
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ไต้หวนั – นิวยอร์ก 

วนัท่ี 2. นิวยอร์ก –  เทพีเสรีภาพ – ขึน้ตกึ วนั เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ 

วนัท่ี 3. นิวยอร์ก –  WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก – ไทม์ สแควร์ 

วนัท่ี 4. ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตนั ดี.ซี. 

วนัท่ี 5. วอชิงตนั ดี.ซี. – สถาบนัสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 

วนัท่ี 6. แฮริสเบิร์ก – แคนาดา – น า้ตกไนแอการา –  อาหารค า่บน Skylon Tower 

วนัท่ี 7. ลอ่งเรือไนแอการา – เมืองโตรอนโต  

วนัท่ี 8. โตรอนโต –  CN Tower – ช้อปปิง้ – สนามบิน 

วนัท่ี 9. ***เคร่ืองบินบินผา่นเส้นเวลาสากล*** 

วนัท่ี 10. ไต้หวนั – กรุงเทพฯ   

 

 

 



วนัที ่1 กรุงเทพฯ – ไต้หวนั – นิวยอร์ก 

08.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ 
ประตู 8 แถว Q พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

12.00 น. ออกเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก โดยเท่ียวบินท่ี BR 062 
ส ำหรับคณะที่ออกเดินทำง 15 มีนำคม จะออกเดินทำงเวลำ 12.10 น. และไปถึงไต้หวันเวลำ 16.45 น. 
เทีย่วบินที ่BR212 
ส ำหรับคณะที่ออกเดินทำง 9 เม.ย. และ 30 เม.ย. จะออกเดินทำงเวลำ 11.40 น.และไปถึงไต้หวันเวลำ16.30 
น. เทีย่วบินที ่BR212 
ส ำหรับคณะที่ออกเดินทำง 7 มิ.ย. จะออกเดินทำงเวลำ 12.20 น. และไปถึงไต้หวันเวลำ 17.10 น. เที่ยวบินที ่
BR212 

16.35 น. ถึงสนามบินไตห้วนั รอเปล่ียนเคร่ือง 
19.30 น. ออกเดินทางต่อสู่มหานครนิวยอร์ก โดยเท่ียวบินท่ี BR 032 

ส ำหรับคณะทีอ่อกเดินทำงตั้งแต่ 9 เม.ย. จะออกเดินทำงเวลำ 19.10 น.และไปถึงนิวยอร์กเวลำ 22.05 น.  

22.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศ
ไทย 11 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางสู่ มหำนครนิวยอร์ก (New 
York) ท่ีมีช่ือเล่นวา่ Big Apple เมืองใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา และท่ีเจริญท่ีสุดในโลก  

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั THE WATSON HOTEL NEW YORK หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่2 นิวยอร์ก –  เทพเีสรีภำพ – ขึน้ตึก วนั เวลิด์เทรด เซ็นเตอร์ 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 พาท่านลงเรือเฟอร์ร่ี เพ่ือชมอนุสำวรีย์เทพีเสรีภำพ (Statue of Liberty) ชมความสง่างามของเทพีเสรีภาพ 

สัญลกัษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกนัท่ีแสดงให้เห็นถึงวา่เป็นดินแดนท่ีทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพ
เท่าเทียมกัน ซ่ึงเทพีเสรีภาพน้ีประเทศฝร่ังเศสได้มอบให้เป็นของขวญัเน่ืองในโอกาสท่ีอเมริกาก่อตั้ ง
ประเทศครบรอบ 100 ปี 

กลำงวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารญ่ีปุ่น 
 จากนั้นน าท่านขึ้นชมทิวทัศน์มหำนครนิวยอร์กบนตึกระฟ้ำแห่งใหม่ของนครนิวยอร์ก ตึก วัน เวิลด์เทรด 

เซ็นเตอร์ (One World Trade Center) ท่ีถูกจดัอนัดบัใหเ้ป็นตึกท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 3 ของโลก สร้างแทนท่ีตึก
แฝดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ท่ีเกิดเหตุการณ์ 9/11 ในปี 2001 จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินช้อปป้ิงบนถนน 5th 
Avenue ถนนช่ือดงัท่ีสุดใจกลางกรุงยอร์ก 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั THE WATSON HOTEL NEW YORK หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่3 นิวยอร์ก –  WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก – ไทม์ สแควร์ 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองวู๊ดบูร่ี (Woodbury) เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ี Woodbury Common Premium Outlets 



ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี โดยมีร้านคา้มากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ เช่น 7 For All Mankind, A|X 
Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, 
Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi's 
Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, 
Saint Laurent ฯลฯ 

กลำงวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่ำย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่นิวยอร์ก  ใหท้่านไดอิ้สระเดินเล่นยา่น ไทม์ สแควร์ (Time Square) 

ย่านการคา้ในกลางมหานคร ท่ีประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายและย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ 
(Broadway Avenues) ตน้ก าเนิดของละครบรอดเวยศิ์ลปะการแสดงท่ีทัว่โลกยอมรับ 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั THE WATSON HOTEL NEW YORK หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่4 ฟิลำเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี. 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟิลำเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมการประกาศ

อิสรภาพในสมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขียนโดย
โธมสั เจฟเฟอร์สัน เร่ิมจากจุดก าเนิดเสรีภาพ อิสรภาพท่ี อินดีเพน เดน้ซ์ ฮอลล์ (Independence Hall) และ
ระฆงัแห่งอิสรภาพ (Liberty Bell) ท่ีไดล้ัน่เม่ือวนัประกาศ 

กลำงวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่ำย 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตั้งอยูร่ะหวา่งมลรัฐเวอร์จิเนียกบัแมร่ีแลนด์ สร้างในสมยัประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคน
แรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างข้ึนเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียท่ีเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมยัเป็นดินแดน
โพน้ทะเลขององักฤษ น าท่านชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ ถ่ำยรูปคู่กับท ำเนียบขำว (White House) สถานท่ี
ท างานของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสำวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ท่ีสร้าง
เพื่อเป็นเกียรติแก่   จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูน้ าอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา 
อนุสรณ์สถำนลินคอล์น (Lincoln Memorial) อาคารหินอ่อนท่ีสร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ 
อบัราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนท่ี 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถำนเจฟเฟอร์สัน (Jafferson 
Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิก อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนท่ีสามของ
สหรัฐอเมริกา เจา้ของหลกัการเร่ืองการประกาศอิสรภาพ โดยออกแบบเป็นลกัษณะ Pantheon ในกรุงโรม 
ตึกรัฐสภา ศูนยก์ลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานท่ีท างานของสมาชิกสภา 
Congress ของสหรัฐอเมริกา 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY INN CHANTILLY หรือเทยีบเท่ำ 

 



วนัที ่5 วอชิงตัน ดี.ซี. – สถำบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 

เช้ำ  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมสถำบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และ

พิพิธภณัฑ์หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบนัตั้งอยูท่ี่กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. มีพิพิธภณัฑ์อีกกวา่ 19 แห่ง สวนสัตว ์
ศูนยว์ิจยั มีวตัถุส่ิงของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภณัฑ์มากกว่า 136 ล้านช้ิน ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดย
เงินทุนรัฐบาลร่วมกบัเงินกองทุนจากพินยักรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ  เขา้ชม
พิพิธภัณฑ์เคร่ืองบินและยำนอวกำศ (National Air and Space Museum) พิพิธภณัฑ์อากาศยานและยาน
อวกาศ ท่ีมีผูเ้ขา้ชมสูงท่ีสุดในโลก แสดงประวติัศาสตร์การบินมาตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบด้วย 
เคร่ืองร่อน เคร่ืองบิน จรวดและยานอวกาศ ซ่ึงเป็นของจริงตั้งแสดงอยู ่มีโรงภาพยนตร์จอยกัษ ์(Imax) ท่ีฉาย
ภาพยนตร์เก่ียวกบัการบิน อวกาศ นอกจากน้ียงัมีทอ้งฟ้าจ าลอง หินจากดวงจนัทร์ และเคร่ืองบินล าแรกของ
โลกโดย 2 พี่น้องตระกูล Wright น าชมพิพิธภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ เช่น เข้ำชม National museum of Natural 
History ซ่ึงสะสมและแสดงตวัอย่างของพนัธ์ไม ้สัตว ์ฟอสซิล แร่ธาติ หิน อุกกาบาต และวตัถุท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประวติัศาสตร์ดา้นการวิวฒันาการของมนุษย ์ยงัมีห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นชา้งแอฟริกาโบราณท่ี
ตวัใหญ่ท่ีสุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ท่ีเคยเป็นสมบติัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ของฝร่ังเศส 

กลำงวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่ำย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) ริม

ฝ่ังแม่น ้ าซวัควิฮานน่า น าท่านเขา้ชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจกัรช็อกโกแลตท่ีเป็น
เหมือนกบั เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex)  มีทั้งส่วนพิพิธภณัฑ์   ช็อกโกแลต 
กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิติ มีเวลาให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของท่ี
ระลึก 
**ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุคริสตม์าส ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมทวัร์
ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูเ้ดินทาง** 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั RADISSON HARRISBURG  หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่6 แฮริสเบิร์ก – แคนำดำ – น ำ้ตกไนแอกำรำ –  อำหำรค ่ำบน Skylon Tower 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินสู่น ้ำตกยักษ์ไนแอกำรำ โดยน ้ าตกไนแอการ่า ถา้ฝ่ังอเมริกาจะตั้ง อยู่ในบริเวณของเมือง

บัฟฟำโล (Buffalo) ไดรั้บการคดัเลือกจากหนงัสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองท่ีมีความสะอาดเป็นอนัดบั 
3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น ้ าไนแอการ่าขวางกั้น ซ่ึง
เป็นจุดก าเนิดของน ้าตกยกัษไ์นแอการา 

กลำงวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่ำย น ำท่ำนข้ำมพรมแดนอเมริกำ – แคนำดำ เพ่ือเข้ำสู่อุทยำนแห่งชำติน ้ำตกไนแอกำรำฝ่ังแคนำดำ (Niagara 

Falls, Canada Side) เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาติ พบกับความยิ่งใหญ่ของน ้ าตกท่ีมี



ปริมาณน ้ ามากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนัน่หวัน่ไหวและละอองไอน ้ าท่ีท าให้เกิดสายรุ่งเม่ือกระทบกบั
แสงแดดในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส  
***หมำยเหตุ : บริเวณด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศแคนนำดำ จะมีกำรตรวจพำสปอร์ตและวีซ่ำเข้ำ
ประเทศแคนนำดำอีกคร้ัง และทำงประเทศแคนนำดำ ไม่อนุญำตให้น ำอำหำรทุกชนิด รวมถึงผลไม้ ถั่ว ขนม
ต่ำงๆ เข้ำประเทศอย่ำงเด็ดขำด*** 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพ่ือชมววิอนั 
สวยงำมของน ำตกไนแอกำรำจำกมุมสูง 

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั SHERATON ON THE FALL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่7 ล่องเรือไนแอกำรำ – เมืองโตรอนโต 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น ำท่ำนล่องเรือชมน ้ำตกไนแอกำรำ (Niagara Falls) ตั้งอยู่บนแม่น ้ าไนแอการาทางตะวนัออกของทวีป

อเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหวา่งประเทศแคนาดากบัสหรัฐอเมริกา น ้ าตกไนแอการาประกอบดว้ยน ้ าตก
สามแห่ง คือ น ้ าตกเกือกมา้ (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น ้ าตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน ้ าตกขนาดเล็ก
กวา่ท่ีอยูติ่ดกนั คือน ้าตก Bridal Veil. มีจุดชมววิท่ีสวยงามและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของทั้ง 2 ประเทศ  
(หมำยเห ตุ  : กำรล่องเรือน ้ ำตกไนแอกำรำ Hornblower Niagara Cruises เปิด ให้บ ริกำร วันที่  18 
พฤษภำคม- 30 พฤศจิกำยน 2562 และอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ หำกสภำพอำกำศไม่
เอื้ออ ำนวย ทำงบริษัทน ำท่ำนลงสู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉำกหลังน ้ำตก เพ่ือชมควำม
งำมของน ำ้ตกไนแอกำรำอย่ำงใกล้ชิดเป็นกำรทดแทน) 

กลำงวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่ำย น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองท่ี

ใหญ่อนัดบัท่ี 4 ในทวปีอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มี
ประชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน และเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ ศิลปะ วฒันธรรม มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พิพิธภณัฑ ์Royal Ontario  

ค ่ำ  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั TORONTO DON VALLEY หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่8 โตรอนโต –  CN Tower – ช้อปป้ิง – สนำมบิน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านขึน้หอคอยซีเอน็ (CN Tower) ท่ีมีความสูงถึง 520 เมตรเป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่านจะ
ไดช้มทศันียภาพของเมืองโตรอนโตอยา่งทัว่ถึง รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอน
โต (Toronto Islands) ซ่ึงยงัเป็นท่ีสนามบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport ท่ีท่านสามารถมองเห็น
ไดจ้ากบนหอคอยน้ี น าท่านชมเมืองโตรอนโต ชมมหำวิทยำลยัโตรอนโต (University of Toronto) 
ศูนยก์ลางการศึกษาของโตรอนโต จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กบัอาคารรัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซ่ึงมีพระ
บรมรูปของพระนางวคิตอเรีย พระราชินีแห่งองักฤษเจา้อาณานิคมในสมยัก่อนตั้งอยูด่า้นหนา้, ศาลาวา่



 การเมือง (Toronto City Hall), สวนควนีพาร์ค (Queen’s Park) เป็นตน้  
กลำงวนั 
บ่ำย 

 
 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ห้ำงสแควร์วนั (Square One Shopping Centre) ซ่ึงเป็นหา้งขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่จ
กลางเมือง ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัก่อนกลบั มีร้านคา้มากกวา่ 300 ร้าน อาทิ เช่น Aldo, 
American Eagle, Armani, Ben Sherman, Browns, Bentley, Champ, Cleo, Coach, Diesel, Forever 21, Foot 
Locker, Gap, Gucci, Guess, Geox, H&M, Hugo Boss,  Jack & Jones, Lacoste, Massimo Dutti, Muji, Nike 
Root, Sephora, Showcase, Swarovski, Topshop, Topman, The Body Shop, Pandora , Uniqlo , Victoria’s 
Secret, Walmart, Zara ฯลฯ 

ค ่ำ อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 น าท่านเดินทางสู่สนำมบินโตรอนโต 

วนัที ่9 ***เคร่ืองบินบินผ่ำนเส้นเวลำสำกล*** 

00.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี BR 035 
ส ำหรับคณะทีอ่อกเดินทำง 15 มีนำคม จะออกเดินทำงเวลำ 01.20  น. และไปถึงไต้หวนัเวลำ 05.10 น. 
ส ำหรับคณะทีอ่อกเดินทำงตั้งแต่ 9 เม.ย. เป็นต้นไปจะออกเดินทำงเวลำ 01.45 น.และไปถึงไต้หวนัเวลำ05.15 
น 

 ***เคร่ืองบินบินผ่ำนเส้นเวลำสำกล*** 

วนัที ่10 ไต้หวนั – กรุงเทพฯ   

05.25 น. ถึงสนามบินไตห้วนั เพื่อรอการเปล่ียนเคร่ือง 

09.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ดว้ยเทีย่วบินที ่BR 067 
ส ำหรับคณะที่ออกเดินทำง 15 มีนำคม จะออกเดินทำงเวลำ 07.45 น. และไปถึงกรุงเทพเวลำ 10.40 น. 
เทีย่วบินที ่BR 211 
ส ำหรับคณะที่ออกเดินทำง 9 เม.ย. และ 30 เม.ย. จะออกเดินทำงเวลำ 08.30 น.และไปถึงกรุงเทพเวลำ 11.15 
น. เทีย่วบินที ่BR 211 
ส ำหรับคณะที่ออกเดินทำง 7 มิ.ย. จะออกเดินทำงเวลำ 09.00 น. และไปถึงกรุงเทพเวลำ 11.35 น. เที่ยวบินที ่
BR 211 

12.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รำคำแนะน ำเพยีง 
อเมริกำ แคนำดำ นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี.  ไนแอกำรำ โตรอนโต 

10 DAYS 7 NIGHTS โดยสำยกำรบิน EVA AIR (BR) 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่ำนละ 

วนัที ่9-18 เม.ย. 63 129,000 129,000 129,000 83,160 20,900 

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

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัการจอง  โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือ

ไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวี

ซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจอง
ทวัร์โดยอตัโนมติั 

3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี 
ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่ 
รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มี
ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 



 ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล 
เพิม่เติมกบัทำงบริษัทได้  

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง , ค่าน ้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ช้ิน , ค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายใน
ระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าวซ่ีาประเทศอเมริกา (ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจ ำนวน 7,600 บำท ช ำระพร้อมเงินมัดจ ำ) 
6. ค่าวซ่ีาประเทศแคนนาดา (ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจ ำนวน 6,000 บำท ช ำระพร้อมเงินมัดจ ำ) 
7. ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (30 ดอลลาร์สหรัฐ) 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 
ทำงบริษัทขอเกบ็ค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 20 วนัก่อนกำรเดินทำง 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ย
สาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 
– 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่ง
นอ้ย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ี
สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ี
เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มี
ปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 



กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจาก
การยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ
จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถ
เรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์
หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า 
/ ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ป
ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่า
ทวัร์ทั้งหมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท
อาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 
เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต

และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 



เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำอเมริกำ  
ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวซ่ีำนับจำกวนัย่ืนประมำณ 5 วนัท ำกำร 

กำรย่ืนวซ่ีำ ท่ำนจะต้องมำแสดงตนทีส่ถำนทูต 
ในระหว่ำงย่ืนวซ่ีำเข้ำสถำนทูตแล้ว ไม่สำมำรถดึงเล่มออกมำก่อนได้ 

**ลูกค้ำกรุณำอย่ำยดึติดกบักำรย่ืนขอวซ่ีำในอดีต 
เพรำะสถำนทูตมีกำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดินทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่ง
นอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่
ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  
***ในกรณีที่ถือพำสปอร์ต สัญชำติไทย แต่พ ำนักอยู่ต่ำงประเทศ, ท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษำศึกษำอยู่ต่ำงประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของทำงบริษัทให้ทรำบทันที เพรำะกำรย่ืนขอวีซ่ำจะมี
เง่ือนไข และ ข้อก ำหนดของทำงสถำนทูตต้องกำรเพิ่มเติม และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถย่ืนขอวีซ่ำใน
ประเทศไทยได้ ข้อก ำหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทำงทีถื่อพำสปอร์ตต่ำงชำติด้วย*** 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 น้ิว หรือ 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พื้นหลงัขาว
เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทค
เลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   
- เจ้ำของกจิกำร หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู ้

เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบ
ทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนักงำน    หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, 
เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตอ้ง
ตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

- นักเรียนหรือนักศึกษำ ใชห้นงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(ขอเป็นภาษาองักฤษมี
อายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

- กจิกำรไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนด
ท่ีดิน เป็นตนั 

4. หลกัฐำนกำรเงิน 
4.1  กรณผู้ีเดินทำง ออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใช ้ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทัว่ไป ส่วนตวัของ
ผูเ้ดินทาง       ถ่ำยส ำเนำ ย้อนหลงั 6 เดือน  รบกวนลูกค้ำท ำรำยกำรเดินบัญชี โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล้ว
ค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกนิ 15 วนัก่อนวันย่ืนวซ่ีำ และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน 
***ในกรณีทีม่ีกำรเคล่ือนไหวบัญชี ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช้ Bank Statement แทนส ำเนำสมุดเงินฝำก***  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

**สถำนทูตไม่รับพจิำรณำบัญชีติดลบ บัญชีฝำกประจ ำ บัญชีกระแสรำยวนั 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พนัธบัตร ตรำสำรหนี ้กองทุน และสลำกออมสิน** 

4.2  กรณเีปลีย่นบัญชีเป็นเล่มใหม่ ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุดบญัชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่) 
4.3  กรณผู้ีเดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง  ถ่ายส ำเนำสมุดบัญชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 6 เดือนของบุคคลท่ี
ออกค่าใชจ่้ายให ้(พร้อมเอกสารพิสูจน์ความสัมพนัธ์ เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส) 

5. กรณเีด็กอำยุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  
- หำกเด็กเดินทำงไปกบับิดำ จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือ

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามา
ดว้ย 

- หำกเด็กเดินทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือ
ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดา
มาดว้ย 

-  หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกบับิดำและมำรดำ ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน
หรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีด็กทีบ่ิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้
อ  านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

6. เอกสำรส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

7. ท่านไม่จ ำเป็นต้องเซ็น รับรองส ำเนำถูกต้อง 
เอกสำรย่ืนวซ่ีำอำจมีกำรปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิม่เติม 



แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำอเมริกำ 
Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คือระบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรย่ืนวซ่ีำอเมริกำ กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบ และตรงกบัควำมเป็นจริง         
เป็นข้อมูลทีจ่ะใช้ประกอบกำรสัมภำษณ์ของท่ำน 

**ถ้ำท่ำนกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกข้อ  
ท่ำนจะไม่สำมำรถย่ืนเอกสำรเพ่ือขอวซ่ีำได้** 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภำษำองักฤษ) 
Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกลุภาษาไทย __________________________ 

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

นามสกลุก่อนแต่งงาน นามแฝง หรอืเคยเปลีย่นชื่อ นามสกลุ) 

ช่ือเกา่:_________________________________นามสกลุ

เก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรอืเขตทีเ่กดิ ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรอืจงัหวดัทีเ่กดิ _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศทีเ่กดิ ________________________________________ 

Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาต ิ_______________________________________________ 

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

หรอืเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาตอิืน่ คอืประเทศ : ________________________ 



ได้ถือหนงัสอืเดินทางของประเทศที่ได้ระบไุว้หรือไม ่         ใช่              ไม่ 

ถ้ามี ระบหุมายเลขของหนงัสอืเดนิทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขทีบ่ตัรประชาชน __________________________ 

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

______________________________________________________________ 

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

                 ______________________________________________________________ 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดห้ากแตกต่างจากทีอ่ยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ีท่  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารทีท่  างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยู่อเีมล ________________________________________________ 

         9. Social media / สือ่สงัคม (ทีท่่านมหีรอืใชอ้ยู่ ใหร้ะบเุป็นชื่อบญัชี และกรุณาอย่าเปลีย่นชื่อระหวา่งการยืน่วซ่ีา) 

             Face Book / เฟซ บุค๊  ________________________________________________ 

             Instagram / อนิสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวติเตอร ์ ________________________________________________  



            อ่ืนๆ โปรดระบ ุ_________________________________________________________________ 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขทีป่รากฏบนแถบบารโ์คด๊ดา้นหลงัหนงัสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรอืหน่วยงานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง ____________________ 

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

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

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

หรอืถกูขโมยหรอืไม ่

        Yes / *เคย                                          No / ไม่เคย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบเุลขหนงัสอืเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตผุลที่หนงัสอืเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

Travel Information 

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

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

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

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาทีต่อ้งการพ านกัในสหรฐัอมรกิา 

__________________ Day(s)/วนั 

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

Street Address / ทีอ่ยู่_______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 



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

*** ถ้ามีผู้อื่นออกคา่ใช้จา่ยให้ หรือบริษัทออกคา่ใช้จา่ยให้ ให้กรอกข้อมลูด้านลา่งตอ่ไปนี ้

ช่ือบริษัท หรือ ช่ือและนามสกลุของผู้ออกคา่ใช้จ่ายให้ 

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยูข่องผู้ออกคา่ใช้จา่ยให้ หรือบริษัทท่ีออกคา่ใช้จ่าย

ให้ : 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Telephone number /เบอร์โทรศพัท์มือถือของผู้ออกคา่ใช้จ่ายให้ หรือ บริษัท : 
________________________________________________ 

Relationship to you /ความสมัพนัธ์กบัคณุ เช่น พอ่ แม ่นายจ้าง เป็นต้น  : 
____________________________________ 

Previous U.S.Travel Information 

1. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืไม ่?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีดตอ่ไปนี ้

Date arrived / วนัท่ีเดินทางถงึอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ทา่นอยูใ่นประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลาก่ีวนั___________________Day(s)/วนั 

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

                  มี                                ไมม่ี 

Driver’s license number/ใบขบัขี่อนญุาติหมายเลข 
:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนญุาตขิบัขี่ของรัฐ 
:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไม่เคย 



** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วนัทีอ่อกวซ่ีา:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซ่ีา______________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทา่นเคยท าวซีา่ U.S. หายหรือถกูขโมยหรือไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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

Explain / โปรดอธิบายเหตผุลที่ท าหาย______________________________________ 

 - Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วซ่ีาอเมรกิาของท่านเคยถกูยกเลกิหรอืเพกิถอน
หรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถ้าเคย โปรดอธิบาย

เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถกูปฎเิสธวซ่ีาสหรฐั ถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรอืถูกเพกิถอนวซ่ีาหรอืไม ่     
         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกลุบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Father’s status/สถานภาพของบดิาที่อยูท่ี่ประเทศสหรัฐฯ  



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

Nonimmigrant               Other/ I don’t 

know___________________________ 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกลุมารดาและวนัเดอืนปีเกดิ 

Surnames / นามสกลุมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยูท่ี่ประเทศสหรัฐฯ :         

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)? ท่านมญีาตลิ  าดบัตน้ที่

ไม่ใช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บตุร พีน่อ้ง ) พ  านกัอยู่ในสหรฐัหรอืไม่ 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวขอ้งกบัท่าน ____________________________ 

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

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบคุคลนัน้ ๆ ในสหรฐัอเมรกิา ( เช่น  

               เป็นอเมรกิาซติเิซ่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซ่ีาสหรฐัช ัว่คราว หรอือืน่ๆ ) 

             ___________________________________________________________ 

              ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 



     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกลุคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 

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

4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 

5. Spouse’s Place of Birth / สถานทีเ่กดิ _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ทีอ่ยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

*** ถา้หยา่ กรุณากรอกขอ้มูลตอ่ไปน้ี 

ชื่อ-นามสกลุ อดตีคู่สมรส ____________________________  

เกดิทีจ่งัหวดั__________________________________ 

วนั เดอืน ปี เกดิ อดตีคู่สมรส _________________________________ 

วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หย่าวนัทีเ่ท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากนัเพราะเหตผุลอะไร _________________________________ 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรอืทีท่  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทีอ่ยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรอืจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 



          Telephone/เบอร์โทรศพัท์ที่ท างาน _____________________________________________ 

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

          Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงนิเดอืน ___________________________ 

3. Briefly describe your duties / อธบิายลกัษณะงานพอสงัเขป 
 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

Previous Work / Education / Training  Information 

Provide your employment information for the last five years, if applicable. 

1. Were you previously employed? ก่อนหนา้นี้ เคยท างานหรอืไม ่? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบริษัทท่ีเคยท างาน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยูข่องบริษัทท่ีเคยท างาน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศพัท์ที่เคยท างาน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ต าแหนง่งาน _____________________________________________________________ 

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

____________________________________ 

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

5. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

ท่านเคยเขา้เรยีนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรอืสูงกว่าหรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

 



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

elementary schools/ถ้าใช่ โปรดกรอกข้อมลูตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบัสถาบนัการศกึษาที่ทา่นเคยเข้าเรียน 

Name of Institution/ช่ือสถานศกึษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยูข่องสถานศกึษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสตูรที่ทา่นศกึษาจบมา 
__________________________________________________ 

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

___________________________________________ 

Date of Attendance To/วนัท่ีจบการศกึษา (ว/ด/ป) 

______________________________________________ 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อืน่ ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรอืไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช่ โปรดระบปุระเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปีที่ผา่น

มา 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

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

            Yes / ใช่(โปรดระบ)ุ                   No / ไม่ใช่ 

If yes please provide the following information / ถ้าใช ่โปรดระบรุายละเอียดตอ่ไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต าแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 



เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำแคนำดำ  
ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวซ่ีำนับจำกวนัย่ืนประมำณ 1 เดือน 

ย่ืนวซ่ีำแสดงตนที่ศูนย์ย่ืนวีซ่ำ  VFS Global (เทรนดี ้ช้ัน 28) 
เอกสำรกรุณำเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหว่ำงย่ืนวซ่ีำเข้ำสถำนทูตแล้ว ไม่สำมำรถดึงเล่มออกมำก่อนได้ 

**ลูกค้ำกรุณำอย่ำยดึติดกบักำรย่ืนขอวซ่ีำในอดีต 
เพรำะสถำนทูตมีกำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

8. หนังสือเดินทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่ง
นอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด 
(หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  
***ในกรณีทีถื่อพำสปอร์ต สัญชำติไทย แต่พ ำนักอยู่ต่ำงประเทศ, ท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษำ
ศึกษำอยู่ต่ำงประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของทำงบริษัทให้ทรำบทันที เพรำะกำรย่ืนขอวีซ่ำจะมีเง่ือนไข และ 
ข้อก ำหนดของทำงสถำนทูตต้องกำรเพิ่มเติม และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถย่ืนขอวีซ่ำในประเทศไทยได้ 
ข้อก ำหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทำงทีถื่อพำสปอร์ตต่ำงชำติด้วย*** 

9. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 น้ิว หรือ 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พื้นหลงั
ขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่
คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

10. หลกัฐำนกำรท ำงำน   
- เจ้ำของกจิกำร หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู ้

เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบ
ทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนักงำน    หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, 
เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ 
“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษำ ใชห้นงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(ขอเป็นภาษาองักฤษมี
อาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ
สถานทูตท่ียืน่) 

- กจิกำรไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนด
ท่ีดิน (ใหแ้ปลภาษาองักฤษจากร้านแปลมาดว้ย) เป็นตนั 

- กรณีทีเ่กษียณอำยุจำกงำนรำชกำร กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 
11. หลกัฐำนกำรเงิน 

4.1  กรณผู้ีเดินทำง ออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใช ้ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทัว่ไป  ส่วนตวัของผู ้
เดินทาง       ถ่ำยส ำเนำ ย้อนหลงั 6 เดือน รบกวนลูกค้ำท ำรำยกำรเดินบัญชี โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล้วค่อย
ปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกนิ 15 วนัก่อนวนันัดสัมภำษณ์  



***ในกรณีทีย่อดเงิน ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช้ Bank Statement แทนส ำเนำสมุดเงินฝำก***  
 **สถำนทูตไม่รับพจิำรณำบัญชีติดลบ บัญชีฝำกประจ ำ บัญชีกระแสรำยวนั 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พนัธบัตร ตรำสำรหนี ้กองทุน และสลำกออมสิน** 

4.2  กรณเีปลีย่นบัญชีเป็นเล่มใหม่ ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุดบญัชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่) 
4.3  กรณผู้ีเดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง  ถ่ายส ำเนำสมุดบัญชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 6 เดือนของบุคคลท่ี
ออกค่าใชจ่้ายใหแ้ละหนงัสือรับรองการท างานตวัจริงอีก 1 ชุดของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให ้ และใหผู้ท่ี้ออกค่าใชจ่้าย
ใหท้ าจดหมาย Sponsor Letter ช้ีแจงความสัมพนัธ์ในการออกค่าใชจ่้ายใหก้นั (พร้อมเอกสารพิสูจน์ความสัมพนัธ์ 
เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส) มาดว้ย 

12. กรณเีด็กอำยุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  
- หำกเด็กเดินทำงไปกบับิดำ จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือ

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดา
มาดว้ย 

- หำกเด็กเดินทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือ
ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามา
ดว้ย 

-  หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกบับิดำและมำรดำ ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน
หรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีด็กทีบ่ิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้
อ  านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

13. เอกสำรส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

14. ท่านไม่จ ำเป็นต้องเซ็น รับรองส ำเนำถูกต้อง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ำร้องขอวซ่ีำเท่ำน้ัน 
เอกสำรย่ืนวซ่ีำอำจมีกำรปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่ประเทศแคนำดำ 

(กรอกข้อมลูตำมควำมจริงเบื้องต้น ส ำหรับกำรยื่นขอวซี่ำแคนำดำ และกรณุำ

กรอกเป็นตวัพมิพใ์หญภ่ำษำองักฤษเทำ่นัน้) 

1. ชือ่-สกลุ 

……….………………………….………….…………………………………. 

ชื่อ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆที่เคยใช้หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ ……….…………………

……………………………………………………….. 

2. สถำนภำพ        

        โสด      

        แตง่งำนจดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ปี ทีแ่ต่ง.....................................)          

        แตง่งำนไม่จดทะเบียน (โปรดระบวุัน เดือน ปี ที่อยู่ดว้ยกัน........................)             

        หย่ำ (โปรดระบวุัน เดือน ปี ที่หยำ่.............................)        

        หม้ำย (โปรดระบุวัน เดือน ปี ที่หม้ำย..............................)       

        แยกทำงกัน (โปรดระบุวัน เดือน ป ี.................................) 

3. ทีอ่ยูป่จัจบุนัในประเทศไทย

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

......................................................รหัสไปรษณยี์ ………….……… 

เบอร์โทรศัพทม์ือถือ ……........................เบอร์โทรศัพท์บำ้น ………………..…. 

E-Mail: ………………….…….…….........… 

4. ชือ่สถำนทีท่ ำงำนของผูเ้ดนิทำง (กรณีเดก็ ระบุเป็นสถำนที่ศึกษำ) 

…………………………………………………………..……….……………… 

ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำบันกำรศึกษำ ……………….…………………………

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

….รหัสไปรษณยี…์……………….. 



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

………………โทรศพัท์ …….......……….…หมำยเลขต่อภำยใน (ถ้ำมี) ………

……………… 

วันที่เริ่มท ำงำน / เขำ้เรียน 

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

5. ทีท่ ำงำนเกำ่ครัง้สดุทำ้ย(ไมร่วมปจัจบุนั) ชือ่บรษิทั 

…….………………………………………………..…….……………………… 

ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน .………………………………….………….………………

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

รหัสไปรษณยี…์…………………  

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

ต ำแหน่งสุดท้ำยที่ท่ำนท ำ...................................................................... 

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

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

รวม …………ปี …………เดือน …………วัน 

6. ประวตักิำรศกึษำ, ชือ่สถำนศกึษำ 

……………….………….……………………………………………………… 

ที่อยู่สถำนศึกษำ ….………………………………….………….………………

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

 เบอร์ตดิต่อ................................................................. 

หลักสูตรกำรศกึษำ/คณะ …………………………………..……………………

……….……….. 

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



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

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

………………………………… 

ควำมสัมพันธ์กับผู้เดินทำงร่วมครั้งนี ้(ระบุ) ………….………….………………

…………..................……….. 

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

สถำนทีท่ีจ่ะพ ำนกั / โรงแรม  

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

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

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

กำรยื่นวซี่ำท่ำนต้องกรอกประวตัิครอบครวัอย่ำงละเอียด 

ชือ่บคุคลรบกวนกรอกเปน็ภำษำองักฤษนะครบั 

1.ชื่อ-นำมสกลุ ผูส้มคัรขอวซี่ำ………………………………………................ 

จังหวัดที่เกิด……………………………………………… 

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

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

ที่อยู่ปัจจุบัน ......…………………………………………………………………

…………… ...………………………………………………..………………… 

…………………………………………………รหัสไปรษณยี์......................... 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง , หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลทีท่ ำงำนเก่ำมำด้วย ว่ำเกษียณ

มำจำกที่ไหน)  

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



ชื่อบริษัท

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

ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

…………… ...………………………………………………..………………… 

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

กรณสีมรสทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน, หยำ่รำ้ง, เปน็หมำ้ย 

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

(โปรดระบ ุแมว้่ำจะหย่ำกันแล้วหรือคู่สมรสเสียชีวติ)     

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

คู่สมรสเสียชีวิตเมื่อไร  วัน/เดือน/ปี ........................................................... 

2.ชื่อ-นำมสกลุ คูส่มรส…………………………………………………… 

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

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

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

ที่อยู…่…………………………………………………………………………… 

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

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ ำงำนเก่ำมำด้วย) 

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

ชื่อบริษัท

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

ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

…………… ...………………………………………………..………………… 

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



3. ชื่อ-นำมสกุล มำรดำ ……………………………………

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

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

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

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

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

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

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ ำงำนเก่ำมำด้วย) 

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

ชื่อบริษัท

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

ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

…………… ...………………………………………………..………………… 

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

4. ชื่อ-นำมสกุล บดิำ……………………………………….........................  

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

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

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

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

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

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ ำงำนเก่ำมำด้วย) 

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

ชื่อบริษัท

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



ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

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

5.1ชื่อ-นำมสกลุ บตุร ………………………………………………...…  

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

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

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

ที่อยู…่…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………รหัสไปรษณยี์..................... 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเรียนอยู่ให้ใส่ที่อยูท่ี่เรียนมำ) 

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

ชื่อบริษัท

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

ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

…………………………………………………รหัสไปรษณยี์........................... 

5.2ชื่อ-นำมสกลุ บตุร ………………………………………………...… 

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

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

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

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

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

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเรียนอยู่ให้ใส่ที่อยูท่ี่เรียนมำ) 

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

ชื่อบริษัท

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



ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

…………… ...………………………………………………..………………… 

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

6.1.ชื่อ-นำมสกุล พี-่นอ้ง ………………………………………………...…

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

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

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

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

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

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

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ ำงำนเก่ำมำด้วย) 

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

ชื่อบริษัท

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

ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

…………… ...………………………………………………..………………… 

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

6.2ชื่อ-นำมสกลุ พี-่นอ้ง ………………………………………………...…

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

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

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

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

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



…………………………………………………รหัสไปรษณยี์......................... 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ ำงำนเก่ำมำด้วย) 

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

ชื่อบริษัท

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

ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

……………...………………………………………………..………………… 

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

6.3 ชื่อ-นำมสกุล พี-่นอ้ง ………………………………………………...…  

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

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

สถำนะ........................................................................... 

ที่อยู…่………………………………………………………………………… 

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

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ ำงำนเก่ำมำด้วย) 

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

ชื่อบริษัท

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

ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

…………… ...………………………………………………..………………… 

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

 


