
 

 

รหัสทัวร GQH1901480 
ทัวรอเมริกา แคนาดา นิวยอรก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการา โตรอนโต  
10 วัน 7 คืน [BR] 
นิวยอรก | วอชิงตัน ดี.ซี.| น้ําตกไนแองการา | อาหารค่ําบน Skylon Tower | โตรอนโต 

ชมอนุสาวรียเทพีเสรีภาพ ทําเนียบขาว พิพิธภัณฑเคร่ืองบินและยานอวกาศ  

National museum of Natural History HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD หอคอยซีเอ็น  

ทะเลสาบออนตาริโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไตหวัน – นิวยอรก 
08.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร

สายการบิน อี.วี.เอ.แอร ประตู 8 แถว Q พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

11.40 น. ออกเดินทางสูมหานครนิวยอรก โดยเที่ยวบินท่ี BR 062 

***คณะออกเดินทางต้ังแตวันที่ 04 พ.ย. 62 ออกเดินทาง เวลา 12.00 น.*** 

16.30 น. ถึงสนามบินไตหวัน รอเปล่ียนเคร่ือง 

***คณะออกเดินทางต้ังแตวันที่ 04 พ.ย. 62 เดินทางถึง เวลา 16.35 น.*** 

19.10 น. ออกเดินทางตอสูมหานครนิวยอรก โดยเที่ยวบินท่ี BR 032 

***คณะออกเดินทางต้ังแตวันที่ 04 พ.ย. 62 ออกเดินทาง เวลา 19.30 น.*** 

22.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอหน เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอรก (เวลา
ทองถ่ินชากวาประเทศไทย 11 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
นําทานเดินทางสู มหานครนิวยอรก (New York) ที่มีช่ือเลนวา Big Apple เมือง
ใหญท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา และท่ีเจริญท่ีสุดในโลก  

***คณะออกเดินทางต้ังแตวันที่ 04 พ.ย. 62 เดินทางถึง เวลา 21.10 น.*** 

ท่ีพัก เดินทางเขาสูที่พัก THE WATSON HOWTEL NEW YORK หรือเทียบเทา 
พักโรงแรมใกลยาน TIME SQUARE จุดใจกลางมหานครนิวยอรก 
 

วันที่ 2 นิวยอรก –  เทพีเสรีภาพ – ข้ึนตึก วัน เวิลดเทรด เซ็นเตอร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 พาทานลงเรือเฟอรร่ี เพ่ือชมอนุสาวรียเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความ



 

 

สงางามของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณแหงความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให
เห็นถึงวาเปนดินแดนท่ีทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเทาเทียมกัน ซ่ึงเทพีเสรีภาพน้ี
ประเทศฝร่ังเศสไดมอบใหเปนของขวัญเน่ืองในโอกาสที่อเมริกากอต้ังประเทศ
ครบรอบ 100 ป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปุ�น 
 จากน้ันนําทานข้ึนชมทิวทัศนมหานครนิวยอรกบนตึกระฟ�าแหงใหมของนครนิวยอรก 

ตึก วัน เวิลดเทรด เซ็นเตอร (One World Trade Center) ท่ีถูกจัดอันดับใหเปน
ตึกท่ีสูงเปนอันดับท่ี 3 ของโลก สรางแทนท่ีตึกแฝดเวิลดเทรดเซ็นเตอรท่ีเกิด
เหตุการณ 9/11 ในป 2001 จากน้ันอิสระใหทานไดเดินชอปปم�งบนถนน 5th 
Avenue ถนนช่ือดังท่ีสุดใจกลางกรุงยอรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก THE WATSON HOWTEL NEW YORK หรือเทียบเทา 
พักโรงแรมใกลยาน TIME SQUARE จุดใจกลางมหานครนิวยอรก 
 

วันที่ 3 นิวยอรก –  WOODBURY OUTLET – นิวยอรก – ไทม สแควร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองวูดบูร่ี (Woodbury) เพ่ือใหทานไดเลือกซ้ือสินคาที่ Woodbury 

Common Premium Outlets ใหทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัยที่ โดยมีรานคา
มากกวา 220 รานคา อาทิ เชน 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 อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูนิวยอรก  ใหทานไดอิสระเดินเลนยาน ไทม 

สแควร (Time Square) ยานการคาในกลางมหานคร ท่ีประชันป�ายโฆษณานับรอย
ป�ายและยานโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย (Broadway Avenues) ตนกําเนิด
ของละครบรอดเวยศิลปะการแสดงที่ท่ัวโลกยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก THE WATSON HOTEL NEW YORK หรือเทียบเทา 

พักโรงแรมใกลยาน TIME SQUARE จุดใจกลางมหานครนิวยอรก 
 

วันที่ 4 ฟลาเดลเฟย – วอชิงตัน ดี.ซี. 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสูเมืองฟลาเดลเฟย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซ่ึงเปนเมือง

ท่ีริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมัยกอต้ังประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอก
ราชในป ค.ศ. 1776 คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน เร่ิมจากจุดกําเนิด
เสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพน เดนซ ฮอลล (Independence Hall) และระฆังแหง
อิสรภาพ (Liberty Bell) ท่ีไดล่ันเม่ือวันประกาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 

 

บาย 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังอยูระหวางมลรัฐเวอรจิเนียกับแมร่ีแลนด สรางในสมัย
ประธานาธิบดี จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสรางข้ึน
เพ่ือทดแทนฟลาเดเฟยท่ีเคยเปนเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเปนดินแดนโพนทะเลของ
อังกฤษ นําทานชมสถานที่สําคัญตางๆ ถายรูปคูกับทําเนียบขาว (White House) 
สถานที่ทํางานของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรียวอชิงตัน (Washington 
Monument) แทงหินโอเบลิสกที่สรางเพ่ือเปนเกียรติแก   จอรจ วอชิงตัน 
ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูนําอิสรภาพมาสูสหรัฐอเมริกา อนุสรณ
สถานลนิคอลน (Lincoln Memorial) อาคารหินออนท่ีสรางตามศิลปะแบบกรีก 
เพ่ือเปนเกียรติแด อับราฮัม ลินคอลน ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา 
อนุสรณสถานเจฟเฟอรสัน (Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค 
อุทิศใหกับ โธมัส เจฟเฟอรสัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจาของ
หลักการเร่ืองการประกาศอิสรภาพ โดยออกแบบเปนลักษณะ Pantheon ในกรุง
โรม ตึกรัฐสภา ศูนยกลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากวา 200 ป 
สถานที่ทํางานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN CHANTILLY หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิรก – HERSHEY’S 

CHOCOLATE WORLD 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เปนสถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑหนวยงานสวนใหญของสถาบันต้ังอยูที่กรุงวอชิงตัน 
ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑอีกกวา 19 แหง สวนสัตว ศูนยวิจัย มีวัตถุส่ิงของตางๆ ในความ
ดูแลของพิพิธภัณฑมากกวา 136 ลานช้ิน กอต้ังในป ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาล
รวมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตรชาว
อังกฤษ  เขาชมพิพิธภัณฑเคร่ืองบินและยานอวกาศ (National Air and Space 
Museum) พิพิธภัณฑอากาศยานและยานอวกาศ ท่ีมีผูเขาชมสูงที่สุดในโลก แสดง
ประวัติศาสตรการบินมาต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ประกอบดวย เคร่ืองรอน เคร่ืองบิน 
จรวดและยานอวกาศ ซึ่งเปนของจริงต้ังแสดงอยู มีโรงภาพยนตรจอยักษ (Imax) ที่
ฉายภาพยนตรเก่ียวกับการบิน อวกาศ นอกจากน้ียังมีทองฟ�าจําลอง หินจากดวง
จันทร และเคร่ืองบินลําแรกของโลกโดกย 2 พ่ีนองตระกูล Wright นําชมพิพิธภัณฑ
ที่นาสนใจ เชน เขาชม National museum of Natural History ซึ่งสะสมและ
แสดงตัวอยางของพันธไม สัตว ฟอสซิล แรธาติ หิน อุกกาบาต และวัตถุที่เก่ียวของ
กับประวัติศาสตรดานการวิวัฒนาการของมนุษย ยังมีหองแสดงกระดูกไดโนเสาร หุน
ชางแอฟริกาโบราณท่ีตัวใหญที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ท่ีเคยเปน
สมบัติของพระเจาหลุยสท่ี 16 ของฝร่ังเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองแฮริสเบิรก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิลเว

เนีย (Pennsylvania) ริมฝم�งแมน้ําซัวควิฮานนา นําทานเขาชม HERSHEY’S 
CHOCOLATE WORLD อาณาจักรชอคโกแลตท่ีเปนเหมือนกับ เอ็นเตอรเท
นเมนท คอมเพล็กซ (Entertainment Complex)  มีทั้งสวนพิพิธภัณฑ   ชอคโก
แลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร 3 มิติ มีเวลาใหทานไดเลือกซ้ือช็อคโกแลตนานา
ชนิดเพ่ือเปนของฝากของที่ระลึก 
**ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยุดคริสมาสต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมทัวรตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเดินทาง** 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูที่พัก RADISSON HARRISBURG  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 แฮริสเบิรก – แคนาดา – น้ําตกไนแองการา –  อาหารค่ําบน Skylon Tower 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินสูน้ําตกยักษไนแองการา โดยน้ําตกไนแอการา ถาฝم�งอเมริกาจะต้ัง 

อยูในบริเวณของเมืองบัฟฟาโร (Buffalo) ไดรับการคัดเลือกจากหนังสือ 



 

 

Reader’s Digest ใหเปนเมืองท่ีมีความสะอาดเปนอันดับ 3 ของอเมริกา และเปน
เมืองติดพรมแดนระหวางอเมริกาและแคนาดา โดยมีแมน้ําไนแอการาขวางก้ัน ซ่ึง
เปนจุดกําเนิดของน้ําตกยักษไนแอการา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานขามพรมแดนอเมริกา – แคนาดา เพ่ือเขาสูอุทยานแหงชาติน้ําตกไนแองการา

ฝم�งแคนาดา (Niagara Falls, Canada Side) เปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก
ทางธรรมชาติ พบกับความย่ิงใหญของน้ําตกท่ีมีปริมาณน้ํามากมายมหาศาล
กอใหเกิดเสียงสน่ันหว่ันไหวและละอองไอน้ําท่ีทําใหเกิดสายรุงเม่ือกระทบกับ
แสงแดดในวันท่ีทองฟ�าแจมใส  
***หมายเหตุ : บริเวณดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศแคนนาดา จะมีการตรวจ
พาสปอรตและวีซาเขาประเทศแคนนาดาอีกคร้ัง และทางประเทศแคนนาดา ไม
อนุญาตใหนําอาหารทุกชนิด รวมถึงผลไม ถ่ัว ขนมตางๆ เขาประเทศอยาง
เด็ดขาด*** 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพ่ือชมวิวอัน 
สวยงามของนําตกไนแอการาจากมุมสูง 

ท่ีพัก เดินทางเขาสูที่พัก SHERATON ON THE FALL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 7 ลองเรือไนแองการา – เมืองโตรอนโต 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานลองเรือชมน้ําตกไนแองการา (Niagara Falls) ต้ังอยูบนแมน้ําไนแอการา

ทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหวางประเทศแคนาดากับ
สหรัฐอเมริกา น้ําตกไนแอการาประกอบดวยน้ําตกสามแหง คือ น้ําตกเกือกมา 
(Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ําตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ําตกขนาดเล็ก
กวาท่ีอยูติดกัน คือน้ําตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเปนแหลงทองเท่ียว
ที่สําคัญของทั้ง 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การลองเรือน้ําตกไนแอการา 
Hornblower Niagara Cruises เปดใหบริการ วันที่ 18 พฤษภาคม- 03 
พฤศจิกายน 2562 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับสภาพอากาศ หากสภาพ
อากาศไมเอ้ืออํานวย ทางบริษัทนําทานลงสู “JOURNEY BEHIND THE FALLS” 
ชมฉากหลังน้ําตก เพ่ือชมความงามของน้ําตกไนแอการาอยางใกลชิดเปนการ
ทดแทน) 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางเขาสูเมืองโตรอนโต (Toronto)  เปนเมืองที่ใหญท่ีสุดในประเทศ

แคนาดา และเปนเมืองที่ใหญอันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเปน
เมืองที่ใหญท่ีสุดของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ลานคน 
และเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานทีท่องเที่ยวที่นาสนใจ 
เชน หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พิพิธภัณฑ Royal Ontario  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก TORONTO DON VALLEY หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 โตรอนโต –  CN Tower – ชอปปم�ง – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานข้ึนหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเปนหอคอย
ท่ีสูงที่สุดในโลก ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอยางท่ัวถึง รวมทั้ง
ทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซ่ึงยัง
เปนที่สนามบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport ที่ทานสามารถ
มองเห็นไดจากบนหอคอยน้ี นําทานชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต 
(University of Toronto) ศูนยกลางการศึกษาของโตรอนโต จากน้ันนําทาน
ถายรูปคูกับอาคารรัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซ่ึงมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย 
พระราชินีแหงอังกฤษเจาอาณานิคมในสมัยกอนต้ังอยูดานหนา, ศาลาวาการเมือง 



 

 

(Toronto City Hall), สวนควีนพารค (Queen’s Park) เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 
บาย 
 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
จากน้ันนําทานเดินทางสูหางสแควรวัน (Square One Shopping Centre) ซึ่ง
เปนหางขนาดใหญต้ังอยูใจกลางเมือง ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัยกอนกลับ 
มีรานคามากกวา 300 ราน อาทิ เชน 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 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 นําทานเดินทางสูสนามบินโตรอนโต 

 
วันที่ 9 ***เคร่ืองบินบินผานเสนเวลาสากล*** 
01.45 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BR 035 

***คณะออกเดินทางวันที่ 21-30 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 01.20 น.*** 
***คณะออกเดินทางต้ังแตวันที่ 04 พ.ย. 62 ออกเดินทาง เวลา 00.45 น.*** 

 ***เคร่ืองบินบินผานเสนเวลาสากล*** 



 

 

วันที่ 10 ไตหวัน – กรุงเทพฯ   
05.00 น. 

 

ถึงสนามบินไตหวัน เพ่ือรอการเปล่ียนเคร่ือง 
***คณะออกเดินทางวันที่ 21-30 ต.ค. 62 เดินทางถึง เวลา 05.10 น.*** 
***คณะออกเดินทางต้ังแตวันที่ 04 พ.ย. 62 เดินทางถึง เวลา 05.25 น.*** 

08.50 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ดวยเที่ยวบินที่ BR 067 

***คณะออกเดินทางวันที่ 07-16 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 09.00 น. *** 

***คณะออกเดินทางวันที่ 04-13 ธ.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 07.35 น. เท่ียวบินที่ 
BR 211*** 

***คณะออกเดินทางต้ังแตวันที่ 21 ธ.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 09.40 น.  เท่ียวบิน
ที่ BR 201*** 

11.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ   

***คณะออกเดินทางวันที่ 07-16 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 11.35 น. *** 

***คณะออกเดินทางวันที่ 04-13 ธ.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 10.30 น. เที่ยวบินที่ 
BR 211*** 

***คณะออกเดินทางต้ังแตวันที่ 21 ธ.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 12.35 น.  เท่ียวบินที่ 
BR 201*** 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

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 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง



 

 

ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน   คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 



 

 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาวีซาประเทศอเมริกา (คาธรรมเนียมวีซาจํานวน 7,600 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
6. คาวีซาประเทศแคนนาดา (คาธรรมเนียมวีซาจํานวน 6,000 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ดอลลาสหรัฐ) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาอเมริกา  

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 5 วันทําการ 

การย่ืนวีซา ทานจะตองมาแสดงตนที่สถานทูต 



 

 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทาง
บริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูต
ตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได 
ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 น้ิว หรือ 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน 
ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะ
หมึก) 

3. หลักฐานการทํางาน   



 

 

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มี
ช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 
3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ 
ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน (ขอเปน
ภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตาม
หนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่
ย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ
สถานทูตท่ีย่ืน) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที่ โฉนดท่ีดิน เปนตัน 

4. หลักฐานการเงิน 
4.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง       ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน  รบกวนลูกคา
ทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 
15 วันกอนวันย่ืนวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน 

***ในกรณีท่ีมีการเคลื่อนไหวบัญชี ไมครบทุกเดือน ใหใช Bank Statement แทน
สําเนาสมุดเงินฝาก***  



 

 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

4.2  กรณีเปล่ียนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาท้ังสองเลม (ทั้งเลม
เกา –เลมใหม) 

4.3  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement 
ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจายให (พรอมเอกสารพิสูจนความสัมพันธ เชน 
สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

6. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 



 

 

- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาอเมริกา 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คือระบบกรอกขอมูลสําหรับการย่ืนวีซาอเมริกา กรุณากรอกขอมูลใหครบ และตรงกับ
ความเปนจริง         เปนขอมูลท่ีจะใชประกอบการสัมภาษณของทาน 

**ถาทานกรอกขอมูลไมครบถวนทุกขอ  

ทานจะไมสามารถย่ืนเอกสารเพ่ือขอวีซาได** 

(โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกับในหนังสือเดินทาง ________________________________ 
2. Given names / ช่ือตน ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________ 
3. Full name in Native Alphabet / ช่ือนามสกุลภาษาไทย __________________________ 
4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, 

professional, alias, etc.) ช่ืออ่ืน ๆ ถามี (เชน นามสกุลกอนแตงงาน นามแฝง หรือ
เคยเปล่ียนช่ือ นามสกุล) 
ช่ือเกา:_________________________________นามสกุลเกา:____________________________________ 



 

 

5. Sex / เพศ 
                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยูรวมกันโดยไมไดสมรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หยาราง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมาย 

7. Date of Birth / วันเดือนปเกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________ 
8. City of Birth / เมืองหรือเขตท่ีเกิด ________________________________________ 
9. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดท่ีเกิด _______________________________ 
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? สัญชาติอ่ืนที่ไดรับ หรือเคยไดรับ  
ถามีสัญชาติอ่ืน คือประเทศ : ________________________ 

ไดถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ไดระบุไวหรือไม          ใช              ไม 

ถามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที่บัตรประชาชน __________________________ 
4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถามี 

______________________________________________________________ 



 

 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) 
ถามี 

                 ______________________________________________________________ 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ท่ีอยู ____________________________________________________  
         _______________________________________________________________________ 
         ____________________________________ Postal zone/รหัสไปรษณีย :______________                                                                    
         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ที่อยูท่ีสามารถติดตอไดหากแตกตางจากท่ีอยูในขอ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศัพทบาน_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศัพทที่ทํางาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารท่ีทํางาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพทมือถือ 
__________________________________ 

         8. Email Address / ท่ีอยูอีเมล ________________________________________________ 

         9. Social media / ส่ือสังคม (ท่ีทานมีหรือใชอยู ใหระบุเปนช่ือบัญชี และกรุณาอยา
เปล่ียนช่ือระหวางการย่ืนวีซา) 



 

 

             Face Book / เฟซ บุค  ________________________________________________ 

             Instagram / อินสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวิตเตอร  ________________________________________________  

            อ่ืนๆ โปรดระบุ _________________________________________________________________ 

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโคดดานหลังหนังสือ
เดินทาง                                                                                                                                  

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหนวยงานท่ีออก
หนังสือเดินทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         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? ทานเคยทําหนังสือ
เดินทางสูญหาย 

หรือถูกขโมยหรือไม 



 

 

        Yes / *เคย                                          No / ไมเคย 

* ถาเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number 
______________________________ 

เหตุผลท่ีหนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

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

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

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตองการพํานักในสหรัฐอมริกา 
__________________ Day(s)/วัน 

4. Address where you will stay in U.S./ ที่อยูในสหรัฐที่ทานต้ังใจจะไปพํานัก 
Street Address / ที่อยู_______________________________________________ 

City / เมือง_______________________________________________________ 

State / รัฐ ________________________________________________________ 

Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 

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

*** ถามีผูอ่ืนออกคาใชจายให หรือบริษัทออกคาใชจายให ใหกรอกขอมูลดานลางตอไปน้ี 

ช่ือบริษัท หรือ ช่ือและนามสกุลของผูออกคาใชจายให 
:_________________________________________________ 



 

 

Address of person / company paying for trip // ท่ีอยูของผูออกคาใชจายให 
หรือบริษัทท่ีออกคาใชจายให : 
____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 
Telephone number /เบอรโทรศัพทมือถือของผูออกคาใชจายให หรือ บริษัท : 
________________________________________________ 
Relationship to you /ความสัมพันธกับคุณ เชน พอ แม นายจาง เปนตน  : 
____________________________________ 

 

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ทานเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม ?       
            *Yes/เคย                                             No/ไมเคย 

             ** ถาเคย โปรดระบุรายละเอียดตอไปน้ี 

Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ทานอยูในประเทศสหรัฐฯ เปนเวลาก่ี
วัน___________________Day(s)/วัน 

Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาติขับข่ี
ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม?  

                  มี                                ไมมี 

Driver’s license number/ใบขับข่ีอนุญาติหมายเลข 
:_______________________________________________ 



 

 

State of Driver’s license/เปนใบอนุญาติขับข่ีของรัฐ 
:________________________________________________ 

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ทานเคยไดรับวีซาสหรัฐหรือไม 
         * Yes/เคย                                           No/ไมเคย 

** ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด 

Date last visa was issued/ วันที่ออกวีซา:________________________________  
Visa Number/หมายเลขวีซา______________________________________________ 

- Have you been ten-printed ? /ทานเคยพิมพลายน้ิวมือท่ีสถานทูต U.S. แลวหรือไม ? 
            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทานเคยทําวีซา U.S. หาย
หรือถูกขโมยหรือไม ? 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 
Enter year visa was lost or stolen/ถาเคย โปรดระบุปท่ีหาย (ค.ศ.) : 
______________ 
Explain / โปรดอธิบายเหตุผลท่ีทําหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Explain / ถาเคย โปรดอธิบาย
เหตุผล_________________________________________________________ 

3. ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาสหรัฐ ถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซาหรือไม      
         Yes / เคย                                          No / ไมเคย 

ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด 

______________________________________________________________ 



 

 

______________________________________________________________ 
 

Family Information : Relatives 

1. Father’s Full Name and Date of Birth / ช่ือนามสกุลบิดาและวันเดือนปเกิด 
Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________ 

Given Names / ช่ือบิดา __________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บิดาของทานพํานักอยูในสหรัฐใชหรือไม 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยูที่ประเทศสหรัฐฯ  

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

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t 
know___________________________ 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ช่ือนามสกุลมารดาและวันเดือนปเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ช่ือมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของทานพํานักอยูในสหัฐใชหรือไม 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยูท่ีประเทศสหรัฐฯ :         



 

 

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)? ทานมีญาติลําดับตนท่ีไมใช
บิดามารดา ( ไดแก คูหม้ัน คูสมรส บุตร พ่ีนอง ) พํานักอยูในสหรัฐหรือไม 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

  If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ช่ือ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเก่ียวของกับทาน ____________________________ 

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

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลน้ัน ๆ ใน
สหรัฐอเมริกา ( เชน  

               เปนอเมริกาซิติเซน ไดรับใบเขียว ไดรับวีซาสหรัฐช่ัวคราว หรืออ่ืนๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 
3. Do you have any other relatives in the United States  
            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

     If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบุรายละเอียด    
___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 



 

 

 
Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคูสมรส ________________________________ 
2. Spouse’s Given Names / ช่ือคูสมรส _________________________________ 
3. Spouse’s Date of Birth / วัน เดือน ป เกิด คูสมรส __________________________ 
4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________ 
5. Spouse’s Place of Birth / สถานที่เกิด _________________________________ 
6. Spouse’s Address / ที่อยูคูสมรส _____________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

*** ถาหยา กรุณากรอกขอมูลตอไปน้ี 

ช่ือ-นามสกุล อดีตคูสมรส ____________________________  

เกิดท่ีจังหวัด__________________________________ 

วัน เดือน ป เกิด อดีตคูสมรส _________________________________ 

วันที่จดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หยาวันที่เทาไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หยากันเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 
2. Present Employer or School Name / ช่ือสถานศึกษาหรือที่ทํางาน 

____________________ 
__________________________________________________________ 



 

 

       Street Address / ที่อยู _____________________________________________ 

       City / เมือง _____________________________________________________ 

       State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________ 

       Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน _____________________________________________ 
          Employment Date From/เร่ิมทํางานต้ังแตเม่ือไร (วัน/เดือน/ป) 
____________________________ 
          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? กอนหนาน้ีเคยทํางานหรือไม ? 
            Yes / ใช                                          No / ไมใช 
Employer / Employment information 
Employer Name/ช่ือบริษัทที่เคยทํางาน _________________________________________________ 
Employer Address /ที่อยูของบริษัทที่เคยทํางาน 



 

 

_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Telephone/เบอรโทรศัพทที่เคยทํางาน 

______________________________________________________ 
2. Job Title/ตําแหนงงาน _____________________________________________________________ 
3. Employment Date From/เร่ิมทํางานต้ังแตเมื่อไร (วัน/เดือน/ป) 

____________________________________ 
4. Employment Date To / วันทีอ่อกจากงาน (วัน/เดือน/ป)  

______________________________________ 
5. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอ

สังเขป___________________________________ 
_______________________________________________________________ 

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

ทานเคยเขาเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกวาหรือไม ? 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

 

If yes, provide the following information on all educational 
institutions you have attended, not including elementary schools/ถา
ใช โปรดกรอกขอมูลตอไปน้ีเก่ียวกับสถาบันการศึกษาท่ีทานเคยเขาเรียน 
Name of Institution/ช่ือสถานศึกษา 
_____________________________________________________ 
Address/ที่อยูของสถานศึกษา _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Course of Study/หลักสูตรท่ีทานศึกษาจบมา 
__________________________________________________ 



 

 

Date of Attendance From/วันท่ีเร่ิมการศึกษา(ว/ด/ป) 
___________________________________________ 
Date of Attendance To/วันท่ีจบการศึกษา (ว/ด/ป) 
______________________________________________ 
 

Additional Work / Education / Training Information 

  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณ
เคยทองเที่ยวในประเทศ 

      อ่ืน ๆ ใน 5 ปที่แลวหรือไม 

            Yes /* ใช                                          No / ไมใช 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถาใช โปรดระบุ
ประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปท่ีผานมา 

_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทําหนาท่ีในทางทหาร
หรือไม 

            Yes / ใช(โปรดระบุ)                   No / ไมใช 

If yes please provide the following information / ถาใช โปรดระบุ
รายละเอียดตอไปน้ี 

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 
Branch of Service/หนวยงาน , สังกัด ____________________________________________ 
Rank / Position /ยศ/ตําแหนง______________________________________________ 
Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
ทหาร_______________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาแคนาดา  

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 1 เดือน 

ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา  VFS Global (เทรนด้ี ช้ัน 28) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 

 

8. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ



 

 

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

9. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 น้ิว หรือ 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน 
ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะ
หมึก) 

10. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มี

ช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 
3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ 
ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุล
ตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ
สถานทูตที่ย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู 



 

 

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา 
“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที่ โฉนดท่ีดิน (ใหแปลภาษาอังกฤษจากรานแปลมาดวย) เปนตัน 

- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
11. หลักฐานการเงิน 

4.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทั่วไป  สวนตัวของผูเดินทาง       ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคา
ทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 
15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ  

***ในกรณีที่ยอดเงิน ไมครบทุกเดือน ใหใช Bank Statement แทนสําเนาสมุดเงิน
ฝาก***  

 **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 

4.2  กรณีเปล่ียนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาท้ังสองเลม (ท้ังเลม
เกา –เลมใหม) 

4.3  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement 
ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจายใหและหนังสือรับรองการทํางานตัวจริงอีก 1 
ชุดของผูท่ีออกคาใชจายให และใหผูที่ออกคาใชจายใหทําจดหมาย Sponsor Letter 



 

 

ช้ีแจงความสัมพันธในการออกคาใชจายใหกัน (พรอมเอกสารพิสูจนความสัมพันธ เชน 
สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส) มาดวย 

12. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

13. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

14. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํา



 

 

รองขอวีซาเทาน้ัน 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศแคนาดา 

(กรอกขอมูลตามความจริงเบ้ืองตน สําหรับการย่ืนขอวีซาแคนาดา และกรุณากรอกเปนตัวพิมพ
ใหญภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 

1. ช่ือ-สกุล ……….………………………….………….…………………………………. 

ช่ือ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆที่เคยใชหรือกรณีมีการเปล่ียนช่ือ 
……….………………………………………………………………………….. 

2. สถานภาพ        

        โสด      

        แตงงานจดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ป ท่ีแตง.....................................)          

        แตงงานไมจดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ป ท่ีอยูดวยกัน........................)             

        หยา (โปรดระบุวัน เดือน ป ท่ีหยา.............................)        

        หมาย (โปรดระบุวัน เดือน ป ท่ีหมาย..............................)       

        แยกทางกัน (โปรดระบุวัน เดือน ป .................................) 

3. ที่อยูปจจุบันในประเทศไทย
.................................................................................................................................................................
.........รหัสไปรษณีย ………….……… 

เบอรโทรศัพทมือถือ ……........................เบอรโทรศัพทบาน ………………..…. 



 

 

E-Mail: ………………….…….…….........… 

 

4. ช่ือสถานที่ทํางานของผูเดินทาง (กรณีเด็ก ระบุเปนสถานที่ศึกษา) 
…………………………………………………………..……….……………… 

ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน / สถาบันการศึกษา 
……………….…………………………….………………………………………….………………………….……….....….
รหัสไปรษณีย………………….. 

ตําแหนงหนาท่ี …….………………………………….………….………………………………โทรศัพท …….......……….…
หมายเลขตอภายใน (ถามี) ……………………… 

วันที่เร่ิมทํางาน / เขาเรียน ........................................................................................................ 

 

5. ท่ีทํางานเกาคร้ังสุดทาย(ไมรวมปจจุบัน) ช่ือบริษัท 
…….………………………………………………..…….……………………… 

ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน 
.………………………………….………….………………………………...........................................................................
รหัสไปรษณีย……………………  

เบอรติดตอ................................................ 

ตําแหนงสุดทายที่ทานทํา...................................................................... 

ต้ังแตวันท่ี(วัน/เดือน/ป) ………………….…………………….……  

ถึงวันที่ (วัน/เดือน/ป)………………………..………..……..………       

รวม …………ป …………เดือน …………วัน 

 



 

 

6. ประวัติการศึกษา, ช่ือสถานศึกษา ……………….………….……………………………………………………… 

ท่ีอยูสถานศึกษา 
….………………………………….………….………………………………….…………………...................................
รหัสไปรษณีย……………………...... 

 เบอรติดตอ................................................................. 

หลักสูตรการศึกษา/คณะ …………………………………..…………………………….……….. 

เขาเรียน(วัน/เดือน/ป).................................................................... 

จบการศึกษาเมื่อ(วัน/เดือน/ป)…….………….……………………………….. 

7. ช่ือบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย …………………….………….………………………………………………… 

ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมคร้ังน้ี (ระบุ) ………….………….…………………………..................……….. 

8. ทานคาดวาจะเดินทางวันที ่………………… เดินทางก่ีวัน ………………… 

สถานที่ท่ีจะพํานัก / โรงแรม  

………………………....................................................................................................................................…
………………………………………… 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

การย่ืนวีซาทานตองกรอกประวัติครอบครัวอยางละเอียด 

ช่ือบุคคลรบกวนกรอกเปนภาษาอังกฤษนะครับ 

 

1.ช่ือ-นามสกุล ผูสมัครขอวีซา………………………………………................ 

จังหวัดที่เกิด……………………………………………… 



 

 

สถานภาพ........................................................................... 

วัน/เดือน/ปเกิด.............................................................  

ท่ีอยูปจุจบัน ......……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………รหัสไปรษณีย......................... 

อาชีพ(ระบุตําแหนง , หากเกษียณ จะตองระบุขอมูลที่ทํางานเกามาดวย วาเกษียณมาจากท่ี
ไหน)  

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

ช่ือบริษัท.................................................................................................................... 

ท่ีอยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย........................... 

กรณีสมรสทั้งจดทะเบียนและไมจดทะเบียน, หยาราง, เปนหมาย 

สมรสเมื่อไร วัน/เดือน/ป ................................................................... 

(โปรดระบุ แมวาจะหยากันแลวหรือคูสมรสเสียชีวิต)     

หยาเม่ือไร วัน/เดือน/ป ................................................................... 

คูสมรสเสียชีวิตเมื่อไร  วัน/เดือน/ป ........................................................... 

 

2.ช่ือ-นามสกุล คูสมรส…………………………………………………… 

จังหวัดที่เกิด…………………………........................... 

วัน/เดือน/ปเกิด.............................................................................. 

สถานภาพ......................................................................................... 

ท่ีอยู……………………………………………………………………………… 



 

 

……………………………………………………รหัสไปรษณีย....................... 

อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบุขอมูลท่ีทํางานเกามาดวย) 
...................................................... 

ช่ือบริษัท.................................................................................................................... 

ท่ีอยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย........................... 

 

3. ช่ือ-นามสกุล มารดา ……………………………………................................................................ 

จังหวัดที่เกิด................................................................... 

วัน/เดือน/ปเกิด...........................................................................  

สถานภาพ..................................................................................... 

ท่ีอยู…………………………………..……………………………………….. 

………………………………………………รหัสไปรษณีย......................... 

อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบุขอมูลท่ีทํางานเกามาดวย) 
...................................................... 

ช่ือบริษัท.................................................................................................................... 

ท่ีอยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย........................... 

 

4. ช่ือ-นามสกุล บิดา……………………………………….........................  

จังหวัดที่เกิด........................................................................... 



 

 

วัน/เดือน/ปเกิด.........................................................................  

สถานภาพ..................................................................................... 

ท่ีอยู………………………………..………………………………………… 

……………………………………………รหัสไปรษณีย............................. 

อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบุขอมูลท่ีทํางานเกามาดวย) 
...................................................... 

ช่ือบริษัท.................................................................................................................... 

ท่ีอยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย........................... 

5.1ช่ือ-นามสกุล บุตร ………………………………………………...…  

จังหวัดที่เกิด................................................................... 

วัน/เดือน/ปเกิด.............................................................................  

สถานภาพ....................................................................................... 

ท่ีอยู……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………รหัสไปรษณีย..................... 

อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเรียนอยูใหใสที่อยูท่ีเรียนมา) ...................................................... 

ช่ือบริษัท.................................................................................................................... 

ท่ีอยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย........................... 

 

5.2ช่ือ-นามสกุล บุตร ………………………………………………...… 



 

 

จังหวัดทีเ่กิด............................................................... 

วัน/เดือน/ปเกิด............................................................................  

สถานภาพ........................................................................... 

ท่ีอยู…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………รหัสไปรษณีย...................... 

อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเรียนอยูใหใสที่อยูท่ีเรียนมา) ...................................................... 

ช่ือบริษัท.................................................................................................................... 

ท่ีอยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย........................... 

 

6.1.ช่ือ-นามสกุล พ่ี-นอง ………………………………………………...…..............  

จังหวัดที่เกิด........................................................................... 

วัน/เดือน/ปเกิด........................................................................  

สถานภาพ.......................................................................... 

ท่ีอยู…………………………………………………..………………………… 

………………………………………..........รหัสไปรษณีย........................ 

อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบุขอมูลท่ีทํางานเกามาดวย) 
...................................................... 

ช่ือบริษัท.................................................................................................................... 

ท่ีอยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย........................... 



 

 

6.2ช่ือ-นามสกุล พ่ี-นอง ………………………………………………...….............  

จังหวัดที่เกิด............................................... 

วัน/เดือน/ปเกิด.............................................................  

สถานภาพ.......................................................................... 

ท่ีอยู……………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………รหัสไปรษณีย......................... 

อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบุขอมูลท่ีทํางานเกามาดวย) 
...................................................... 

ช่ือบริษัท.................................................................................................................... 

ท่ีอยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย........................... 

 

6.3 ช่ือ-นามสกุล พ่ี-นอง ………………………………………………...…  

จังหวัดที่เกิด.............................................................................. 

วัน/เดือน/ปเกิด............................................................................  

สถานะ........................................................................... 

ท่ีอยู…………………………………………………………………………… 

………………………………………………รหัสไปรษณีย......................... 

อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบุขอมูลท่ีทํางานเกามาดวย) 
...................................................... 

ช่ือบริษัท.................................................................................................................... 



 

 

ท่ีอยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย........................... 

 

 


