
 

 

รหสั GOH1903667 
ทัวรอเมริกา แคนาดา นิวยอรก วอชิงตัน ด.ีซี.  ไนแอการา โตรอนโต  10 วนั 7 คนื (BR) 
เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึก วัน เวิลดเทรด เซ็นเตอร - WOODBURY OUTLET  - สถาบันสมธิโซ
เนียน – แฮริสเบิรก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
นิวยอรก | วอชิงตัน ดี.ซี.| น้ําตกไนแองการา | อาหารค่ําบน Skylon Tower | โตรอนโต 
 
 
 
 

อเมริกา แคนาดา 
นิวยอร์ก วอชิงตนั ดี.ซี.  ไนแอการ่า โตรอนโต 

10 DAYS 7 NIGHTS 
เดินทาง ธันวาคม ���� – มิถุนายน �� 

ราคาแนะนําเพยีง 87,900.- 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไตหวนั – นิวยอรก 
08.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน อี.วี.เอ.แอร ประต ู8 แถว Q พบเจาหนาทีค่อยอํานวย
ความสะดวก 

12.00 น. ออกเดินทางสูมหานครนิวยอรก โดยเที่ยวบินที่ BR 062 
สําหรับคณะที่ออกเดินทาง 15 มีนาคม จะออกเดินทางเวลา 12.10 น. 
และไปถึงไตหวันเวลา 16.45 น. เที่ยวบนิที ่BR212 สําหรบัคณะที่ออก
เดินทาง 9 เม.ย. และ 30 เม.ย. จะออกเดนิทางเวลา 11.40 น.และไปถึง
ไตหวันเวลา16.30 น. เที่ยวบินที่ BR212 สําหรับคณะที่ออกเดินทาง 7 
มิ.ย. จะออกเดินทางเวลา 12.20 น. และไปถึงไตหวันเวลา 17.10 น. 
เที่ยวบินที่ BR212 

16.35 น. ถึงสนามบินไตหวัน รอเปล่ียนเคร่ือง 

19.30 น. ออกเดินทางตอสูมหานครนิวยอรก โดยเที่ยวบินที่ BR 032 

 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – ไต้หวนั – นิวยอร์ก 
วนัที� �. นิวยอร์ก –  เทพีเสรีภาพ – ขึ �นตกึ วนั เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ 
วนัที� �. นิวยอร์ก –  WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก – ไทม์ สแควร์ 
วนัที� �. ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตนั ดี.ซี. 
วนัที� �. วอชิงตนั ดี.ซี. – สถาบนัสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 
วนัที� �. แฮริสเบิร์ก – แคนาดา – นํ �าตกไนแองการ่า –  อาหารคํ�าบน Skylon Tower 
วนัที� �. ลอ่งเรือไนแองการ่า – เมืองโตรอนโต  
วนัที� �. โตรอนโต –  CN Tower – ช้อปปิ �ง – สนามบิน 
วนัที� �. ***เครื�องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
วนัที� ��. ไต้หวนั – กรุงเทพฯ   
 



 

 

 

สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 9 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 19.10 น.
และไปถึงนิวยอรคเวลา 22.05 น. . 

22.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอหน เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอรก 
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 11 ช่ัวโมง) หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร นําทานเดินทางสู มหานครนิวยอรก (New York) ทีม่ีช่ือเลน
วา Big Apple เมืองใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สุดในโลก  

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั THE WATSON HOTEL NEW YORK หรือเทียบเทา 
วันที่ 2 นิวยอรก –  เทพีเสรภีาพ – ขึ้นตึก วัน เวลิดเทรด เซ็นเตอร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 พาทานลงเรือเฟอรรี่ เพ่ือชมอนุสาวรียเทพีเสรภีาพ (Statue of 

Liberty) ชมความสงางามของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณแหงความภาคภมูิใจ
ของชาวอเมริกนัที่แสดงใหเห็นถึงวาเปนดินแดนที่ทุกคนมีสิทธ ิและ เสรีภาพ
เทาเทียมกัน ซึง่เทพีเสรีภาพน้ีประเทศฝร่ังเศสไดมอบใหเปนของขวัญเน่ืองใน
โอกาสที่อเมริกากอต้ังประเทศครบรอบ 100 ป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารญี่ปุ�น 
 จากน้ันนําทานขึ้นชมทวิทศันมหานครนิวยอรกบนตึกระฟ�าแหงใหมของ

นครนิวยอรก ตกึ วัน เวลิดเทรด เซ็นเตอร (One World Trade 
Center) ทีถ่กูจดัอันดับใหเปนตึกที่สงูเปนอันดับที ่3 ของโลก สรางแทนทีตึ่ก
แฝดเวิลดเทรดเซ็นเตอรที่เกิดเหตุการณ 9/11 ในป 2001 จากน้ันอิสระให
ทานไดเดินชอปปم�งบนถนน 5th Avenue ถนนช่ือดังที่สดุใจกลางกรุงยอรก 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั THE WATSON HOTEL NEW YORK หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 นิวยอรก –  WOODBURY OUTLET – นิวยอรก – ไทม สแควร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมอืงวูดบูรี่ (Woodbury) เพือ่ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที ่

Woodbury Common Premium Outlets ใหทานอิสระชอปปم�งตาม
อัธยาศัยที่ โดยมีรานคามากกวา 220 รานคา อาท ิ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 ที่ประชันป�าย
โฆษณานับรอยป�ายและยานโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย (Broadway 
Avenues) ตนกําเนิดของละครบรอดเวยศิลปะการแสดงที่ทัว่โลกยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั THE WATSON HOTEL NEW YORK หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 ฟลาเดลเฟย – วอชิงตนั ดี.ซี. 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสูเมืองฟลาเดลเฟย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซ่ึง

เปนเมืองที่ริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมัยกอตัง้ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ประกาศแยกเอกราชในป ค.ศ. 1776 คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน 
เร่ิมจากจดุกาํเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที ่อินดีเพน เดนซ ฮอลล 
(Independence Hall) และระฆังแหงอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ไดลั่น
เมื่อวันประกาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นคร
หลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังอยูระหวางมลรัฐเวอรจิเนียกับแมร่ีแลนด 
สรางในสมัยประธานาธิบดี จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของ
สหรัฐอเมริกา ถกูสรางขึ้นเพื่อทดแทนฟลาเดเฟยที่เคยเปนเมืองหลวงของ
สหรัฐสมัยเปนดินแดนโพนทะเลของอังกฤษ นําทานชมสถานที่สําคญัตางๆ 
ถายรูปคูกับทําเนียบขาว (White House) สถานทีท่ํางานของ
ประธานาธบิดีสหรัฐ อนุสาวรียวอชิงตนั (Washington Monument) แทง
หินโอเบลิสกที่สรางเพื่อเปนเกียรติแก   จอรจ วอชิงตัน ประธานาธบิดีคนแรก
ของสหรัฐอเมริกา ผูนําอิสรภาพมาสูสหรัฐอเมริกา อนุสรณสถานลินคอลน 
(Lincoln Memorial) อาคารหนิออนที่สรางตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเปน
เกียรติแด อับราฮัม ลินคอลน ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา 
อนุสรณสถานเจฟเฟอรสัน (Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอ
คลาสสิค อุทศิใหกับ โธมัส เจฟเฟอรสัน ประธานาธบิดีคนที่สามของ
สหรัฐอเมริกา เจาของหลกัการเร่ืองการประกาศอิสรภาพ โดยออกแบบเปน
ลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม  
 



 

 

ตึกรัฐสภา ศูนยกลางทางกฎหมายและการเมอืงของอเมริกามากวา 200 ป 
สถานทีท่ํางานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั HOLIDAY INN CHANTILLY หรือเทียบเทา 

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

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เปน

สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑหนวยงานสวนใหญของสถาบัน
ต้ังอยูทีก่รุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพธิภัณฑอีกกวา 19 แหง สวนสตัว ศูนยวิจัย มี
วัตถุสิง่ของตางๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑมากกวา 136 ลานช้ิน กอตัง้ใน
ป ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลรวมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James 
Smithson นักวทิยาศาสตรชาวอังกฤษ  เขาชมพิพิธภณัฑเครื่องบนิและ
ยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พพิิธภัณฑอากาศ
ยานและยานอวกาศ ทีม่ีผูเขาชมสูงที่สดุในโลก แสดงประวติัศาสตรการบินมา
ต้ังแตตนจนถงึปจจุบัน ประกอบดวย เคร่ืองรอน เคร่ืองบิน จรวดและยาน
อวกาศ ซึง่เปนของจริงต้ังแสดงอยู มีโรงภาพยนตรจอยกัษ (Imax) ทีฉ่าย
ภาพยนตรเกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากน้ียังมทีองฟ�าจาํลอง หินจากดวง



 

 

จันทร และเคร่ืองบินลําแรกของโลกโดกย 2 พีน่องตระกูล Wright นําชม
พิพิธภัณฑที่นาสนใจ เชน เขาชม National museum of Natural 
History ซึง่สะสมและแสดงตัวอยางของพนัธไม สตัว ฟอสซิล แรธาติ หนิ 
อุกกาบาต และวตัถทุี่เกี่ยวของกับประวติัศาสตรดานการววิัฒนาการของ
มนุษย ยงัมีหองแสดงกระดูกไดโนเสาร หุนชางแอฟริกาโบราณทีตั่วใหญที่สดุ
ในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเปนสมบัติของพระเจาหลุยสที่ 16 
ของฝร่ังเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองแฮรสิเบริก (Harrisburg) เมืองหลวงของรฐั

เพนซลิเวเนีย (Pennsylvania) ริมฝم�งแมน้ําซัวควฮิานนา นําทานเขาชม 
HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรชอคโกแลตที่เปน
เหมือนกับ เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ (Entertainment Complex)  
มีทัง้สวนพิพิธภณัฑ   ชอคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร 3 มติิ มีเวลา
ใหทานไดเลือกซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเปนของฝากของที่ระลึก 
**ในกรณีทีว่ันเดินทางตรงกบัวันหยดุคริสมาสต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมทัวรตามความเหมาะสม เพื่อประโยชนสูงสุดของผู
เดินทาง** 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั RADISSON HARRISBURG  หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 แฮริสเบิรก – แคนาดา – น้ําตกไนแองการา –  อาหารคํ่าบน Skylon 
Tower 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินสูน้ําตกยักษไนแองการา โดยน้ําตกไนแอการา ถาฝم�ง

อเมริกาจะตัง้ อยูในบริเวณของเมืองบฟัฟาโร (Buffalo) ไดรับการคัดเลือก
จากหนังสือ Reader’s Digest ใหเปนเมืองที่มคีวามสะอาดเปนอันดับ 3 
ของอเมริกา และเปนเมอืงติดพรมแดนระหวางอเมริกาและแคนาดา โดยมี
แมน้ําไนแอการาขวางกั้น ซึ่งเปนจุดกําเนิดของน้ําตกยักษไนแอการา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 



 

 

บาย นําทานขามพรมแดนอเมรกิา – แคนาดา เพ่ือเขาสูอทุยานแหงชาติน้ําตก
ไนแองการาฝم�งแคนาดา (Niagara Falls, Canada Side) เปน 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรยของโลกทางธรรมชาติ พบกับความยิง่ใหญของน้ําตกทีม่ีปริมาณ
น้ํามากมายมหาศาลกอใหเกิดเสียงสน่ันหวั่นไหวและละอองไอน้ําทีท่ําใหเกิด
สายรุงเมื่อกระทบกับแสงแดดในวันที่ทองฟ�าแจมใส  
***หมายเหตุ : บริเวณดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศแคนนาดา จะมี
การตรวจพาสปอรตและวีซาเขาประเทศแคนนาดาอกีครั้ง และทาง
ประเทศแคนนาดา ไมอนุญาตใหนําอาหารทุกชนิด รวมถึงผลไม ถั่ว ขนม
ตางๆ เขาประเทศอยางเด็ดขาด*** 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพ่ือชมววิอัน 
สวยงามของนําตกไนแอการาจากมุมสงู 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั SHERATON ON THE FALL หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 ลองเรือไนแองการา – เมืองโตรอนโต 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานลองเรือชมน้ําตกไนแองการา (Niagara Falls) ต้ังอยูบนแมน้ําไน

แอการาทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหวางประเทศ
แคนาดากบัสหรัฐอเมริกา น้ําตกไนแอการาประกอบดวยน้ําตกสามแหง คอื 
น้ําตกเกอืกมา (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ําตกอเมริกาสงู 167 
ฟุต, และน้ําตกขนาดเล็กกวาทีอ่ยูติดกัน คือน้ําตก Bridal Veil. มีจุดชมววิที่
สวยงามและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของทัง้ 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : 
การลองเรือน้ําตกไนแอการา Hornblower Niagara Cruises เปด
ใหบริการ วนัที่ 18 พฤษภาคม- 30 พฤศจกิายน 2562 และอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงขึน้อยูกับสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย ทาง
บรษัิทนําทานลงสู “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลงั
น้ําตก เพ่ือชมความงามของน้ําตกไนแอการาอยางใกลชิดเปนการ
ทดแทน) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางเขาสูเมอืงโตรอนโต (Toronto)  เปนเมอืงที่ใหญที่สุดใน

ประเทศแคนาดา และเปนเมืองที่ใหญอันดับที ่4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโต
รอนโตเปนเมอืงที่ใหญที่สุดของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากร
ประมาณ 2.6 ลานคน และเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม 
มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ เชน หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,
พิพิธภัณฑ Royal Ontario  

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั TORONTO DON VALLEY หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 โตรอนโต –  CN Tower – ชอปปم�ง – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มคีวามสูงถึง 520 เมตร
เปนหอคอยที่สูงที่สดุในโลก ทานจะไดชมทศันียภาพของเมืองโตรอนโตอยาง
ทั่วถึง รวมทัง้ทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต 
(Toronto Islands) ซึง่ยังเปนที่สนามบิน ของ Billy Bishop Toronto 
City Airport ทีท่านสามารถมองเห็นไดจากบนหอคอยน้ี นําทานชมเมืองโต



 

 

 
 

รอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศูนยกลาง
การศึกษาของโตรอนโต จากน้ันนําทานถายรูปคูกบัอาคารรัฐสภา ของรัฐออน
ตาริโอ ซึง่มพีระบรมรูปของพระนางวคิตอเรีย พระราชินีแหงอังกฤษเจาอาณา
นิคมในสมัยกอนต้ังอยูดานหนา, ศาลาวาการเมือง (Toronto City Hall), 
สวนควีนพารค (Queen’s Park) เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 
บาย 
 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
จากน้ันนําทานเดินทางสูหางสแควรวนั (Square One Shopping 
Centre) ซึง่เปนหางขนาดใหญต้ังอยูใจกลางเมือง ใหทานไดเลือกซือ้สินคา
ตามอัธยาศัยกอนกลับ มรีานคามากกวา 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 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 นําทานเดินทางสูสนามบนิโตรอนโต 



 

 

วันที่ 9 ***เครื่องบนิบินผานเสนเวลาสากล*** 
00.45 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที ่BR 035 

 
สําหรับคณะที่ออกเดินทาง 15 มีนาคม จะออกเดินทางเวลา 01.20  น. 
และไปถึงไตหวันเวลา 05.10 น. 
สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 9 เม.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 
01.45 น.และไปถึงไตหวันเวลา05.15 น 

 ***เครื่องบนิบินผานเสนเวลาสากล*** 
วันที่ 10 ไตหวัน – กรุงเทพฯ   
05.25 น. ถึงสนามบินไตหวัน เพื่อรอการเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ดวยเที่ยวบนิที ่BR 067 

สําหรับคณะที่ออกเดินทาง 15 มีนาคม จะออกเดินทางเวลา 07.45 น. 
และไปถึงกรุงเทพเวลา 10.40 น. เที่ยวบินที่ BR 211 

สําหรับคณะที่ออกเดินทาง 9 เม.ย. และ 30 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 
08.30 น.และไปถงึกรงุเทพเวลา 11.15 น. เที่ยวบนิที่ BR 211 
สําหรับคณะที่ออกเดินทาง 7 มิ.ย. จะออกเดินทางเวลา 09.00 น. และ
ไปถงึกรงุเทพเวลา 11.35 น. เที่ยวบินที่ BR 211 

12.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสด์ิภาพ   

 

 

 

 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
อเมริกา แคนาดา นิวยอรก วอชิงตัน ดี.ซี.  ไนแอการา โตรอนโต 
10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน  
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน  
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

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

วันที่ 15 -24 มี.ค. 63 87,900.- 87,900.- 87,900.- 60,930 17,900 
วันที่ 9-18 เม.ย. 63 129,000 129,000 129,000 83,160 20,900 
วันที่ 30 เม.ย. –  
9 พ.ค. 63 95,900 95,900 95,900 68,930 22,900 

วันที่ 7-16 มิ.ย. 63 95,900 95,900 95,900 68,930 22,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดัจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวนัจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน   คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 
ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอืของมี
คาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาวีซาประเทศอเมริกา (คาธรรมเนียมวีซาจํานวน 7,600 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
6. คาวีซาประเทศแคนนาดา (คาธรรมเนียมวซีาจํานวน 6,000 บาท ชาํระพรอมเงินมัดจํา) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (30 ดอลลาสหรัฐ) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเกบ็คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเกบ็คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 



 

 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) 
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่
ไมวาเหตุผลใดๆ ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมต่ํิา 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกั

ในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ีขนาด

กะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาอเมรกิา 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 5 วันทําการ 

การย่ืนวีซา ทานจะตองมาแสดงตนที่สถานทูต 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบรษัิทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซา
จะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่น
ขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 



 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 น้ิว หรือ 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พื้น
หลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไม
ใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู

เดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน  
    3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุ

ตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน (ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร 
ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ี
ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (ขอเปนภาษาอังกฤษ
มีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ 
โฉนดท่ีดิน เปนตัน 

4. หลักฐานการเงิน 
4.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป 
สวนตัวของผูเดินทาง       ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดอืน  รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝาก
หรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 15 วันกอนวันย่ืนวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดอืน 

***ในกรณีที่มีการเคล่ือนไหวบัญชี ไมครบทุกเดือน ใหใช Bank Statement แทนสําเนาสมุดเงิน
ฝาก***  

 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

4.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลมใหม) 

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

5. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัด

หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย 



 

 

  

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาอเมริกา 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คือระบบกรอกขอมูลสําหรับการย่ืนวีซาอเมริกา กรุณากรอกขอมูลใหครบ และตรงกับความเปนจริง         
เปนขอมูลที่จะใชประกอบการสัมภาษณของทาน 

**ถาทานกรอกขอมูลไมครบถวนทุกขอ  

ทานจะไมสามารถย่ืนเอกสารเพ่ือขอวีซาได** 

(โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกับในหนังสือเดินทาง ________________________________ 
2. Given names / ช่ือตน ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________ 
3. Full name in Native Alphabet / ช่ือนามสกลุภาษาไทย __________________________ 
4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ช่ืออ่ืน ๆ 

ถามี (เชน นามสกุลกอนแตงงาน นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนช่ือ นามสกุล) 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดา
มาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใด
เปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

6. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 



 

 

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 / รัฐหรือจังหวัดที่เกิด _______________________________ 
10. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สัญชาติ _______________________________________________ 
2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? 

สัญชาติอ่ืนท่ีไดรับ หรือเคยไดรับ  
ถามีสัญชาติอ่ืน คือประเทศ : ________________________ 

ไดถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ไดระบุไวหรือไม          ใช              ไม 

ถามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________ 

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

______________________________________________________________ 

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

                 ______________________________________________________________ 

Address and Phone Information 



 

 

        1. Street Address / ที่อยู ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหัสไปรษณีย :______________                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

         
 

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

           ที่อยูที่สามารถติดตอไดหากแตกตางจากที่อยูในขอ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศัพทบาน_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศัพทที่ทํางาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ทํางาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพทมือถือ __________________________________ 

         8. Email Address / ที่อยูอีเมล ________________________________________________ 

         9. Social media / สื่อสังคม (ที่ทานมีหรือใชอยู ใหระบุเปนช่ือบัญชี และกรุณาอยาเปลี่ยนช่ือระหวางการย่ืนวี
ซา) 

            Face Book / เฟซ บุค  ________________________________________________ 

            Instagram / อินสตาแกรม  ________________________________________________  

            Twitter / ทวิตเตอร  ________________________________________________  

             อ่ืนๆ โปรดระบุ _________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโคดดานหลังหนังสือเดินทาง                                 

            ___________________________________________ 

3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหนวยงานที่ออกหนังสือ เดินทาง     
______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานท่ีออกหนังสือเดินทาง ____________________ 

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

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

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ทานเคยทําหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย
หรือไม 

        Yes / *เคย                     No / ไมเคย 

* ถาเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตุผลที่หนังสือเดินทางหาย / 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 // ที่อยูของผูออกคาใชจายให หรือบริษัทที่ออกคาใชจาย
ให : ____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

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 เปนเวลากีว่ัน___________________Day(s)/วัน 

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

             มี                                ไมม ี

Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข :_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เปนใบอนุญาติขับขี่ของรัฐ :________________________________________________ 

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

** ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด 

Date last visa was issued/ วันที่ออกวซีา:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวีซา______________________________________________ 

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

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

            Yes / ใช                       No / ไมใช 

Enter year visa was lost or stolen/ถาเคย โปรดระบุปที่หาย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ทําหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช                     No / ไมใช 

Explain / ถาเคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาสหรัฐ ถูกปฏเิสธไมใหเดินทางเขาสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวซีาหรือไม      
         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/สถานภาพของมารดาที่อยูที่ประเทศสหรัฐฯ :         

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)? ทานมีญาติลําดับตนที่ไมใชบิดามารดา ( ไดแก คูหมั้น คูสมรส บตุร พี่นอง ) พํานักอยูใน
สหรัฐหรือไม 

            Yes / ใช                      No / ไมใช 

  If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ช่ือ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวของกับทาน ____________________________ 

        
 

 

 

Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),    Nonimmigrant, 
Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา  

( 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 / นามสกลุคูสมรส ________________________________ 
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 กรณุากรอกขอมูลตอไปน้ี 

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/เบอรโทรศัพทที่ทํางาน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เร่ิมทํางานต้ังแตเมื่อไร (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 (วนั/เดือน/ป) ____________________________________ 
4. Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ป)  ______________________________________ 
5. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 



 

 

6. Have you attended any educational institutions other than elementary schools ? ทานเคย
เขาเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกวาหรือไม ? 
            Yes / ใช                     No / ไมใช 

 

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

Name of Institution/ช่ือสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยูของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลักสูตรท่ีทานศึกษาจบมา __________________________________________________ 

Date of Attendance From/วันที่เร่ิมการศึกษา(ว/ด/ป) ___________________________________________ 

Date of Attendance To/วนัที่จบการศึกษา (ว/ด/ป) ______________________________________________ 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อ่ืน ๆ ใน 5 ปท่ีแลวหรือไม 

            Yes /* ใช                  No / ไมใช 

 

 

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทําหนาท่ีในทางทหารหรือไม 



 

 

            Yes / ใช(โปรดระบุ)                   No / ไมใช 

If yes please provide the following information / ถาใช โปรดระบุรายละเอียดตอไปน้ี 

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หนวยงาน , สังกัด ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ตําแหนง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาแคนาดา  

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 1 เดือน 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา  VFS Global (เทรนดี้ ช้ัน 28) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และ
สําเนา 1 ชุด 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 



 

 

 

8. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 

***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบรษัิทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวี
ซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

9. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 น้ิว หรือ 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พื้น
หลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไม
ใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
 

10. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู

เดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบ
ทะเบียนการคา(พค.0403) 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, 
เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา 
“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (ขอเปนภาษาอังกฤษ
มีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ 
โฉนดท่ีดิน (ใหแปลภาษาอังกฤษจากรานแปลมาดวย) เปนตัน 

- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
11. หลักฐานการเงิน 

4.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป  
สวนตัวของผูเดินทาง       ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝาก
หรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ  

***ในกรณีที่ยอดเงิน ไมครบทุกเดือน ใหใช Bank Statement แทนสําเนาสมุดเงินฝาก***  

 **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจาํ บัญชีกระแสรายวัน 



 

 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

4.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลมใหม) 

4.3  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของ
บุคคลที่ออกคาใชจายใหและหนังสือรับรองการทํางานตัวจริงอีก 1 ชุดของผูท่ีออกคาใชจายให และใหผูที่ออก
คาใชจายใหทําจดหมาย Sponsor Letter ช้ีแจงความสัมพันธในการออกคาใชจายใหกัน (พรอมเอกสาร
พิสูจนความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส) มาดวย 

12. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัด

หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดา
มาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปน
ผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

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

14. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซน็เฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศแคนาดา 

(กรอกขอมูลตามความจริงเบ้ืองตน สําหรับการยื่นขอวีซาแคนาดา และกรุณากรอกเปนตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 

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



 

 

ช่ือ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆที่เคยใชหรือกรณีมีการเปลี่ยนช่ือ 
……….………………………………………………………………………….. 

2. สถานภาพ        

        โสด      

        แตงงานจดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ป ที่แตง.....................................)          

        แตงงานไมจดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ป ที่อยูดวยกัน........................)             

        หยา (โปรดระบุวัน เดือน ป ที่หยา.............................)        

        หมาย (โปรดระบุวัน เดือน ป ที่หมาย..............................)       

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

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

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

E-Mail: ………………….…….…….........… 

 

 

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

ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันการศึกษา 
……………….…………………………….………………………………………….…………………………
.……….....….รหัสไปรษณีย………………….. 

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

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

 

5. ที่ทํางานเกาครั้งสุดทาย(ไมรวมปจจุบัน) ช่ือบริษัท …….………………………………………………..…….……………………… 



 

 

ที่อยูสถานที่ทํางาน 
.………………………………….………….………………………………..................................................................
.........รหัสไปรษณีย……………………  

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

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

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

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

รวม …………ป …………เดือน …………วัน 

6. ประวัติการศกึษา, ช่ือสถานศึกษา ……………….………….……………………………………………………… 

ที่อยูสถานศึกษา 
….………………………………….………….………………………………….………………….......................
..รหัสไปรษณีย…………… 

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

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

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

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

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

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

8. ทานคาดวาจะเดินทางวันที ่………………… เดินทางกี่วัน ………………… 

สถานที่ที่จะพํานัก / โรงแรม  

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยื่นวีซาทานตองกรอกประวัติครอบครัวอยางละเอียด 

ช่ือบุคคลรบกวนกรอกเปนภาษาอังกฤษนะครับ 

 

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

จังหวัดท่ีเกิด……………………………………………… 

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

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

ที่อยูปจุจบัน ......……………………………………………………………………………… 
...………………………………………………..………………… 

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

อาชีพ(ระบุตําแหนง , หากเกษียณ จะตองระบุขอมูลที่ทํางานเกามาดวย วาเกษียณมาจากที่ไหน)  

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

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

ที่อยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 
...………………………………………………..………………… 



 

 

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

กรณีสมรสทั้งจดทะเบียนและไมจดทะเบียน, หยาราง, เปนหมาย 

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

(โปรดระบุ แมวาจะหยากันแลวหรือคูสมรสเสียชีวิต)     

หยาเมื่อไร วัน/เดือน/ป ................................................................... 

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

 

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

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

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

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

ที่อยู……………………………………………………………………………… 

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

อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบุขอมูลที่ทํางานเกามาดวย) ...................................................... 

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

ที่อยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 
...………………………………………………..………………… 

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

 

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

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

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

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

ที่อยู…………………………………..……………………………………….. 



 

 

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

อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบุขอมูลที่ทํางานเกามาดวย) ...................................................... 

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

ที่อยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 
...………………………………………………..………………… 

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

 

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

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

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

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

ที่อยู………………………………..………………………………………… 

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

อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบุขอมูลที่ทํางานเกามาดวย) ...................................................... 

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

ที่อยูบริษัท
......………………………………………………..………………………………………………………………
… รหัสไปรษณีย........................... 

 

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

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

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

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

ที่อยู……………………………………………………………………………… 



 

 

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

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

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

ที่อยูบริษัท
......………………………………………………..………………………………………………………………
……รหัสไปรษณีย........................... 

 

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

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

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

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

ที่อยู…………………………………………………………………………….. 

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

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

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

ที่อยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 
...………………………………………………..………………… 

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

 

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

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

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

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



 

 

ที่อยู…………………………………………………..………………………… 

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

อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบุขอมูลที่ทํางานเกามาดวย) ...................................................... 

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

ที่อยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 
...………………………………………………..………………… 

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

 

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

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

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

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

ที่อยู……………………………………………………..……………………… 

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

อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบุขอมูลที่ทํางานเกามาดวย) ...................................................... 

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

ที่อยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 
...………………………………………………..………………… 

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

 

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

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

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



 

 

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

ที่อยู…………………………………………………………………………… 

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

อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบุขอมูลที่ทํางานเกามาดวย) ...................................................... 

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

ที่อยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 
...………………………………………………..………………… 

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

 

 
 
 


