
 

 
 

 
วนัที ่1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าอีสเทิร์น 

(MU) ประตู 8 แถว Q พบเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ้ – นิวยอร์ก 
02.30 น. ออกจากประเทศไทยสู่มหานครเซ่ียงไฮ ้โดยสายการบิน ไชน่าอสีเทร์ิน เทีย่วบินที ่MU 548 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินผูต่ง เมืองเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 

11.30 น. ออกเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก เท่ียวบินท่ี MU 587 

14.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 
11 ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (New York)  



 น าท่านเท่ียวชมเมืองมหานครนิวยอร์ก (New York) ท่ีมีช่ือเล่นวา่ Big Apple เมืองใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา 
และท่ีเจริญท่ีสุดในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จดัได้ว่าเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วฒันธรรม 
บนัเทิง ท่ีส าคญัท่ีสุดของโลก เป็นเมืองท่ีมี ตึกระฟ้า ตึกสูงมาก ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยงัเป็นท่ีตั้งของ
ส านกังานใหญ่องคก์ารสหประชาชาติ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่3 นิวยอร์ก –  เทพเีสรีภาพ – ขึน้ตึก วนั เวลิด์เทรด เซ็นเตอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 พาท่านลงเรือเฟอร์ร่ี เพ่ือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่างามของเทพีเสรีภาพ 

สัญลกัษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกนัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวา่เป็นดินแดนท่ีทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเท่า
เทียมกนั ซ่ึงเทพีเสรีภาพน้ีประเทศฝร่ังเศสได้มอบให้เป็นของขวญัเน่ืองในโอกาสท่ีอเมริกาก่อตั้งประเทศ
ครบรอบ 100 ปี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารญ่ีปุ่น 
บ่าย จากนั้นน าท่านขึน้ชมทิวทัศน์มหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าแห่งใหม่ของนครนิวยอร์ก ตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็น

เตอร์ (One World Trade Center) ท่ีถูกจดัอนัดบัให้เป็นตึกท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 3 ของโลก สร้างแทนท่ีตึกแฝด
เวิล์ดเทรดเซ็นเตอร์ท่ีเกิดเหตุการณ์ 9/11 ในปี 2001 จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินช้อปป้ิงบนถนน 5th Avenue 
ถนนช่ือดงัท่ีสุดใจกลางกรุงนิวยอร์ก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่4 นิวยอร์ก –  WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก – ไทม์ สแควร์ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองวู๊ดบูร่ี (Woodbury) เพื่อให้ท่านได้เลือกซ้ือสินคา้ท่ี Woodbury Common Premium Outlets 

ให้ท่านอิสระ     ช้อปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี โดยมีร้านคา้มากกว่า 220 ร้านคา้ 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 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่นิวยอร์ก  ให้ท่านไดอิ้สระเดินเล่นย่าน ไทม์ สแควร์ (Time Square) 
ย่านการค้าในกลางมหานคร ท่ีประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายและย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ 
(Broadway Avenues) ตน้ก าเนิดของละครบรอดเวยศิ์ลปะการแสดงท่ีทัว่โลกยอมรับ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่5 ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี. 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมการประกาศอิสรภาพ
ในสมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขียนโดยโธมสั เจฟ
เฟอร์สัน เร่ิมจากจุดก าเนิดเสรีภาพ อิสรภาพท่ี อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ (Independence Hall) และระฆงัแห่ง
อิสรภาพ (Liberty Bell) ท่ีไดล้ัน่เม่ือวนัประกาศ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่

ระหวา่งมลรัฐเวอร์จิเนียกบัแมร่ีแลนด์ สร้างในสมยัประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของ
สหรัฐอเมริกา ถูกสร้างข้ึนเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียท่ีเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมยัเป็นดินแดนโพน้ทะเลของ
อังกฤษ น าท่านชมสถานท่ีส าคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับท า เนียบขาว (White House) สถานท่ีท างานของ
ประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ท่ีสร้างเพื่อเป็นเกียรติ
แก่   จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูน้ าอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถาน
ลนิคอล์น (Lincoln Memorial) อาคารหินอ่อนท่ีสร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อบัราฮมั ลินคอล์น 
ประธานาธิบดีคนท่ี 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอ
คลาสสิค อุทิศให้กบั โธมสั เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนท่ีสามของสหรัฐอเมริกา เจา้ของหลกัการเร่ืองการ
ประกาศอิสรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและ
การเมืองของอเมริกามากวา่ 200 ปี สถานท่ีท างานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY INN CHANTILLY  หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่6 วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมธิโซเนียน – แฮริสเบิร์ก –  HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และ

พิพิธภณัฑ์หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบนัตั้งอยู่ท่ีกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. มีพิพิธภณัฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว ์
ศูนยว์จิยั มีวตัถุส่ิงของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภณัฑม์ากกวา่ 136 ลา้นช้ิน ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุน
รัฐบาลร่วมกบัเงินกองทุนจากพินยักรรมของ James Smithson นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ  เขา้ชมพิพิธภัณฑ์
เคร่ืองบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภณัฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ท่ีมีผูเ้ขา้
ชมสูงท่ีสุดในโลก แสดงประวติัศาสตร์การบินมาตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย เคร่ืองร่อน เคร่ืองบิน 
จรวดและยานอวกาศ ซ่ึงเป็นของจริงตั้งแสดงอยู ่มีโรงภาพยนตร์จอยกัษ ์(Imax) ท่ีฉายภาพยนตร์เก่ียวกบัการ
บิน อวกาศ นอกจากน้ียงัมีทอ้งฟ้าจ าลอง หินจากดวงจนัทร์ และเคร่ืองบินล าแรกของโลกโดย 2 พี่นอ้งตระกูล 
Wright น าชมพิพิธภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ เช่น เข้าชม National museum of Natural History ซ่ึงสะสมและแสดง
ตวัอย่างของพนัธ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาตุ หิน อุกกาบาต และวตัถุท่ีเก่ียวข้องกับประวติัศาสตร์ด้านการ
วิวฒันาการของมนุษย ์ยงัมีห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณท่ีตวัใหญ่ท่ีสุดในโลก และ
เพชรขนาด 45.5 กะรัต ท่ีเคยเป็นสมบติัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ของฝร่ังเศส 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) ริมฝ่ัง

แม่น ้ าซัวควิฮานน่า น าท่านเข้าชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช็อกโกแลตท่ีเป็น



เหมือนกับ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex)  มีทั้ งส่วนพิพิธภัณฑ์   ช็อกโกแลต 
กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิติ มีเวลาใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึก 
**ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุคริสตม์าส ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมทวัร์ตาม
ความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูเ้ดินทาง** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY INN HARRISBURG หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่7 แฮริสเบิร์ก – แคนาดา – น า้ตกไนแอการา – อาหารค า่บน Skylon Tower 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินสู่น ้าตกยักษ์ไนแอการา โดยน ้ าตกไนแอการ่า ถา้ฝ่ังอเมริกาจะตั้ง อยู่ในบริเวณของเมือง

บัฟฟาโล (Buffalo) ไดรั้บการคดัเลือกจากหนงัสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองท่ีมีความสะอาดเป็นอนัดบั 3 
ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหวา่งอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น ้ าไนแอการาขวางกั้น ซ่ึงเป็นจุด
ก าเนิดของน ้าตกยกัษไ์นแอการา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านข้ามพรมแดนอเมริกา – แคนาดา เพ่ือเข้าสู่อุทยานแห่งชาติน ้าตกไนแอการาฝ่ังแคนาดา (Niagara Falls, 

Canada Side) เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาติ พบกบัความยิ่งใหญ่ของน ้ าตกท่ีมีปริมาณน ้ า
มากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนัน่หวัน่ไหวและละอองไอน ้ าท่ีท าให้เกิดสายรุ่งเม่ือกระทบกบัแสงแดดใน
วนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส  
***หมายเหตุ : บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนนาดา จะมีการตรวจพาสปอร์ตและวีซ่าเข้า
ประเทศแคนนาดาอีกคร้ัง และทางประเทศแคนนาดา ไม่อนุญาตให้น าอาหารทุกชนิด รวมถึงผลไม้ ถั่ว ขนม
ต่างๆ เข้าประเทศอย่างเด็ดขาด*** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพ่ือชมววิอนั 

สวยงามของน าตกไนแอการาจากมุมสูง  

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั SHERATON ON THE FALLS หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่8 ล่องเรือไนแอการา – เมืองโตรอนโต (แคนาดา) – CN TOWER 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านล่องเรือชมน ้าตกไนแอการา (Niagara Falls) ตั้งอยูบ่นแม่น ้ าไนแอการาทางตะวนัออกของทวีปอเมริกา

เหนือ บนพรมแดนระหวา่งประเทศแคนาดากบัสหรัฐอเมริกา น ้าตกไนแอการาประกอบดว้ยน ้าตกสามแห่ง คือ 

น ้าตกเกือกมา้ (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น ้ าตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน ้ าตกขนาดเล็กกวา่ท่ีอยูติ่ดกนั คือ

น ้ าตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวท่ีสวยงามและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของทั้ง 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การ

ล่องเรือน ้าตกไนแอการา Hornblower Niagara Cruises เปิดให้บริการ วันที่ 15 พฤษภาคม- 29 พฤศจิกายน 

2563 และอาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและก าหนดการ หากไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิน าท่านลงสู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน ้าตก เพ่ือชมความงามของน ้าตก

ไนแอการาอย่างใกล้ชิดเป็นการทดแทน) 



กลางวนั 
บ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองท่ีใหญ่
อนัดบัท่ี 4 ในทวปีอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากร
ประมาณ 2.6 ลา้นคน และเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ ศิลปะ วฒันธรรม มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เช่น 
หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พิพิธภณัฑ์ Royal Ontario จากนั้นน าท่านขึน้หอคอยซีเอ็น (CN Tower) 
ท่ีมีความสูงถึง 520 เมตรเป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทัว่ถึง 
รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซ่ึงยงัเป็นท่ีสนามบิน ของ Billy 
Bishop Toronto City Airport ท่ีท่านสามารถมองเห็นได้จากบนหอคอยน้ี น าท่านชมเมืองโตรอนโต ชม
มหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศูนยก์ลางการศึกษาของโตรอนโต จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กบั
อาคารรัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซ่ึงมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งองักฤษเจา้อาณานิคม
ในสมยัก่อนตั้งอยูด่า้นหนา้, ศาลาวา่การเมือง (Toronto City Hall), สวนควนีพาร์ค (Queen’s Park) เป็นตน้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่9 โตรอนโต – ช้อปป้ิง – สนามบิน - เซ่ียงไฮ้ ***เคร่ืองบินผ่านเวลาสากล*** 

เช้า 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ห้างสแควร์วัน (Square One Shopping Centre) ซ่ึงเป็นห้างขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลาง

เมือง ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศยัก่อนกลบั มีร้านคา้มากกว่า 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 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต 

16.25 น. 

 

ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี MU 208 

***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 

วนัที ่10 เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ   

18.55 น. ถึงสนามบินผูต่ง เมืองเซ่ียงไฮ ้ เพื่อรอการเปล่ียนเคร่ือง 

21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ดว้ยเทีย่วบินที ่MU 547 

วนัที ่11 กรุงเทพฯ 

01.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ   

 



ราคาแนะน าเพยีง 

Say Hi Big Apple And Toronto City 

11 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบนิไชน่าอสีเทริน์ แอรไ์ลน ์(MU) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

วันที่ 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.- 

วันที่ 07 – 17 พ.ค. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 58,500.- 15,900.- 

วันที่ 21 – 31 พ.ค. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 58,500.- 15,900.- 

วันที่ 11 – 21 มิ.ย. 63 85,900.- 85,900.- 85,900.- 59,000.- 15,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท ภายใน 1 วัน หลังจากการจอง โดยโอนเขำ้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงิน

มดัจ ำแลว้เทำ่นัน้ 
2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซำ่ภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนญุำตยกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ต่ำงจังหวดั) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่ำใชจ้่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

4. หำกในคณะของทำ่นมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรอืไมส่ะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คำ่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
2. คำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรอืเทียบเทำ่ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีทอ่งเที่ยวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที่) 
 คำ่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำงวงเงินไมเ่กินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ 



 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง 
2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิเช่น   ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 23 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้, ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดินทำงหรอืของมีคำ่ที่สญูหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 
5. คำ่วีซำ่ประเทศอเมรกิำ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
6. คำ่วีซำ่ประเทศแคนนำดำ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 6,000 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
7. คำ่ทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (33 ดอลลำรส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทไดส้  ำรองที่นั่งพรอ้มช ำระเงินมดัจ ำค่ำตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทวัร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตใุด 
ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรยีกเก็บคำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคำ่ใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตั๋วเครื่องบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำย
ตำมที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและรำ่งกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเทำ่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 



5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไมค่รบ
ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ตำมที่ สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัิวีซำ่จำกทำงสถำนทตู (วีซำ่ไมผ่ำ่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทวัรห์รอืมดัจ ำมำแลว้ 
ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คำ่วีซำ่และคำ่บรกิำรยื่นวีซำ่ / คำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบิน หรอืคำ่
ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คำ่สว่นตำ่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมค่ืนคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไม่ว่ำเหตผุลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมค่ืนคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทดัรตัและไม่มีอ่ำง

อำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 



และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 

เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้ (พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์ เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  



- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่อเมรกิา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูส าหรบัการยืน่วซีา่

อเมรกิา กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความ

เป็นจรงิ         เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบการ

สมัภาษณข์องทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

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) 

ช่ือเกำ่:_________________________________นำมสกลุ

เก่ำ:____________________________________ 

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 : ________________________ 

ไดถื้อหนงัสอืเดินทำงของประเทศที่ไดร้ะบไุวห้รอืไม ่         ใช่              ไม่ 

ถำ้มี ระบหุมำยเลขของหนงัสอืเดนิทำง : ________________________ 

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 ์ ________________________________________________  

              อื่นๆ 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 

* ถำ้เคยหำย โปรดระบเุลขหนงัสอืเดินทำง / Passport Number ______________________________ 

เหตผุลที่หนงัสอืเดินทำงหำย / 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? 
_______________________________________________________________ 

*** ถำ้มีผูอ้ื่นออกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้หรอืบรษัิทออกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้ใหก้รอกขอ้มลูดำ้นลำ่งตอ่ไปนี  ้

ช่ือบรษัิท หรอื ช่ือและนำมสกลุของผูอ้อกคำ่ใชจ้่ำยให ้

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยูข่องผูอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้หรอืบรษัิทท่ีออกคำ่ใชจ้่ำย

ให ้: 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 



 

Telephone number /เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือของผูอ้อกคำ่ใชจ้่ำยให ้หรอื บรษัิท : 
________________________________________________ 

Relationship to you /ควำมสมัพนัธก์บัคณุ เช่น พอ่ แม ่นำยจำ้ง เป็นตน้  : 
____________________________________ 

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืไม ่?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีดตอ่ไปนี ้

Date arrived / วนัท่ีเดินทำงถงึอเมรกิำ :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลำที่ทำ่นอยูใ่นประเทศสหรฐัฯ เป็นเวลำก่ีวนั___________________Day(s)/วนั 

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

                  มี                                ไมม่ี 

Driver’s license number/ใบขบัขี่อนญุำติหมำยเลข 
:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนญุำตขิบัขี่ของรฐั 
:________________________________________________ 

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 ? /ทำ่นเคยพิมพล์ำยนิว้มือที่สถำนทตู U.S. แลว้หรอืไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทำ่นเคยท ำวซีำ่ U.S. หำยหรอืถกูขโมยหรอืไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Enter year visa was lost or stolen/ถำ้เคย โปรดระบปีุที่หำย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธิบำยเหตผุลที่ท ำหำย______________________________________ 



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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถำ้เคย โปรดอธิบำย

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/สถำนภำพของบดิำที่อยูท่ี่ประเทศสหรฐัฯ  

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/สถำนภำพของมำรดำที่อยูท่ี่ประเทศสหรฐัฯ :         

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/เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  ำงำน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เริม่ท ำงำนตัง้แตเ่มื่อไร (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/ช่ือบรษัิทท่ีเคยท ำงำน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยูข่องบรษัิทท่ีเคยท ำงำน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท์ี่เคยท ำงำน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ต ำแหนง่งำน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริม่ท ำงำนตัง้แตเ่มื่อไร (วนั/เดือน/ปี) 

____________________________________ 

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

5. Briefly describe your duties / อธิบำยลกัษณะงำนพอสงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

 

ท่านเคยเขา้เรยีนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรอืสูงกว่าหรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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

elementary schools/ถำ้ใช่ โปรดกรอกขอ้มลูตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบัสถำบนักำรศกึษำที่ทำ่นเคยเขำ้เรยีน 

Name of Institution/ช่ือสถำนศกึษำ _____________________________________________________ 

Address/ที่อยูข่องสถำนศกึษำ _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสตูรที่ทำ่นศกึษำจบมำ 
__________________________________________________ 

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

___________________________________________ 

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

______________________________________________ 



 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อืน่ ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรอืไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถำ้ใช่ โปรดระบปุระเทศที่เคยเดินทำงภำยใน 5 ปีที่ผำ่น

มำ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

 

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

            Yes / ใช่(โปรดระบ)ุ                   No / ไม่ใช่ 

If yes please provide the following information / ถำ้ใช ่โปรดระบรุำยละเอียดตอ่ไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงำน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต ำแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงทหำร_______________________________________ 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่แคนาดา  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 



เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

8. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

10. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ (ใหแ้ปลภาษาอังกฤษจากรา้นแปลมาดว้ย) เป็นตัน 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

11. หลกัฐานการเงนิ 

11.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนันดัสมัภาษณ์  

***ในกรณีทีย่อดเงนิ ไมค่รบทกุเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนาสมดุเงนิฝาก***  



 **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

11.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

11.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละหนังสอืรับรองการท างานตัวจรงิอกี 1 ชดุของผูท้ีอ่อก

คา่ใชจ้า่ยให ้และใหผู้ท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหท้ าจดหมาย Sponsor Letter ชีแ้จงความสมัพันธใ์นการออก

คา่ใชจ้า่ยใหก้ัน (พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส) มาดว้ย 

12. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

13. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

14. ในกรณีที ่ลกูคา้อายเุกนิ 14 ปี ถงึ 76 ปี จะตอ้งมแีสดงตัวทีศ่นูยเ์พือ่ท าการสแกนลายนิว้มอื ตามวนั

และเวลาทีท่างเจา้ทีไ่ดแ้จง้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศแคนำดำ 



(กรอกข้อมลูตำมควำมจริงเบื้องต้น ส ำหรับกำรยื่นขอวซี่ำแคนำดำ และกรณุำ

กรอกเป็นตวัพมิพใ์หญภ่ำษำองักฤษเทำ่นัน้) 

1. ชือ่-สกลุ 

……….………………………….………….…………………………………. 

ชื่อ-สกลุเดิมหรืออ่ืนๆที่เคยใช้หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ 

……….………………………………………………………………………….. 

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 

……………….…………………………….………………………………….…

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

ต ำแหน่งหน้ำท่ี 

…….………………………………….………….………………………………

โทรศัพท ์…….......……….…หมำยเลขตอ่ภำยใน (ถ้ำมี) ……………………… 



วันที่เริ่มท ำงำน / เขำ้เรียน 

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

 

5. ทีท่ ำงำนเกำ่ครัง้สดุทำ้ย (ไมร่วมปจัจบุนั) ชือ่บรษิทั 

…….………………………………………………..…….……………………… 

ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน 

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

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

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  

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

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

 

9. ทำ่นเคยโดยปฎเิสธ กำรขอวซีำ่หรอืไม ่     เคย                ไมเ่คย 

ถ้ำเคยโดยปฎิเสธ ท่ำนโดนปฎิเสธวซี่ำประเทศอะไร......................................... 

วันที่โดนปธิเสธ............................................................................................ 

เหตุผลที่โดนปฎิเสธวซี่ำ................................................................................ 

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

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

กำรยื่นวซี่ำท่ำนต้องกรอกประวตัิครอบครวัอย่ำงละเอียด 

ชือ่บคุคลรบกวนกรอกเปน็ภำษำองักฤษนะครบั 

1.ชื่อ-นำมสกลุ ผูส้มคัรขอวซีำ่………………………………………................ 

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

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

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

ที่อยู่ปัจุจบัน 

......……………………………………………………………………………… 

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

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง , หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลทีท่ ำงำนเก่ำมำด้วย ว่ำเกษียณ

มำจำกที่ไหน)  

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

ชื่อบริษัท

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



ที่อยู่บริษัท

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

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

กรณสีมรสทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน, หยำ่รำ้ง, เปน็หมำ้ย 

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

(ให้ระบุ แม้ว่ำจะหย่ำกันแล้วหรือคู่สมรสเสยีชีวติ)     

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 


