้าย (โปรดระบุวัน เดือน ปี ท่ีหม้าย..............................)       
        แยกทางกัน (โปรดระบุวัน เดือน ปี .................................) 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบันใน
ประเทศไทย....................................................................................................................
......................................................รหัสไปรษณีย์ ………….……… 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ……........................เบอร์โทรศัพท์บ้าน ………………..…. 
E-Mail: ………………….…….…….........… 
4. ชื่อสถานท่ีทํางานของผู้เดินทาง (กรณีเด็ก ระบุเป็นสถานท่ีศึกษา) 
…………………………………………………………..……….……………… 
ท่ีอยู่สถานท่ีทํางาน / สถาบันการศึกษา ……………….…………………………….
………………………………………….………………………….……….....….รหัส
ไปรษณีย์………………….. 
ตําแหน่งหน้าท่ี …….………………………………….………….
………………………………โทรศัพท์ …….......……….…หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) 
……………………… 
วันท่ีเริ่มทํางาน / เข้า
เรียน ........................................................................................................ 

5. ท่ีทํางานเก่าครั้งสุดท้ายไม่รวมปัจจุบัน ชื่อบริษัท …….
………………………………………………..…….……………………… 
ท่ีอยู่สถานท่ีทํางาน .………………………………….………….
………………………………...........................................................................รหัส
ไปรษณีย์……………………  
เบอร์ติดต่อ................................................ 
ตําแหน่งสุดท้ายท่ีท่านทํา...................................................................... 

             



ตั้งแต่วันท่ี(วัน/เดือน/ปี) ………………….…………………….……  
ถึงวันท่ี (วัน/เดือน/ปี)………………………..………..……..………       
รวม …………วัน …………เดือน …………ปี 
6. ประวัติการศึกษา, ชื่อสถานศึกษา ……………….………….
……………………………………………………… 
ท่ีอยู่สถานศึกษา ….………………………………….………….
………………………………….…………………...................................รหัส
ไปรษณีย์……………………...... 
 เบอร์ติดต่อ................................................................. 
หลักสูตรการศึกษา/คณะ …………………………………..…………………………….
……….. 
เข้าเรียน(วัน/เดือน/ปี).................................................................... 
จบการศึกษาเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)…….………….……………………………….. 
7. ชื่อบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย …………………….………….
………………………………………………… 
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ) ………….………….
…………………………..................……….. 
8. ท่านคาดว่าจะเดินทางวันท่ี ………………… เดินทางกี่วัน ………………… 
สถานท่ีท่ีจะพํานัก / โรงแรม  
………………………......................................................................................................
..............................…………………………………………… 

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

การย่ืนวีซ่าท่านต้องกรอกประวัติครอบครัวอย่างละเอียด 
ชื่อบุคคลรบกวนกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ 

1.ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครขอวีซ่า………………………………………................ 
จังหวัดท่ีเกิด……………………………………………… 
สถานภาพ........................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................  
ท่ีอยู่ปัจุจบัน ......……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 
อาชีพ(ระบุตําแหน่ง)...................................................... 

             



ชื่อบริษัท.................................................................................................................... 
ท่ีอยู่บริษัท......………………………………………………..……………………………… 
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์........................... 
2. ชื่อ-นามสกุล มารดา 
……………………………………................................................................ 
จังหวัดท่ีเกิด................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................................................  
อาชีพ (ระบุตําแหน่ง).................................................................. 
สถานภาพ..................................................................................... 
ท่ีอยู่…………………………………..……………………………………….. 
………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 
3. ชื่อ-นามสกุล บิดา……………………………………….........................  
จังหวัดท่ีเกิด........................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด.........................................................................  
อาชีพ (ระบุตําแหน่ง).................................................................. 
สถานภาพ..................................................................................... 
ท่ีอยู่………………………………..………………………………………… 
……………………………………………รหัสไปรษณีย์............................. 
4.ชื่อ-นามสกุล พ่ี-น้อง ………………………………………………...…..............  
จังหวัดท่ีเกิด........................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด........................................................................  
อาชีพ (ระบุตําแหน่ง).................................................................. 
สถานภาพ.......................................................................... 
ท่ีอยู่…………………………………………………..………………………… 
………………………………………..........รหัสไปรษณีย์........................ 
5.ชื่อ-นามสกุล พ่ี-น้อง ………………………………………………...….............  
จังหวัดท่ีเกิด............................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................  
อาชีพ (ระบุตําแหน่ง).................................................................. 
สถานภาพ.......................................................................... 
ท่ีอยู่……………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 

6.ชื่อ-นามสกุล พ่ี-น้อง ………………………………………………...…  
จังหวัดท่ีเกิด.............................................................................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................  

             



อาชีพ (ระบุตําแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ท่ีอยู่…………………………………………………………………………… 
………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 
7.ชื่อ-นามสกุล พ่ี-น้อง ………………………………………………...…  
จังหวัดท่ีเกิด.............................................................................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................  
อาชีพ (ระบุตําแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ท่ีอยู่……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 
กรณีสมรสท้ังจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน, หย่าร้าง, เป็นหม้าย 
สมรสเมื่อไร วัน/เดือน/ปี ................................................................... 
(โปรดระบุ แม้ว่าจะหย่ากันแล้วหรือคู่สมรสเสียชีวิต) 
หย่าเมื่อไร วัน/เดือน/ปี ................................................................... 
คู่สมรสเสียชีวิตเมื่อไร  วัน/เดือน/ปี ........................................................... 

1. ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส…………………………………………………… 
จังหวัดท่ีเกิด…………………………........................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................................. 
อาชีพ (ระบุตําแหน่ง)................................................................... 
สถานภาพ......................................................................................... 
ท่ีอยู่……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………รหัสไปรษณีย์....................... 

2. ชื่อ-นามสกุล บุตร ………………………………………………...…  
จังหวัดท่ีเกิด................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................................  
อาชีพ (ระบุตําแหน่ง).................................................................. 
สถานภาพ....................................................................................... 
ท่ีอยู่……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………รหัสไปรษณีย์..................... 

3. ชื่อ-นามสกุล บุตร ………………………………………………...… 
จังหวัดท่ีเกิด............................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................  

             



อาชีพ (ระบุตําแหน่ง).................................................................. 
สถานภาพ........................................................................... 
ท่ีอยู่…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………รหัสไปรษณีย์...................... 

ข้อมูลเบ้ืองต้นและหลักฐานการทำวีซ่าสหรัฐอเมริกา 
** ผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ข้ึนไป จะต้องมีคุณสมบัติของตัวเองในการที่จะได้รับวีซ่าชั่วคราวประเภทธุรกิจหรือ 

ท่องเที่ยว ** 

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้ หากยื่นคำร้องไม่ครบ

ถ้วน ทางสถานทูตจะไม่พิจารณาเอกสารของท่าน.. 

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณานำหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่มีวีซ่าเข้า 

   ประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี) 

2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จำนวน 2 ใบ 

   ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายจะต้องเป็นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น เปิดหู,  

   ห้ามสวมแว่นตาดำหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่รูปถ่าย 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร) – 

   สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  

4. หลักฐานการทำงาน 

4.1 กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เริ่มทำงานเม่ือใด ตำแหน่งอะไร  

     เงินเดือนเท่าไร ได้ลาหยุดพักจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร และจะกลับมาปฏิบัติงานวันที่เท่าไร 

4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยื่นหลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ่าย 

     สำเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการอยู่ 

4.3 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด 

4.4 กรณีอายุไม่ถึง 19 ปี ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่านผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางทำหนังสือยินยอม 

     จากอำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย 

4.5 กรณีอายุไม่ถึง 19 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต 

    ท้องที่อาศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด 

5.  หลักฐานการเงิน ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น หรือ 

     จดหมายรับรองจากธนาคาร 1 ชุด  

6.  หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน และรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง หรือ หนังสือเชิญจากญาติ 

             



แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืGนวซีา่อเมรกิา 
Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูสาํหรบัการยืGนวซีา่อเมรกิา 
กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความเป็นจรงิ         
เป็นขอ้มลูทีGจะใชป้ระกอบการสมัภาษณข์องทา่น 

**ถา้กรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น จะไมส่ามารถยืGนเอกสารได*้* 
(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 
1. Surname / นามสกุล ตรงกับในหนังสือเดินทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อต้น ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถ้ามี (เช่น นามสกุล
ก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล) 

ชื่อเก่า:_________________________________นามสกุลเก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 
                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 
                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่าร้าง 
        *** ถ้าหย่า หย่าวันที่เท่าไร (ว/ด/ป)_____________เพราะเหตุผลอะไร      
____________________ 
                       Separated / แยกกันอยู่   

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หม้าย 
7. Date of Birth / วันเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________ 

8. City of Birth / เมืองหรือเขตที่เกิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดที่เกิด _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________ 

Personal Information 2 
1. Nationality / สัญชาติ _______________________________________________ 

2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สัญชาติอื่นที่ได้รับ หรือเคย
ได้รับ  
ถ้ามีสัญชาติอื่น คือประเทศ : ________________________ 
ได้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้ระบุไว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 
ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________ 

             



3. National Identification Number / เลขที่บัตรประชาชน __________________________ 

4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถ้ามี 
______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถ้ามี 
                 ______________________________________________________________ 

Address and Phone Information 
        1. Street Address / ที่อยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหัสไปรษณีย์ :______________                                                                     

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

       ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หากแตกต่างจากที่อยู่ในข้อ 1  
        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
         4 . Home Phone Number / โทรศัพท์บ้าน_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศัพท์ที่ทำงาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ทำงาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพท์มือถือ __________________________________ 

         8. Email Address / ที่อยู่อีเมล ________________________________________________ 

Passport Information 
         1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบาร์โค๊ดด้านหลังหนังสือเดินทาง                                                                                                                                                          
            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเดินทาง 
                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานที่ออกหนังสือเดินทาง ____________________ 

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

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

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยทำหนังสือเดินทางสูญหาย 
หรือถูกขโมยหรือไม่ 
        Yes / *เคย                                          No / ไม่เคย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number ______________________________ 
เหตุผลที่หนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

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

_______________________________________________________________ 

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวันเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา 
(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ต้องการพำนักในสหรัฐอมริกา 

__________________ Day(s)/วัน 

             



4. Address where you will stay in U.S./ ที่อยู่ในสหรัฐที่ท่านตั้งใจจะไปพำนัก 
Street Address / ที่อยู่_______________________________________________ 

City / เมือง_______________________________________________________ 

State / รัฐ ________________________________________________________ 

Zip Code / รหัสไปรษณีย์ _____________________________________________ 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับท่าน? 
_______________________________________________________________ 
*** ถ้ามีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้ // ถ้าไม่มีข้ามไปที่ข้อ 6 
ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ :_________________________________________________ 
Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายให้ : 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Telephone number /เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ บริษัท : ________________________________________________ 

Relationship to you /ความสัมพันธ์กับคุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็นต้น  : ____________________________________ 

Previous U.S.Travel Information 
1. ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไม่เคย 

             ** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้ 

Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 
Length of stay / ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี่วัน___________________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 ? /ท่านเคยได้รับวีซ่าสหรัฐหรือไม่ 

         * Yes/เคย                                           No/ไม่เคย 

** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด 

Date last visa was issued/ วันที่ออกวีซ่า:________________________________  
Visa Number/หมายเลขวีซ่า______________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถ้าเคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐ หรือถูกเพิก
ถอนวีซ่าหรือไม่      
         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

             



ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Family Information : Relatives 
1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบิดาและวันเดือนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบิดา __________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปีเกิด _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บิดาของท่านพำนักอยู่ในสหรัฐใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 
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 / ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปีเกิด 
Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปีเกิด _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพำนักอยู่ในสหัฐใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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)? ท่านมีญาติลำดับต้นที่ไม่ใช่บิดามารดา 
( ได้แก่ คู่หมั้น คู่สมรส บุตร พี่น้อง ) พำนักอยู่ในสหรัฐหรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวข้องกับท่าน ____________________________ 
       Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),    

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เช่น  
               เป็นอเมริกาซิติ เช่น ได้รับใบเขียว ได้รับวีซ่าสหรัฐชั่วคราว หรืออื่นๆ ) 
                        ___________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

             



     If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด    
___________________________________________________________ 

                ____________________________________________________________ 

Spouse Information 
1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 
2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 
3. Spouse’s Date of Birth / วัน เดือน ปี เกิด คู่สมรส __________________________ 
4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________ 
5. Spouse’f Plade of Birth / สถานที่เกิด _________________________________ 
6. Spouse’s Address / ที่อยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Present Work/ Education/ Training / Information 
1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือที่ทำงาน ____________________ 

__________________________________________________________ 
       Street Address / ที่อยู่ _____________________________________________ 
       City / เมือง _____________________________________________________ 
       State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________ 
       Zip Code / รหัสไปรษณีย์ _____________________________________________ 
       Country / ประเทศ _________________________________________________ 
       Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน _____________________ 

3. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

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

1. Were you previously employed? ก่อนหน้านี้เคยทำงานหรือไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 
Employer / Employment information 

Employer Name/ชื่อบริษัทที่เคยทำงาน _________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยทำงาน 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศัพท์ที่เคยทำงาน ______________________________________________________ 

2. Job Title/ตำแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริ่มทำงานตั้งแต่เมื่อไร (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 ?  

ท่านเคยเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including elementary schools/ถ้าใช่ 
โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ท่านเคยเข้าเรียน 
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 ? คุณเคยท่องเที่ยวในประเทศ 
      อื่น ๆ ใน 5 ปีที่แล้วหรือไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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

____________________________________________________________________________________ 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทำหน้าที่ในทางทหารหรือไม่ 
            Yes / ใช่(โปรดระบุ)                   No / ไม่ใช่ 

If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้ 
Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สังกัด ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ตำแหน่ง______________________________________________ 

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 วัณโรค) ที่เป็นภัยต่อสาธารณชนหรือไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 
* Explain / *ถ้าใช่ โปรดระบุโรคที่ท่านเป็น 
   ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

             



     If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด 
     ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

             


