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นิวยอร์ก | วอชิงตนั ดี.ซี.| น ำ้ตกไนแองกำร่ำ | อำหำรค ่ำบน Skylon Tower | โตรอนโต 

 
 
 
 
 
 
 

อเมริกา แคนาดา 

นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี.  ไนแอการ่า โตรอนโต 

10 DAYS 7 NIGHTS 

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562 

เร่ิมต้นเพียง 96,888.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก 
08.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผู้โดยสำรระหวำ่งประเทศ เคำน์เตอร์สำยกำรบนิ อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว 

Q พบเจ้ำหน้ำท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวก 

11.40 น. ออกเดนิทำงสูม่หำนครนิวยอร์ก โดยเท่ียวบนิท่ี BR 062 

***คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 พ.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 12.00 น.*** 

16.30 น. ถึงสนำมบนิไต้หวนั รอเปล่ียนเคร่ือง 

***คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 พ.ย. 62 เดนิทางถึง เวลา 16.35 น.*** 

19.10 น. ออกเดนิทำงตอ่สูม่หำนครนิวยอร์ก โดยเท่ียวบนิท่ี BR 032 

***คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 พ.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 19.30 น.*** 
22.05 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหำนครนิวยอร์ก (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 11 

ชัว่โมง) หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกร น ำท่ำนเดินทำงสู่ มหานครนิวยอร์ก (New York) ท่ีมีช่ือเล่นว่ำ 

Big Apple เมืองใหญ่ท่ีสดุในสหรัฐอเมริกำ และท่ีเจริญท่ีสดุในโลก  

***คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 พ.ย. 62 เดนิทางถึง เวลา 21.10 น.*** 

ที่พัก เดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั THE WATSON HOTEL NEW YORK หรือเทียบเท่า 
พักโรงแรมใกล้ย่าน TIME SQUARE จุดใจกลางมหานครนิวยอร์ก 
 
 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ไต้หวนั – นิวยอร์ก 

วนัท่ี 2. นิวยอร์ก –  เทพีเสรีภำพ – ขึน้ตกึ วนั เวลิด์เทรด เซ็นเตอร์ 
วนัท่ี 3. นิวยอร์ก –  WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก – ไทม์ สแควร์ 

วนัท่ี 4. ฟิลำเดลเฟีย – วอชิงตนั ดี.ซี. 

วนัท่ี 5. วอชิงตนั ดี.ซี. – สถำบนัสมธิโซเนียน – แฮริสเบร์ิก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 

วนัท่ี 6. แฮริสเบร์ิก – แคนำดำ – น ำ้ตกไนแองกำร่ำ –  อำหำรค ่ำบน Skylon Tower 

วนัท่ี 7. ลอ่งเรือไนแองกำร่ำ – เมืองโตรอนโต  
วนัท่ี 8. โตรอนโต –  CN Tower – ช้อปปิง้ – สนำมบนิ 
วนัท่ี 9. ***เคร่ืองบนิบนิผำ่นเส้นเวลำสำกล*** 

วนัท่ี 10. ไต้หวนั – กรุงเทพฯ   
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

CODE : AGA05 

 

วันที่ 2 นิวยอร์ก –  เทพีเสรีภาพ – ขึน้ตกึ วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ 
เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 พำท่ำนลงเรือเฟอร์ร่ี เพ่ือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมควำมสง่ำงำมของเทพีเสรีภำพ 
สญัลกัษณ์แห่งควำมภำคภูมิใจของชำวอเมริกันท่ีแสดงให้เห็นถึงวำ่เป็นดินแดนท่ีทกุคนมีสิทธิ และ เสรีภำพเท่ำเทียมกัน 
ซึ่งเทพีเสรีภำพนีป้ระเทศฝร่ังเศสได้มอบให้เป็นของขวญัเน่ืองในโอกำสท่ีอเมริกำก่อตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรญ่ีปุ่ น 
 จำกนัน้น ำท่ำนขึน้ชมทิวทัศน์มหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าแห่งใหม่ของนครนิวยอร์ก ตึก วัน เวลิด์เทรด เซ็น

เตอร์ (One World Trade Center) ท่ีถกูจัดอนัดบัให้เป็นตกึท่ีสงูเป็นอนัดบัท่ี 3 ของโลก สร้ำงแทนท่ีตกึแฝดเวล์ิดเทรดเซ็น
เตอร์ท่ีเกิดเหตกุำรณ์ 9/11 ในปี 2001 จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้เดินช้อปปิง้บนถนน 5th Avenue ถนนช่ือดงัท่ีสดุใจกลำง
กรุงยอร์ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน  

ที่พัก เดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั THE WATSON HOTEL NEW YORK หรือเทียบเท่า 
พักโรงแรมใกล้ย่าน TIME SQUARE จุดใจกลางมหานครนิวยอร์ก 
 

วันที่ 3 นิวยอร์ก –  WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก – ไทม์ สแควร์ 
เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 เดินทำงสู่เมือง วู๊ดบูร่ี (Woodbury) เพ่ือให้ท่ำนได้เลือกซือ้สินค้ำท่ี  Woodbury Common Premium Outlets ให้ท่ำน
อิสระช้อปปิง้ตำมอัธยำศัยท่ี โดยมีร้ำนค้ำมำกกว่ำ 220 ร้ำนค้ำ อำทิ 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 ฯลฯ 

กลางวัน อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
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บ่าย ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลบัสูน่ิวยอร์ก  ให้ท่ำนได้อิสระเดินเล่นย่ำน ไทม์ สแควร์ (Time Square) ย่ำนกำรค้ำ
ในกลำงมหำนคร ท่ีประชันป้ำยโฆษณำนบัร้อยป้ำยและย่ำนโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้น
ก ำเนิดของละครบรอดเวย์ศลิปะกำรแสดงท่ีทัว่โลกยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรไทย 
ที่พัก เดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั THE WATSON HOTEL NEW YORK หรือเทียบเท่า 

พักโรงแรมใกล้ย่าน TIME SQUARE จุดใจกลางมหานครนิวยอร์ก 
 

วันที่ 4 ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี. 
เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 จำกนัน้เดินทำงสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวำเนียซึ่งเป็นเมืองท่ีริเร่ิมกำรประกำศอิสรภำพในสมยั
ก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยประกำศแยกเอกรำชในปี ค.ศ. 1776 ค ำประกำศเขียนโดยโธมสั เจฟเฟอร์สนั เร่ิมจำกจุด
ก ำเนิดเสรีภำพ อิสรภำพท่ี อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ (Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภำพ (Liberty Bell) ท่ีได้ลั่น
เม่ือวนัประกำศ 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย 

 
จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงวอชงิตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกำ ตัง้อยู่ระหวำ่งมล
รัฐเวอร์จิเนียกับแมร่ีแลนด์ สร้ำงในสมยัประธำนำธิบดี จอร์จ วอชิงตนั ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกำ ถกูสร้ำงขึน้
เพ่ือทดแทนฟิลำเดเฟียท่ีเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมยัเป็นดนิแดนโพ้นทะเลขององักฤษ น ำท่ำนชมสถำนท่ีส ำคัญตำ่งๆ 
ถ่ายรูปคู่กับท าเนียบขาว (White House) สถำนท่ีท ำงำนของประธำนำธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington 

Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ท่ีสร้ำงเพ่ือเป็นเกียรติแก่   จอร์จ วอชิงตนั ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกำ ผู้น ำ
อิสรภำพมำสูส่หรัฐอเมริกำ อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) อำคำรหินอ่อนท่ีสร้ำงตำมศลิปะแบบกรีก เพ่ือ
เป็นเกียรติแด่ อับรำฮัม ลินคอล์น ประธำนำธิบดีคนท่ี 16 ของสหรัฐอเมริกำ อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Jafferson 

Memorial) อำคำรศิลปะนีโอคลำสสิค อุทิศให้กับ โธมสั เจฟเฟอร์สนั ประธำนำธิบดีคนท่ีสำมของสหรัฐอเมริกำ เจ้ำของ
หลกักำรเร่ืองกำรประกำศอิสรภำพ โดยออกแบบเป็นลกัษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภำ ศนูย์กลำงทำงกฎหมำย



 
 
 
 
 
 
 

CODE : AGA05 

 

และกำรเมืองของอเมริกำมำกวำ่ 200 ปี สถำนท่ีท ำงำนของสมำชิกสภำ Congress ของสหรัฐอเมริกำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั HOLIDAY INN CHANTILLY หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 
วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S 
CHOCOLATE WORLD 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น ำท่ำนชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เป็นสถำบันวิจัย สถำบันกำรศึกษำ และพิพิธภัณฑ์

หน่วยงำนส่วนใหญ่ของสถำบนัตัง้อยู่ท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่ำ 19 แห่ง สวนสตัว์ ศนูย์วิจัย มีวตัถุสิ่งของ
ตำ่งๆ ในควำมดแูลของพิพิธภัณฑ์มำกกว่ำ 136 ล้ำนชิน้ ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบำลร่วมกับเงินกองทุนจำก
พนิัยกรรมของ James Smithson นักวิทยำศำสตร์ชำวอังกฤษ  เข้ำชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองบนิและยานอวกาศ (National 

Air and Space Museum) พพิิธภณัฑ์อำกำศยำนและยำนอวกำศ ท่ีมีผู้ เข้ำชมสงูท่ีสดุในโลก แสดงประวตัิศำสตร์กำรบิน
มำตัง้แต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เคร่ืองร่อน เคร่ืองบิน จรวดและยำนอวกำศ ซึ่งเป็นของจริงตัง้แสดงอยู่ มีโรง
ภำพยนตร์จอยกัษ์ (Imax) ท่ีฉำยภำพยนตร์เก่ียวกบักำรบิน อวกำศ นอกจำกนีย้ังมีท้องฟ้ำจ ำลอง หินจำกดวงจนัทร์ และ
เคร่ืองบินล ำแรกของโลกโดกย 2 พ่ีน้องตระกูล Wright น ำชมพิพิธภัณฑ์ท่ีน่ำสนใจ เช่น เข้าชม National museum of 

Natural History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่ำงของพันธ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ธำติ หิน อุกกำบำต และวตัถุท่ีเก่ียวข้องกับ
ประวตัศิำสตร์ด้ำนกำรววิฒันำกำรของมนษุย์ ยงัมีห้องแสดงกระดกูไดโนเสำร์ หุ่นช้ำงแอฟริกำโบรำณท่ีตวัใหญ่ท่ีสดุในโลก 
และเพชรขนำด 45.5 กะรัต ท่ีเคยเป็นสมบตัขิองพระเจ้ำหลยุส์ท่ี 16 ของฝร่ังเศส 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) ริมฝ่ังแม่น ำ้

ซวัควฮิำนน่ำ น ำท่ำนเข้ำชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อำณำจักรช๊อคโกแลตท่ีเป็นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เท
นเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex)  มีทัง้ส่วนพิพธิภัณฑ์   ช๊อคโกแลต กระบวนกำรผลิต ภำพยนตร์ 3 มิต ิมี
เวลำให้ท่ำนได้เลือกซือ้ช็อคโกแลตนำนำชนิดเพ่ือเป็นของฝำกของท่ีระลกึ 
**ในกรณีท่ีวันเดินทำงตรงกับวันหยุดคริสมำสต์ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนโปรแกรมทัวร์ตำมควำม
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เหมำะสม เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้เดนิทำง** 
ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ที่พัก เดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั RADISSON HARRISBURG  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 
แฮริสเบิร์ก – แคนาดา – น า้ตกไนแองการ่า –  อาหารค ่าบน Skylon 
Tower 

เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดินสู่น า้ตกยักษ์ไนแองการ่า โดยน ำ้ตกไนแอกำร่ำ ถ้ำฝ่ังอเมริกำจะตัง้ อยู่ในบริเวณของเมืองบัฟฟาโร่ 

(Buffalo) ได้รับกำรคดัเลือกจำกหนงัสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองท่ีมีควำมสะอำดเป็นอนัดบั 3 ของอเมริกำ และเป็น
เมืองตดิพรมแดนระหวำ่งอเมริกำและแคนำดำ โดยมีแมน่ ำ้ไนแอกำร่ำขวำงกัน้ ซึ่งเป็นจดุก ำเนิดของน ำ้ตกยกัษ์ไนแอกำร่ำ 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย น าท่านข้ามพรมแดนอเมริกา – แคนาดา เพ่ือเข้าสู่อุทยานแห่งชาติน า้ตกไนแองการ่าฝ่ังแคนาดา (Niagara 

Falls, Canada Side) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทำงธรรมชำติ พบกับควำมยิ่งใหญ่ของน ำ้ตกท่ีมีปริมำณน ำ้
มำกมำยมหำศำลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวัน่ไหวและละอองไอน ำ้ท่ีท ำให้เกิดสำยรุ่งเม่ือกระทบกับแสงแดดในวนัท่ีท้องฟ้ำ
แจ่มใส  
***หมายเหตุ : บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนนาดา จะมีการตรวจพาสปอร์ตและวีซ่าเข้า
ประเทศแคนนาดาอีกครัง้ และทางประเทศแคนนาดา ไม่อนุญาตให้น าอาหารทุกชนิด รวมถึงผลไม้ ถ่ัว ขนม
ต่างๆ เข้าประเทศอย่างเดด็ขาด*** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพ่ือชมววิอัน 
สวยงามของน าตกไนแอการ่าจากมุมสูง 

ที่พัก เดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั SHERATON ON THE FALL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 7 ล่องเรือไนแองการ่า – เมืองโตรอนโต 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านล่องเรือชมน า้ตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ตัง้อยู่บนแมน่ ำ้ไนแอกำร่ำทำงตะวนัออกของทวีปอเมริกำเหนือ 
บนพรมแดนระหว่ำงประเทศแคนำดำกับสหรัฐอเมริกำ น ำ้ตกไนแอกำร่ำประกอบด้วยน ำ้ตกสำมแห่ง คือ น ำ้ตกเกือกม้ำ 
(Horseshoe Falls) สงู 158 ฟุต, น ำ้ตกอเมริกำสงู 167 ฟุต, และน ำ้ตกขนำดเล็กกว่ำท่ีอยู่ติดกนั คือน ำ้ตก Bridal Veil. มี
จุดชมวิวท่ีสวยงำมและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคัญของทัง้ 2 ประเทศ   (หมายเหตุ : การล่องเรือน า้ตกไนแอการ่า 
Hornblower Niagara Cruises เปิดให้บริการ วันที่  18 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 และอาจมีการ
เปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย ทางบริษัทน าท่านลงสู่ “JOURNEY 
BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน า้ตก เพ่ือชมความงามของน า้ตกไนแอการ่าอย่างใกล้ชดิเป็นการทดแทน) 
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กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูเ่มืองโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศแคนำดำ และเป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบัท่ี 4 

ในทวีปอเมริกำเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของรัฐออนตำโอ ของแคนำดำ มีประชำกรประมำณ 2.6 ล้ำนคน 
และเป็นศนูย์กลำงทำงด้ำนเศรษฐกิจ ศลิปะ วฒันธรรม มีสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสำป 
Ontario,พพิธิภณัฑ์ Royal Ontario  

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย 
ที่พัก เดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั TORONTO DON VALLEY หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 8 โตรอนโต –  CN Tower – ช้อปป้ิง – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
 
 
 
 
 

 

จำกนัน้น ำท่ำนขึน้หอคอยซีเอ็น (CN Tower) ท่ีมีควำมสงูถึง 520 เมตรเป็นหอคอยท่ีสงูท่ีสดุในโลก ท่ำนจะได้ชม
ทศันียภำพของเมืองโตรอนโตอย่ำงทัว่ถึง รวมทัง้ทะเลสำบออนตำริโอ (Lake Ontario), เกำะโตรอนโต (Toronto Islands) 
ซึ่งยงัเป็นท่ีสนำมบนิ ของ Billy Bishop Toronto City Airport ท่ีท่ำนสำมำรถมองเห็นได้จำกบนหอคอยนี ้น ำท่ำนชมเมือง
โตรอนโต ชมมหาวทิยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศนูย์กลำงกำรศกึษำของโตรอนโต จำกนัน้น ำท่ำน
ถ่ำยรูปคูก่บัอำคำรรัฐสภำ ของรัฐออนตำริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนำงวคิตอเรีย พระรำชินีแห่งองักฤษเจ้ำอำณำนิคม
ในสมยัก่อนตัง้อยู่ด้ำนหน้ำ, ศำลำว่ำกำรเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพำร์ค (Queen’s Park) เป็นต้น  
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กลางวัน 
บ่าย 

 
 

รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูห้่างสแควร์วัน (Square One Shopping Centre) ซึ่งเป็นห้ำงขนำดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลำงเมือง ให้
ท่ำนได้เลือกซือ้สนิค้ำตำมอธัยำศยัก่อนกลบั มีร้ำนค้ำมำกกวำ่ 300 ร้ำน อำทิ เช่น Aldo, American Eagle, Armani, Ben 
Sherman, Browns, Bentley, Champ, Cleo, Coach, Diesel, Forever 21, Foot Locker, Gap, Gucci, Guess, Geox, 
H&M, Hugo Boss,  Jack & Jones, Lacoste, Massimo Dutti, Muji, Nike Root, Sephora, Showcase, Swarovski, 
Topshop, Topman, The Body Shop, Pandora , Uniqlo , Victoria’s Secret, Walmart, Zara ฯลฯ 

ค ่า อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
 น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นามบนิโตรอนโต 

 

วันที่ 9 ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
01.45 น. ออกเดนิทำงกลบัสูป่ระเทศไทย โดยเท่ียวบนิท่ี BR 035 

***คณะออกเดนิทางวันที่ 21-30 ต.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 01.20 น.*** 
***คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 พ.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 00.45 น.*** 

 ***เคร่ืองบนิบนิผ่านเส้นเวลาสากล*** 
 

วันที่ 10 ไต้หวัน – กรุงเทพฯ   
05.00 น. 

 

ถึงสนำมบนิไต้หวนั เพ่ือรอกำรเปล่ียนเคร่ือง 

***คณะออกเดนิทางวันที่ 21-30 ต.ค. 62 เดนิทางถึง เวลา 05.10 น.*** 
***คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 พ.ย. 62 เดนิทางถึง เวลา 05.25 น.*** 

08.50 น. ออกเดนิทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบนิที่ BR 067 

***คณะออกเดนิทางวันที่ 07-16 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 09.00 น. *** 

***คณะออกเดนิทางวันที่ 04-13 ธ.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 07.35 น. เที่ยวบนิที่ BR 211*** 
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***คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 21 ธ.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 09.40 น.  เที่ยวบนิที่ BR 201*** 

11.50 น. ถึง สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหำนคร ด้วยควำมสวสัดภิำพ   

***คณะออกเดนิทางวันที่ 07-16 ต.ค. 62 เดนิทางถึงเวลา 11.35 น. *** 

***คณะออกเดนิทางวันที่ 04-13 ธ.ค. 62 เดนิทางถึงเวลา 10.30 น. เที่ยวบนิที่ BR 211*** 

***คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 21 ธ.ค. 62 เดนิทางถึงเวลา 12.35 น.  เที่ยวบนิที่ BR 201*** 
 

อเมริกา แคนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี.  ไนแอการ่า โตรอนโต 

10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 07-16 ต.ค. 62 99,888.- 99,888.- 99,888.- 70,900.- 24,900.- 

วันที่ 21-30 ต.ค. 62 99,888.- 99,888.- 99,888.- 70,900.- 24,900.- 

วันที่ 04-13 พ.ย. 62 96,888.- 96,888.- 96,888.- 67,900.- 21,900.- 

วันที่ 04-13 ธ.ค. 62 97,888.- 97,888.- 97,888.- 68,900.- 21,900.- 

วันที่ 21-30 ธ.ค. 62 105,888.- 105,888.- 105,888.- 66,900.- 16,900.- 

วันที่ 30 ธ.ค.62 -08 ม.ค. 63 119,888.- 119,888.- 119,888.- 79,900.- 26,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ ำแล้วเท่ำนัน้ 
2. สง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทำง ท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพ่ือท ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หำกท่ำนท่ีต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูค้ำอยู่ต่ำงจังหวดั) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

4. หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไมส่ะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 



 
 
 
 
 
 
 

CODE : AGA05 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใต้เง่ือนไขของสำยกำรบนิ) 
2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโค้ชปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร  
4. คำ่ห้องพกัในโรงแรมตำมท่ีระบใุนรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมท่ีระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกต้องกำรเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำท่ี) 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผู้เอำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดนิทำง 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิเช่น   ค่ำเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรือของมีคำ่ท่ีสญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นต้น 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีท่ีสำยกำรบนิมีกำรปรับขึน้รำคำ 
4. คำ่บริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรัพย์สนิด้วยตวัท่ำนเอง 
5. คำ่วีซ่ำประเทศอเมริกำ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
6. คำ่วีซ่ำประเทศแคนนำดำ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 6,000 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
7. คำ่ทิปมคัคเุทศก์จำกเมืองไทย (30 ดอลลำ่สหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทได้ส ำรองท่ีนั่งพร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด 
ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรียกเก็บคำ่มดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีคำ่ใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แล้วแต่
สำยกำรบนิและช่วงเวลำเดนิทำง   

2.  หำกตั๋วเคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ตำมท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบัติตรงตำมท่ีสำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหำทำงด้ำนสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจ้ำหน้ำท่ีเช็คอินสำยกำรบนิ ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง คืนคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจ้งยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดนิทำงไมค่รบ

ตำมจ ำนวนท่ี บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้ เดินทำงอ่ืนท่ี
เดนิทำงในคณะเดียวกนับริษัทต้องน ำไปช ำระคำ่เสียหำยตำ่งๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ และคำ่ธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ี สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนมุตัวีิซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไม่ผำ่น) และท่ำนได้ช ำระค่ำทวัร์หรือมดัจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คำ่วีซ่ำและค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คำ่สว่นตำ่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผำ่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมคื่นคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
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9. กรณีผู้ เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำท่ี ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ
ตำมทำงบริษัทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมคื่นคำ่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่ำน แตอ่ำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมมี่เคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่ำ 
3. กรณีท่ีมีงำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลให้คำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำดกะทัดรัตและไม่มีอ่ำง

อำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ

ไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 
4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้(พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่อเมรกิา 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูส าหรบัการยืน่วซีา่

อเมรกิา กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความ

เป็นจรงิ         เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบการ

สมัภาษณ์ของทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกบัในหนงัสอืเดินทาง ________________________________ 

2. Given names / ช่ือตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ช่ือนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

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

นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปลีย่นช่ือ นามสกุล) 

ช่ือเก่ำ:_________________________________นำมสกุล

เก่ำ:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไมไ่ดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรือเขตที่เกิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรือจงัหวดัที่เกิด _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาติ _______________________________________________ 

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

หรือเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาติอื่น คือประเทศ : ________________________ 

ได้ถือหนงัสือเดนิทำงของประเทศท่ีได้ระบไุว้หรือไม ่         ใช่              ไม ่

ถ้ำมี ระบหุมำยเลขของหนงัสือเดนิทำง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที่บตัรประชาชน __________________________ 

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

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

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ที่อยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทีอ่ยู่ที่สามารถติดต่อไดห้ากแตกต่างจากที่อยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ี่ท  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ท  างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ที่อยู่อีเมล ________________________________________________ 

         9. Social media / สื่อสงัคม (ที่ท่านมหีรือใชอ้ยู่ ใหร้ะบุเป็นช่ือบญัชี และกรุณาอย่าเปลีย่นช่ือระหว่างการยื่นวซ่ีา) 

             Face Book / เฟซ บุค๊  ________________________________________________ 

             Instagram / อินสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวติเตอร ์ ________________________________________________  

            อื่นๆ โปรดระบ ุ_________________________________________________________________ 
 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเล่มปจัจุบนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโ์ค๊ดดา้นหลงัหนงัสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 
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         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานที่ออกหนงัสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานที่ออกหนงัสอืเดินทาง ____________________ 

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

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

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

หรือถูกขโมยหรือไม ่

        Yes / *เคย                                          No / ไมเ่คย 

* ถ้ำเคยหำย โปรดระบเุลขหนงัสือเดนิทำง / Passport Number ______________________________ 

เหตผุลท่ีหนงัสือเดนิทำงหำย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

1. Purpose of trip to U.S./ จุดประสงคข์องท่านในการเดนิทางไปยงัสหรฐัอเมริกา 
_______________________________________________________________ 

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

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

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

__________________ Day(s)/วนั 

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

Street Address / ที่อยู_่______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถ้ำมีผู้ อ่ืนออกคำ่ใช้จ่ำยให้ หรือบริษัทออกคำ่ใช้จ่ำยให้ ให้กรอกข้อมลูด้ำนลำ่งตอ่ไปนี  ้

ช่ือบริษัท หรือ ช่ือและนำมสกุลของผู้ออกคำ่ใช้จ่ำยให้ 

:_________________________________________________ 
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Address of person / company paying for trip // ท่ีอยู่ของผู้ออกคำ่ใช้จ่ำยให้ หรือบริษัทท่ีออกคำ่ใช้จ่ำย

ให้ : 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Telephone number /เบอร์โทรศพัท์มือถือของผู้ออกคำ่ใช้จ่ำยให้ หรือ บริษัท : 

________________________________________________ 

Relationship to you /ควำมสมัพนัธ์กบัคณุ เช่น พอ่ แม ่นำยจ้ำง เป็นต้น  : 

____________________________________ 

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมริกา หรือไม ่?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียดตอ่ไปนี ้

Date arrived / วนัท่ีเดนิทำงถึงอเมริกำ :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลำท่ีท่ำนอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลำก่ีวนั___________________Day(s)/วนั 

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

                  มี                                ไมมี่ 

Driver’s license number/ใบขบัข่ีอนญุำตหิมำยเลข 

:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนญุำตขิบัข่ีของรัฐ 

:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไมเ่คย 

** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด 

Date last visa was issued/ วนัที่ออกวซ่ีา:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซ่ีา______________________________________________ 

 - Have you been ten-printed ? /ท่ำนเคยพมิพ์ลำยนิว้มือท่ีสถำนทตู U.S. แล้วหรือไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 
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       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่ำนเคยท ำวีซ่ำ U.S. หำยหรือถกูขโมยหรือไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Enter year visa was lost or stolen/ถ้ำเคย โปรดระบปีุท่ีหำย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธิบำยเหตผุลท่ีท ำหำย______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Explain / ถ้ำเคย โปรดอธิบำย

เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถูกปฎเิสธวซ่ีาสหรฐั ถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรือถูกเพกิถอนวซ่ีาหรือไม ่     
         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________ 

Given Names / ช่ือบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด _______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Father’s status/สถำนภำพของบดิำท่ีอยู่ท่ีประเทศสหรัฐฯ  

U.S.Citizen              U.S.Legal permanent resident   

Nonimmigrant               Other/ I don’t 

know___________________________ 
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Mother’s Full Name and  Date of Birth / ช่ือนามสกุลมารดาและวนัเดอืนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ช่ือมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด _______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Mother’s status/สถำนภำพของมำรดำท่ีอยู่ท่ีประเทศสหรัฐฯ :         

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, spouse (husband/wift), chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมญีาติล  าดบัตน้ที่

ไมใ่ช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง ) พ านกัอยู่ในสหรฐัหรือไม่ 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ช่ือ _____________________________________________ 

       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  

               เป็นอเมริกาซติิเซ่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซ่ีาสหรฐัชัว่คราว หรืออื่นๆ ) 
                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 
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Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ช่ือคู่สมรส _________________________________ 

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

4. Spouse’s Nationality / สญัชาติ _____________________________________ 

5. Spouse’s Place of Birth / สถานที่เกิด _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ที่อยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

*** ถา้หยา่ กรุณากรอกขอ้มูลต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกุล อดตีคู่สมรส ____________________________  

เกิดที่จงัหวดั__________________________________ 

วนั เดอืน ปี เกิด อดตีคู่สมรส _________________________________ 

วนัที่จดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หย่าวนัที่เท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากนัเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ช่ือสถานศึกษาหรือที่ท  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ที่อยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรือจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอร์โทรศพัท์ท่ีท ำงำน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เร่ิมท ำงำนตัง้แตเ่ม่ือไร (วนั/เดือน/ปี) ____________________________ 

          Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงนิเดอืน ___________________________ 
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3. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
       _____________________________________________________________ 

 

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 / ไม่ใช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบริษัทท่ีเคยท ำงำน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ท่ีอยู่ของบริษัทท่ีเคยท ำงำน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศพัท์ท่ีเคยท ำงำน 

 ______________________________________________________ 

2. Job Title/ต ำแหน่งงำน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เร่ิมท ำงำนตัง้แตเ่ม่ือไร (วนั/เดือน/ปี) 

____________________________________ 

4. Employment Date To / วนัท่ีออกจำกงำน (วนั/เดือน/ปี)  ______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธิบำยลกัษณะงำนพอสงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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

elementary schools/ถ้ำใช่ โปรดกรอกข้อมลูตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบัสถำบนักำรศกึษำท่ีท่ำนเคยเข้ำเรียน 

Name of Institution/ช่ือสถำนศกึษำ _____________________________________________________ 

Address/ท่ีอยู่ของสถำนศกึษำ _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสตูรท่ีท่ำนศกึษำจบมำ 
__________________________________________________ 

Date of Attendance From/วนัท่ีเร่ิมกำรศกึษำ(ว/ด/ป) 

___________________________________________ 

Date of Attendance To/วนัท่ีจบกำรศกึษำ (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 ปีที่แลว้หรือไม ่

            Yes /* ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้ำใช่ โปรดระบปุระเทศท่ีเคยเดนิทำงภำยใน 5 ปีท่ีผำ่น

มำ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

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

            Yes / ใช่(โปรดระบ)ุ                   No / ไมใ่ช่ 

If yes please provide the following information / ถ้ำใช่ โปรดระบุรำยละเอียดต่อไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงำน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต ำแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงทหำร_______________________________________ 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่แคนาดา  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

8. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

9. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ 

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

10. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของ

ผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 

ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ (ใหแ้ปลภาษาอังกฤษจากรา้นแปลมาดว้ย) เป็นตัน 
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- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

11. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนันดัสมัภาษณ์  

***ในกรณีทีย่อดเงนิ ไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนาสมดุเงนิฝาก***  

 **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 

เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละหนังสอืรับรองการท างานตัวจรงิอกี 1 ชดุของผูท้ีอ่อก

คา่ใชจ้า่ยให ้และใหผู้ท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหท้ าจดหมาย Sponsor Letter ชีแ้จงความสมัพันธใ์นการออก

คา่ใชจ้า่ยใหก้นั (พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์ เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส) มา

ดว้ย 

12. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
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13. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

14. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่ประเทศแคนำดำ 

(กรอกข้อมูลตำมควำมจริงเบือ้งต้น ส ำหรับกำรย่ืนขอวีซ่ำแคนำดำ และกรณุำ

กรอกเปน็ตวัพมิพใ์หญภ่ำษำองักฤษเทำ่นัน้) 

1. ชื่อ-สกลุ 

……….………………………….………….…………………………………. 

ช่ือ-สกุลเดิมหรืออืน่ๆท่ีเคยใช้หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนช่ือ ……….…………………

……………………………………………………….. 

2. สถำนภำพ        

        โสด      

        แต่งงำนจดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ปี ท่ีแต่ง.....................................)          

        แต่งงำนไม่จดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ปี ท่ีอยู่ด้วยกัน........................)             

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

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

        แยกทำงกัน (โปรดระบุวัน เดือน ปี .................................) 
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3. ที่อยูป่จัจบุนัในประเทศไทย

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

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

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

E-Mail: ………………….…….…….........… 

 

4. ชื่อสถำนทีท่ ำงำนของผูเ้ดนิทำง (กรณีเด็ก ระบุเป็นสถำนท่ีศึกษำ) 

…………………………………………………………..……….……………… 

ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน / สถำบันกำรศึกษำ ……………….…………………………

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

….รหัสไปรษณีย์………………….. 

ต ำแหน่งหน้ำท่ี …….………………………………….………….………………

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

……………… 

วันท่ีเร่ิมท ำงำน / เข้ำเรียน 

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

 

5. ที่ท ำงำนเกำ่ครัง้สดุทำ้ย(ไมร่วมปจัจบุนั) ชือ่บรษิทั 

…….………………………………………………..…….……………………… 

ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน .………………………………….………….………………

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

รหัสไปรษณีย์……………………  

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

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

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

รวม …………ปี …………เดือน …………วัน 

 

6. ประวตักิำรศกึษำ, ชือ่สถำนศกึษำ 

……………….………….……………………………………………………… 

ท่ีอยู่สถำนศึกษำ ….………………………………….………….………………

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

………………...... 

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

หลักสูตรกำรศึกษำ/คณะ …………………………………..……………………

……….……….. 

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

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

7. ชือ่บคุคลทีร่ว่มเดนิทำงไปดว้ย …………………….………….………………

………………………………… 

ควำมสัมพนัธ์กับผู้เดนิทำงร่วมครั้งนี้ (ระบุ) ………….………….………………

…………..................……….. 

8. ทำ่นคำดวำ่จะเดนิทำงวนัที่ ………………… เดนิทำงกีว่นั ………………… 

สถำนทีท่ีจ่ะพ ำนกั / โรงแรม  

………………………

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

................…………………………………………… 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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กำรย่ืนวีซ่ำท่ำนต้องกรอกประวัติครอบครัวอย่ำงละเอียด 

ชือ่บคุคลรบกวนกรอกเปน็ภำษำองักฤษนะครบั 

 

1.ช่ือ-นำมสกลุ ผูส้มคัรขอวซีำ่………………………………………................ 

จังหวัดท่ีเกิด……………………………………………… 

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

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

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

…………… 

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

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง , หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมลูท่ีท ำงำนเก่ำมำด้วย ว่ำเกษียณ

มำจำกท่ีไหน)  

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

ช่ือบริษัท

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

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

…………… 

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

กรณสีมรสทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน, หยำ่รำ้ง, เปน็หมำ้ย 

สมรสเมื่อไร วัน/เดือน/ปี ................................................................... 

(โปรดระบุ แม้ว่ำจะหย่ำกนัแล้วหรือคูส่มรสเสียชีวิต)     

หย่ำเมื่อไร วัน/เดือน/ปี ................................................................... 

คู่สมรสเสียชีวิตเมื่อไร  วัน/เดือน/ปี ........................................................... 
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2.ช่ือ-นำมสกลุ คูส่มรส…………………………………………………… 

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

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

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

ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………… 

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

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลท่ีท ำงำนเกำ่มำด้วย) 

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

ช่ือบริษัท

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

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

…………… 

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