
 

 

รหัสทัวร GOH1901580 
ทัวรอเมริกา Say Hi Big Apple And Toronto City 
11 วัน 7 คืน (MU) 
เทพีเสรีภาพ   ขึ้นตึก วัน เวลิดเทรด เซ็นเตอร 
WOODBURY OUTLET   นิวยอรก   ไทม สแควร 
สถาบันสมิธโซเนียน   แฮริสเบิรก   HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 
 

 



 

 

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

 
 

 

 
  
วันที่ 1 กรุงเทพฯ 

23.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสาย
การบินไชนาอีสเทิรน (MU) ประตู 8 แถว Q พบเจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ – นิวยอรก 
02.30 น. ออกจากประเทศไทยสูมหานครเซี่ยงไฮ  

โดยสายการบิน ไชนาอีสเทิรน เที่ยวบินที่ MU 548 
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
11.30 น. ออกเดินทางสูมหานครนิวยอรก เท่ียวบินที ่MU 587 
14.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอหน เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอรก (เวลา

ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 11 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
นําทานเดินทางสู มหานครนิวยอรก (New York)  

เดนิทาง ธันวาคม ���� – มิถุนายน ���� 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. เซี�ยงไฮ ้– นิวยอรก์ 
วนัที� �. นิวยอรก์ –  เทพีเสรีภาพ – ขึ �นตกึ วนั เวิลดเ์ทรด เซ็นเตอร ์
วนัที� �. นิวยอรก์ –  WOODBURY OUTLET – นิวยอรก์ – ไทม ์สแควร ์
วนัที� �. ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตนั ดี.ซี. 
วนัที� �. วอชงิตนั ดี.ซี. – สถาบนัสมิธโซเนียน – แฮรสิเบิรก์ – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 
วนัที� �. แฮรสิเบิรก์ – แคนาดา – นํ�าตกไนแองการา่ –  อาหารคํ�าบน Skylon Tower 
วนัที� �. ล่องเรือไนแองการา่ – เมอืงโตรอนโต (แคนาดา) –  CN Tower – สนามบิน 
วนัที� �. โตรอนโต – ช็อปปิ�ง – เซี�ยงไฮ ้***เครื�องบินผ่านเวลาสากล*** 
วนัที� ��. เซี�ยงไฮ ้– กรุงเทพฯ 
วนัที� ��. กรุงเทพฯ 
 

ราคาแนะนําเพยีง 79,900.- 



 

 

 นําทานเที่ยวชมเมืองมหานครนิวยอรก (New York) ที่มีชื่อเลนวา Big Apple 
เมืองใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สุดในโลก เปนมหานครเอกของโลก จัดได
วาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สําคัญที่สุดของโลก เปน
เมืองที่มี ตึกระฟ�า ตึกสูงมาก ตลอดระยะเวลา 150 ป และยังเปนที่ตั้งของสํานักงาน
ใหญองคการสหประชาชาต ิ

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
ที่พัก เดินทางเขาสูท่ีพัก CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 นิวยอรก –  เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึก วัน เวิลดเทรด เซ็นเตอร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 พาทานลงเรือเฟอรรี่ เพ่ือชมอนุสาวรียเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชม
ความสงางามของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณแหงความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดง
ใหเห็นถึงวาเปนดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเทาเทียมกัน ซึ่งเทพีเสรีภาพน้ี
ประเทศฝรั่งเศสไดมอบใหเปนของขวัญเน่ืองในโอกาสที่อเมริกากอตั้งประเทศครบรอบ 
100 ป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปุ�น 
บาย จากน้ันนําทานขึ้นชมทิวทัศนมหานครนิวยอรกบนตึกระฟ�าแหงใหมของนคร

นิวยอรก ตึก วัน เวิลดเทรด เซ็นเตอร (One World Trade Center) ที่ถูกจัด
อันดับใหเปนตึกที่สูงเปนอันดับที่ 3 ของโลก สรางแทนที่ตึกแฝดเวิลดเทรดเซ็นเตอรที่
เกิดเหตุการณ 9/11 ในป 2001 จากน้ันอิสระใหทานไดเดินชอปปم�งบนถนน 5th 
Avenue ถนนชื่อดังที่สุดใจกลางกรุงนิวยอรก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 นิวยอรก –  WOODBURY OUTLET – นิวยอรก – ไทม สแควร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางสูเมืองวูดบูรี่ (Woodbury) เพื่อใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ 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 ที่ประชันป�ายโฆษณานับรอย
ป�ายและยานโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย (Broadway Avenues) ตนกําเนิด
ของละครบรอดเวยศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 5 ฟลาเดลเฟย – วอชิงตัน ดี.ซี. 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันเดินทางสูเมืองฟลาเดลเฟย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเปนเมือง
ที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยกอตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอก
ราชในป ค.ศ. 1776 คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน เร่ิมจากจุดกําเนิดเสรีภาพ 
อิสรภาพที่ อินดีเพน เดนซ ฮอลล (Independence Hall) และระฆังแหงอิสรภาพ 
(Liberty Bell) ที่ไดลั่นเมื่อวันประกาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยูระหวางมลรัฐเวอรจิเนียกับแมรี่แลนด สรางในสมัย
ประธานาธิบดี จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสรางขึ้นเพ่ือ
ทดแทนฟลาเดเฟยที่เคยเปนเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเปนดินแดนโพนทะเลของอังกฤษ 
นําทานชมสถานที่สําคัญตางๆ ถายรูปคูกับทําเนียบขาว (White House) สถานที่
ทํางานของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรียวอชิงตัน (Washington Monument) 
แทงหินโอเบลิสกที่สรางเพื่อเปนเกียรติแก   จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของ
สหรัฐอเมริกา ผูนําอิสรภาพมาสูสหรัฐอเมริกา อนุสรณสถานลินคอลน (Lincoln 
Memorial) อาคารหินออนที่สรางตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเปนเกียรติแด อับราฮัม 
ลินคอลน ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณสถานเจฟเฟอรสัน 
(Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศใหกับ โธมัส เจฟเฟอรสัน 
ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจาของหลักการเรื่องการประกาศอิสรภาพ 
โดยออกแบบเปนลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนยกลางทางกฎหมาย
และการเมืองของอเมริกามากวา 200 ป สถานที่ทํางานของสมาชิกสภา Congress 
ของสหรัฐอเมริกา 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN CHANTILLY  หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิรก –                                        
HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เปนสถาบันวิจัย 

สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑหนวยงานสวนใหญของสถาบันตั้งอยูที่กรุงวอชิงตัน 
ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑอีกกวา 19 แหง สวนสัตว ศูนยวิจัย มีวัตถุสิ่งของตางๆ ในความดูแล
ของพิพิธภัณฑมากกวา 136 ลานชิ้น กอตั้งในป ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลรวมกับ
เงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ  เขา
ชมพิพิธภัณฑเครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) 
พิพิธภัณฑอากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผูเขาชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร
การบินมาตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน ประกอบดวย เครื่องรอน เครื่องบิน จรวดและยาน
อวกาศ ซึ่งเปนของจริงตั้งแสดงอยู มีโรงภาพยนตรจอยักษ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร
เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากน้ียังมีทองฟ�าจําลอง หินจากดวงจันทร และเครื่องบิน
ลําแรกของโลกโดกย 2 พี่นองตระกูล Wright นําชมพิพิธภัณฑที่นาสนใจ เชน เขาชม 
National museum of Natural History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอยางของพันธไม 
สัตว ฟอสซิล แรธาติ หิน อุกกาบาต และวัตถุที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรดานการ
วิวัฒนาการของมนุษย ยังมีหองแสดงกระดูกไดโนเสาร หุนชางแอฟริกาโบราณที่ตัว
ใหญที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเปนสมบัติของพระเจาหลุยสที่ 16 
ของฝร่ังเศส 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองแฮริสเบิรก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิลเว

เนีย (Pennsylvania) ริมฝم�งแม น้ําซัวควิฮานนา นําทานเขาชม HERSHEY’S 
CHOCOLATE WORLD อาณาจักรชอคโกแลตที่เปนเหมือนกับ เอ็นเตอรเทนเมนท 
คอมเพล็กซ (Entertainment Complex)  มีทั้ งสวนพิพิธภัณฑ    ชอคโกแลต 
กระบวนการผลิต ภาพยนตร 3 มิติ มีเวลาใหทานไดเลือกซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อ
เปนของฝากของที่ระลึก 
**ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดคริสมาสต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวรตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเดินทาง** 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN HARRISBURG หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 แฮริสเบิรก – แคนาดา – นํ้าตกไนแองการา – อาหารคํ่าบน Skylon Tower 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเดินสูนํ้าตกยักษไนแองการา โดยน้ําตกไนแอการา ถาฝم�งอเมริกาจะตั้ง 
อยูในบริเวณของเมืองบัฟฟาโร (Buffalo) ไดรับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s 
Digest ใหเปนเมืองที่มีความสะอาดเปนอันดับ 3 ของอเมริกา และเปนเมืองติด
พรมแดนระหวางอเมริกาและแคนาดา โดยมีแมน้ําไนแอการาขวางกั้น ซึ่งเปนจุดกําเนิด
ของน้ําตกยักษไนแอการา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานขามพรมแดนอเมริกา – แคนาดา เพ่ือเขาสูอุทยานแหงชาตินํ้าตกไนแองกา

ราฝم�งแคนาดา (Niagara Falls, Canada Side) เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของ
โลกทางธรรมชาติ พบกับความยิ่งใหญของน้ําตกที่มีปริมาณน้ํามากมายมหาศาล
กอใหเกิดเสียงสน่ันหวั่นไหวและละอองไอน้ําที่ทําใหเกิดสายรุงเมื่อกระทบกับแสงแดด
ในวันที่ทองฟ�าแจมใส  
***หมายเหตุ : บริเวณดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศแคนนาดา จะมีการตรวจ
พาสปอรตและวีซาเขาประเทศแคนนาดาอีกครั้ง และทางประเทศแคนนาดา ไม
อนุญาตใหนําอาหารทุกชนิด รวมถึงผลไม ถั่ว ขนมตางๆ เขาประเทศอยาง
เด็ดขาด*** 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพ่ือชมวิวอัน 
สวยงามของนําตกไนแอการาจากมุมสูง  

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก SHERATON ON THE FALLS หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 ลองเรือไนแองการา – เมืองโตรอนโต (แคนาดา) – CN TOWER 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

 

นําทานลองเรือชมนํ้าตกไนแองการา (Niagara Falls) ตั้งอยูบนแมน้ําไนแอการา
ทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหวางประเทศแคนาดากับ
สหรัฐอเมริกา น้ําตกไนแอการาประกอบดวยน้ําตกสามแหง คือ น้ําตกเกือกมา 
(Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ําตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ําตกขนาดเล็ก
กวาที่อยูติดกัน คือน้ําตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเปนแหลงทองเท่ียวที่
สําคัญของทั้ง 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การลองเรอืนํ้าตกไนแอการา Hornblower 
Niagara Cruises เปดใหบริการ วันที่ 15 พฤษภาคม- 29 พฤศจิกายน 2563 
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสภาพอากาศและกําหนดการ หากไมสามารถ
ลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นําทานลงสู “JOURNEY BEHIND THE 
FALLS” ชมฉากหลังนํ้าตก เพ่ือชมความงามของนํ้าตกไนแอการาอยางใกลชิด
เปนการทดแทน) 

 
 
 



 

 

กลางวัน 
บาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นําทานเดินทางเขาสูเมืองโตรอนโต (Toronto)  เปนเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศ
แคนาดา และเปนเมืองที่ใหญอันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเปนเมืองที่
ใหญที่สุดของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ลานคน และเปน
ศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานที่ทองเที่ยวท่ีนาสนใจ เชน 
หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พิพิธภัณฑ Royal Ontario จากน้ันนําทาน
ขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มคีวามสูงถึง 520 เมตรเปนหอคอยท่ีสูงที่สุดในโลก 
ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอยางทั่วถึง รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ 
(Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซึ่งยังเปนที่สนามบิน ของ 
Billy Bishop Toronto City Airport ที่ทานสามารถมองเห็นไดจากบนหอคอยน้ี 
นําทานชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) 
ศูนยกลางการศึกษาของโตรอนโต จากนั้นนําทานถายรูปคูกับอาคารรัฐสภา ของรัฐออน
ตาริโอ ซึ่งมพีระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแหงอังกฤษเจาอาณานิคมใน
สมัยกอนต้ังอยูดานหนา, ศาลาวาการเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพารค 
(Queen’s Park) เปนตน  

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 9 โตรอนโต – ช็อปปم�ง – สนามบิน - เซี่ยงไฮ ***เคร่ืองบินผานเวลาสากล*** 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ันนําทานเดินทางสูหางสแควรวัน (Square One Shopping Centre) ซึ่ง
เปนหางขนาดใหญตั้งอยูใจกลางเมือง ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยกอนกลับ มี
รานคามากกวา 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 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 นําทานเดินทางสูสนามบินโตรอนโต 
16.25 น. 

 
ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ MU 208 
***เคร่ืองบินบินผานเสนเวลาสากล*** 

วันที่ 10 เซี่ยงไฮ – กรุงเทพฯ   
18.55 น. ถึงสนามบินผูตง เมืองเซี่ยงไฮ  เพ่ือรอการเปล่ียนเครื่อง 
21.35 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ดวยเที่ยวบินที่ MU 547 

 
วันที่ 11 กรุงเทพฯ 

01.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
Say Hi Big Apple And Toronto City 

11 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินไชนาอีสเทิรน แอรไลน (MU) 
 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสริมเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสริมเตยีง) 

ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
วันที ่25 ธ.ค. 62- 
04 ม.ค. 63 89,900.- 89,900.- 89,900.- 69,900.- 18,900.- 

วันที ่10 – 20 เม.ย. 63 85,900.- 85,900.- 85,900.- 62,000.- 15,900.- 
วันที ่23 เม.ย. –  
03 พ.ค. 63 83,900.- 83,900.- 83,900.- 56,500.- 15,900.- 

วันที ่07 – 17 พ.ค. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 58,500.- 15,900.- 
วันที ่21 – 31 พ.ค. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 58,500.- 15,900.- 
วันที ่11 – 21 มิ.ย. 63 85,900.- 85,900.- 85,900.- 59,000.- 15,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

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 ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค าใชจ ายสวนตัว อาทิ เชน    ค าเครื่องดื่ มที่ สั่ งพิ เศษ , ค าโทรศัพท , ค าซักรีด , 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 
ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 



 

 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาวีซาประเทศอเมริกา (คาธรรมเนียมวีซาจํานวน 7,600 บาท ชําระพรอมเงินมัด

จํา) 
6. คาวีซาประเทศแคนนาดา (คาธรรมเนียมวีซาจํานวน 6,000 บาท ชําระพรอมเงินมัด

จํา) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (33 ดอลลาสหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาอเมริกา  

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 5 วันทําการ 
การย่ืนวีซา ทานจะตองมาแสดงตนที่สถานทูต 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบั
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

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

3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปน

กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.
0403) 



 

 

- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ 
ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเปน
ภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก
เอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา 
“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รปู
ถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตนั 

4. หลักฐานการเงิน 
4.1  กรณีผูเดนิทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดา
ของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง       ถายสําเนา ยอนหลงั 6 เดือน  รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินใน
บัญชีไมเกิน 15 วันกอนวันย่ืนวีซา และบญัชีตองมีครบทุกเดือน 
***ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวบัญชี ไมครบทุกเดือน ใหใช Bank Statement 
แทนสําเนาสมุดเงินฝาก***  

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชมีาทั้งสองเลม (ทั้งเลม
เกา –เลมใหม) 
4.3  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ 
Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจายให (พรอมเอกสารพิสูจน
ความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอม



 

 

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

6. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถาม)ี 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาอเมริกา 
 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 
DS-160 คือระบบกรอกขอมูลสําหรับการย่ืนวีซาอเมริกา กรุณากรอกขอมูลใหครบ และ

ตรงกับความเปนจริง         เปนขอมูลที่จะใชประกอบการสัมภาษณของทาน 
**ถาทานกรอกขอมูลไมครบถวนทุกขอ  

ทานจะไมสามารถย่ืนเอกสารเพ่ือขอวีซาได** 
(โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

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

professional, alias, etc.) ชื่ออ่ืน ๆ ถามี (เชน นามสกุลกอนแตงงาน นามแฝง หรือ
เคยเปลี่ยนชื่อ นามสกลุ) 
ชื่อเกา:_________________________________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 / เมืองหรือเขตที่เกิด ________________________________________ 
9. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดที่เกิด _______________________________ 
10. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________ 

 



 

 

Personal Information 2 
1. Nationality / สัญชาติ _______________________________________________ 
2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have 

indicated above? สัญชาติอ่ืนที่ไดรับ 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) 
ถามี   ______________________________________________________________ 
 
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 ? / 
       ที่อยูที่สามารถตดิตอไดหากแตกตางจากที่อยูในขอ 1  
        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
         4 . Home Phone Number / โทรศัพทบาน_________________________________________ 
         5. Work Phone Number / โทรศพัทที่ทํางาน ______________________________________ 
         6. Work Fax Number / โทรสารทีท่ํางาน _________________________________________ 
         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพทมือถือ ________________________ 
         8. Email Address / ที่อยูอีเมล ________________________________________________ 



 

 

         9. Social media / สื่อสังคม (ที่ทานมีหรือใชอยู ใหระบุเปนชื่อบัญชี และกรุณาอยา
เปลี่ยนชื่อระหวางการยื่นวีซา) 
             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 / ประเทศหรือหนวยงานที่ออก
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./ ระบวุันเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา 

(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 
3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตองการพํานักในสหรัฐอมรกิา 

__________________ Day(s)/วัน 
4. Address where you will stay in U.S./ ที่อยูในสหรัฐที่ทานตั้งใจจะไปพํานัก 

Street Address / ที่อยู_______________________________________________ 
City / เมือง_______________________________________________________ 
State / รัฐ ________________________________________________________ 
Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเปนผูออกคาใชจายใหกับทาน? 
_______________________________________________________________ 
*** ถามีผูอ่ืนออกคาใชจายให หรือบริษัทออกคาใชจายให ใหกรอกขอมูลดานลางตอไปน้ี 
ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผูออกคาใชจายให 
:_________________________________________________ 
Address of person / company paying for trip // ที่อยูของผูออกคาใชจายให 
หรือบริษัทที่ออกคาใชจายให : 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
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 โปรดระบรุายละเอียดตอไปน้ี 

Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 
Length of stay / ระยะเวลาท่ีทานอยูในประเทศสหรัฐฯ เปนเวลากี่
วัน___________________Day(s)/วัน 
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาติขับขี่
ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม?  
      ม ี                    ไมม ี
Driver’s license number/ใบขบัขี่อนุญาติหมายเลข 
:_______________________________________________ 
State of Driver’s license/เปนใบอนุญาติขับขี่ของรัฐ 
:________________________________________________ 

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ทานเคยไดรบัวีซาสหรัฐหรือไม 
       * Yes/เคย               No/ไมเคย 
** ถาเคย โปรดระบรุายละเอียด 
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. หายหรือถูก
ขโมยหรือไม ? 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 
Enter year visa was lost or stolen/ถาเคย โปรดระบปุที่หาย (ค.ศ.) : ______________ 
Explain / โปรดอธิบายเหตุผลท่ีทําหาย______________________________________ 
- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซาอเมริกาของทานเคย
ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือไม ? 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 



 

 

Explain / ถาเคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________ 
3. ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาสหรฐั ถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซาหรือไม      

         Yes / เคย                                          No / ไมเคย 
ถาเคย โปรดระบรุายละเอียด 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Family Information : Relatives 

1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบิดาและวันเดือนปเกิด 
Surnames / นามสกลุบิดา __________________________________________ 
Given Names / ชื่อบิดา __________________________________________ 
Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________ 
Is your father in the U.S.? บิดาของทานพํานักอยูในสหรัฐใชหรือไม 

        Yes / ใช                        No / ไมใช 
Father’s status/สถานภาพของบิดาท่ีอยูที่ประเทศสหรัฐฯ  

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

Nonimmigrant              Other/ I don’t 
know___________________________ 
Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปเกดิ 

Surnames / นามสกลุมารดา ________________________________________ 
Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 
Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________ 
Is your mother in the U.S.? มารดาของทานพํานักอยูในสหัฐใชหรือไม 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 
Mother’s status/สถานภาพของมารดาท่ีอยูท่ีประเทศสหรัฐฯ :         

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)? ทานมีญาติลําดับตนที่ไมใช
บิดามารดา ( ไดแก คูหมั้น คูสมรส บุตร พี่นอง ) พํานักอยูในสหรัฐหรือไม 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 
  If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบรุายละเอียด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 
       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 
       Relationship to you / ความเกี่ยวของกับทาน ____________________________ 
       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  
               เปนอเมรกิาซิติเซน ไดรับใบเขียว ไดรับวีซาสหรัฐชั่วคราว 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 / ชื่อคูสมรส _________________________________ 
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 
ชื่อ-นามสกุล อดีตคูสมรส ____________________________  
เกิดที่จังหวัด__________________________________ 
วัน เดือน ป เกดิ 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 / ชื่อสถานศกึษาหรือท่ีทํางาน 

______________________________________________________________________________ 
       Street Address / ที่อยู _____________________________________________ 
       City / เมือง _____________________________________________________ 
       State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________ 
       Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 
       Country / ประเทศ _________________________________________________ 
          Telephone/เบอรโทรศัพทที่ทํางาน _____________________________________________ 
          Employment Date From/เร่ิมทํางานตั้งแตเมื่อไร (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/ชือ่บริษัทที่เคยทํางาน _________________________________________________ 
Employer Address /ที่อยูของบริษัทที่เคยทํางาน 
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Telephone/เบอรโทรศัพทท่ีเคยทํางาน 
______________________________________________________ 

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

____________________________________ 
4. Employment Date To / วนัที่ออกจากงาน (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 โปรดกรอกขอมูลตอไปน้ีเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ทานเคยเขาเรียน 
Name of Institution/ชื่อสถานศกึษา 
_____________________________________________________ 
Address/ที่อยูของสถานศึกษา _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Course of Study/หลักสูตรที่ทานศึกษาจบมา 
__________________________________________________ 
Date of Attendance From/วันที่เร่ิมการศึกษา(ว/ด/ป) 
___________________________________________ 
Date of Attendance To/วันที่จบการศกึษา (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 ปที่ผานมา 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

          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/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_________________________________ 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาแคนาดา  

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 1 เดือน 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา  VFS Global (เทรนดี ้ช้ัน 28) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางย่ืนวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 
8. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบั
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

 



 

 

9. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 น้ิว หรือ 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน 
ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไม
ใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

10. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่

มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 
3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ 
ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุล
ตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา 
“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รปูถาย
ราน สัญญาเชาท่ี โฉนดที่ดิน (ใหแปลภาษาอังกฤษจากรานแปลมาดวย) เปนตัน 

- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมา
ดวย 

11. หลักฐานการเงิน 
11.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดา
ของธนาคารทั่วไป  สวนตัวของผูเดินทาง       ถายสําเนา ยอนหลงั 6 เดือน รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินใน
บัญชีไมเกิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ  
***ในกรณีที่ยอดเงิน ไมครบทุกเดือน ใหใช Bank Statement แทนสาํเนาสมุด
เงินฝาก***  

 **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บญัชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

 
 



 

 

11.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชมีาท้ังสองเลม (ทั้งเลม
เกา –เลมใหม) 
11.3  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ 
Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจายใหและหนังสือรับรองการ
ทํางานตัวจริงอีก 1 ชุดของผูท่ีออกคาใชจายให และใหผูที่ออกคาใชจายใหทําจดหมาย 
Sponsor Letter ชีแ้จงความสัมพันธในการออกคาใชจายใหกัน (พรอมเอกสารพิสูจน
ความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส) มาดวย 

12. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักัด 

(โดยบดิาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

13. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถาม)ี 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

14. ในกรณีที่ ลูกคาอายุเกิน 14 ป ถึง 76 ป จะตองมีแสดงตัวที่ศูนยเพ่ือทําการสแกน
ลายน้ิวมือ ตามวันและเวลาท่ีทางเจาทีไ่ดแจง 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศแคนาดา 
(กรอกขอมูลตามความจริงเบ้ืองตน สําหรับการยื่นขอวีซาแคนาดา และกรุณากรอกเปนตัวพิมพ

ใหญภาษาอังกฤษเทานั้น) 
1. ช่ือ-สกุล ……….………………………….………….…………………………………. 
ชื่อ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆที่เคยใชหรือกรณีมกีารเปลี่ยนช่ือ 
……….………………………………………………………………………….. 
2. สถานภาพ        
        โสด      
        แตงงานจดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดอืน ป ที่แตง.....................................)          
        แตงงานไมจดทะเบียน (โปรดระบวุัน เดือน ป ที่อยูดวยกัน........................)             
        หยา (โปรดระบวุัน เดือน ป ที่หยา....................................)        
        หมาย (โปรดระบุวัน เดือน ป ที่หมาย................................)       
        แยกทางกัน (โปรดระบุวัน เดือน ป ..................................) 
3. ที่อยูปจจุบันในประเทศไทย
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย ………….……...............… 
เบอรโทรศัพทมือถือ ……........................เบอรโทรศัพทบาน ………………..…. 
E-Mail: ………………….…….….................................................….........… 
 
4. ช่ือสถานที่ทํางานของผูเดินทาง (กรณีเด็ก ระบุเปนสถานที่ศึกษา) 
…………………………………………………………..……….……………… 
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันการศกึษา 
……………….…………………………….………………………………….……….………………………….……….....….
รหัสไปรษณีย………………..….. 
ตําแหนงหนาท่ี …….………………………………….………….………………………………โทรศัพท …….......……….…
หมายเลขตอภายใน (ถามี) ……………………… 
วันที่เร่ิมทํางาน / เขาเรียน ................................................................................................................... 
 



 

 

5. ที่ทํางานเกาครั้งสุดทาย (ไมรวมปจจุบัน) ช่ือบริษัท 
…….………………………………………………..…….……………………… 
ที่อยูสถานที่ทํางาน 
.………………………………….………….………………………………...........................................................................
รหัสไปรษณีย……………………  
เบอรติดตอ.................................................................................................... 
ตําแหนงสุดทายท่ีทานทํา................................................................................ 
ตั้งแตวันที่(วัน/เดือน/ป) ………………….…………………….……..................  
ถึงวันที่ (วนั/เดือน/ป)………………………..………..……..………...................    
รวม ……….…ป …….……เดือน …….……วัน 
 
6. ประวัติการศกึษา, ช่ือสถานศึกษา ……………….………….……………………………………………………… 
ที่อยูสถานศึกษา 
….………………………………….………….……………………………………………………...................................
รหัสไปรษณีย……………………...... 
 เบอรตดิตอ.................................................................................................. 
หลักสูตรการศึกษา/คณะ …………………………………..…………………………….……….............. 
เขาเรียน(วัน/เดือน/ป)................................................................................... 
จบการศึกษาเมื่อ(วัน/เดือน/ป)…….………….………………………………..... 
7. ช่ือบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย …………………….………….…………………………………………………. 
ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมคร้ังน้ี (ระบุ) 
………….………….…………………………..................………................... 
8. ทานคาดวาจะเดินทางวันที่ ………………… เดินทางกี่วัน …………………. 
สถานที่ที่จะพํานัก / โรงแรม  
………………………....................................................................................................................................…
…………………………………………..... 
 
 
 



 

 

 
9. ทานเคยโดยปฎิเสธ การขอวีซาหรือไม        เคย                ไมเคย 
ถาเคยโดยปฎิเสธ ทานโดนปฎิเสธวีซาประเทศอะไร......................................... 
วันที่โดนปธิเสธ............................................................................................ 
เหตุผลท่ีโดนปฎิเสธวีซา................................................................................ 
.................................................................................................................. 

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

การยื่นวีซาทานตองกรอกประวตัิครอบครัวอยางละเอียด 
ช่ือบุคคลรบกวนกรอกเปนภาษาอังกฤษนะครับ 
1.ชื่อ-นามสกุล ผูสมัครขอวีซา………………………………………................ 
จังหวัดที่เกิด……………………………………………….............................. 
สถานภาพ................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด............................................................................................ 
ที่อยูปจุจบัน ......……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………รหัสไปรษณีย.......................... 
อาชีพ(ระบุตําแหนง , หากเกษียณ จะตองระบุขอมูลท่ีทํางานเกามาดวย วาเกษียณมาจากที่
ไหน)  
.................................................................................................................. 
ชื่อบริษัท................................................................................................................... 
ที่อยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.............................. 
กรณีสมรสทั้งจดทะเบียนและไมจดทะเบียน, หยาราง, เปนหมาย 
สมรสเมื่อไร วัน/เดือน/ป ................................................................................. 
(ใหระบุ แมวาจะหยากนัแลวหรือคูสมรสเสียชีวิต)     
หยาเมื่อไร วัน/เดือน/ป .................................................................................. 
คูสมรสเสียชีวิตเมื่อไร  วัน/เดือน/ป ................................................................. 
 



 

 

2.ชื่อ-นามสกุล คูสมรส…………………………………………………….......... 
จังหวัดที่เกิด…………………………............................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด............................................................................................. 
สถานภาพ................................................................................................... 
ที่อยู……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………รหัสไปรษณีย....................... 
 
อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบขุอมูลท่ีทํางานเกามาดวย) 
................................................................................................................... 
ชื่อบริษัท.................................................................................................................... 
ที่อยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย............................. 
 
3. ชื่อ-นามสกุล มารดา ……………………………………................................................................ 
จังหวัดที่เกิด................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด.............................................................................................  
สถานภาพ.................................................................................................... 
ที่อยู…………………………………..……………………………...………….. 
………………………………………………รหัสไปรษณีย.............................. 
อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบขุอมูลท่ีทํางานเกามาดวย) 
................................................................................................................... 
ชื่อบริษัท.................................................................................................................... 
ที่อยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.............................. 
 
4. ชื่อ-นามสกุล บิดา…………………………………….......….........................  
จังหวัดที่เกิด.................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด..............................................................................................  
สถานภาพ..................................................................................................... 



 

 

ที่อยู………………………………..………………………………......………… 
……………………………………………รหัสไปรษณีย................................... 
อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบขุอมูลท่ีทํางานเกามาดวย) 
.................................................................................................................... 
ชื่อบริษัท.................................................................................................................... 
ที่อยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.............................. 
 
5.1ชื่อ-นามสกุล บุตร ……………………………………………............…...…  
จังหวัดที่เกิด................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด.............................................................................................  
สถานภาพ.................................................................................................... 
ที่อยู……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………รหัสไปรษณีย........................... 
อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเรียนอยูใหใสที่อยูที่เรียนมา) 
................................................................................................................... 
ชื่อบริษัท.................................................................................................................... 
ที่อยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.............................. 
 
5.2ชื่อ-นามสกุล บุตร …………………………………............……………...… 
จังหวัดที่เกิด................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด.............................................................................................  
สถานภาพ..................................................................................................... 
ทีอ่ยู…………………………………………………………………..………….. 
……………………………………………………รหัสไปรษณีย........................ 
อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเรียนอยูใหใสที่อยูที่เรียนมา) 
................................................................................................................... 
ชื่อบริษัท.................................................................................................................... 



 

 

ที่อยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.............................. 
 
6.1.ช่ือ-นามสกุล พ่ี-นอง ………………………………………………...…............................................  
จังหวัดที่เกิด.................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด..............................................................................................  
สถานภาพ..................................................................................................... 
ที่อยู…………………………………………………..…………...……………… 
………………………………………..........รหัสไปรษณีย................................ 
อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบขุอมูลท่ีทํางานเกามาดวย) 
.................................................................................................................... 
ชื่อบริษัท.................................................................................................................... 
ที่อยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.............................. 
 
6.2ชื่อ-นามสกุล พ่ี-นอง ………………………………………………..................................….............  
จังหวัดที่เกิด.................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด..............................................................................................  
สถานภาพ.................................................................................................... 
ที่อยู……………………………………………………..……………..………… 
…………………………………………………รหัสไปรษณีย........................... 
อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบขุอมูลท่ีทํางานเกามาดวย) 
................................................................................................................... 
ชื่อบริษัท.................................................................................................................... 
ที่อยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.............................. 
 
6.3 ชื่อ-นามสกุล พ่ี-นอง ………………………………........………………...…  
จังหวัดที่เกิด.................................................................................................. 



 

 

วัน/เดือน/ปเกิด..............................................................................................  
สถานะ......................................................................................................... 
ที่อยู…………………………………………………………………....………… 
………………………………………………รหัสไปรษณีย............................... 
อาชีพ(ระบุตําแหนง หากเกษียณ จะตองระบขุอมูลท่ีทํางานเกามาดวย) 
................................................................................................................... 
ชื่อบริษัท.................................................................................................................... 
ที่อยูบริษัท......………………………………………………..……………………………… 
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.............................. 
 

 


