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น ำท่ำนล่องเรือชม “เทพเีสรีภำพ” ซ่ึงได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกด้ำนวฒันธรรม  
สัมผสัควำมสวยงำมของมหำนครนิวยอร์ค ณ ตึกเอม็ไพร์สเตต 

ชมควำมงดงำมของ “น ้ำตกไนแองกำร่ำ” ส่ิงมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติที่ยิง่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลก 
ให้ท่ำนได้ชมเมืองโตรอนโตในมุมสูง จำกหอคอยซีเอน็ 

สัมผสัควำมงดงำมของวหิำรนอร์ธเทอดำม โบสถ์เก่ำแก่และยิง่ใหญ่ที่สุดของเมืองมอลทรีออล 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 14-25 ตุลำคม 2562 

(กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 10 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 
 

 

วนัที ่01 (14 ต.ค.62)     กรุงเทพฯ – โดฮำ – วอชิงตนั ดซีี  
23.30 น. พร้อมกนั ณ เคำน์เตอร์สำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ แถว Q ประตู 8 สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่อง

บริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่02 (15 ต.ค.62)     โดฮำ – วอชิงตนั ดซีี  
02.10 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAY เทีย่วบินที ่QR 837 
05.30 น. เดินทำงถึง กรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ เพ่ือแวะเปลีย่นเทีย่วบิน 
08.10 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่  QR 707 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

15.35 น. เดินทำงถึง กรุงวอชิงตัน ดีซี (WASHINGTON D.C.) น ำท่ำนผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกรน ำท่ำน
น่ังรถโค้ชปรับอำกำศชม กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกำ มีช่ือเต็มว่ำ DISTRICT OF 
COLUMBIA หรือใช้ตัวกนัว่ำ D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :        RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE             หรือระดบัเทียบเท่ำ 
วนัที่ 03 (16 ต.ค.62)     วอชิงตนั  ดซีี – ท ำเนียบขำว – สถำบันสมิธโซเนียน – ร็อควลิล์    
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนชม “กรุงวอชิงตัน ดีซี” (WASHINGTON DC) ซ่ึงสร้ำงในสมยัของประธำนำธิบดีจอร์จ วอชิงตนั 

ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกำ สร้ำงข้ึนแทนฟิลำเดลเฟียท่ีเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐฯสมยัเป็น
ดินแดนโพน้ทะเลขององักฤษ เป็นเมืองหน่ึงท่ีไดรั้บกำรออกแบบผงัเมืองไดอ้ยำ่งสวยงำมเป็นระเบียบ และเป็น
ท่ีตั้งของหน่วยงำนรัฐบำลท่ีส ำคญัๆ โดย กรุงวอชิงตนั ดีซี นั้นติดกบัรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมรีแลนด์ อยูใ่นเขตฝ่ัง
ซ้ำยของแม่น ้ ำพอตอแมก (POTOMAC RIVER) แวะถ่ำยรูปกับท ำเนียบขำว (WHITE HOUSE) ที่พ ำนักของ
ประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ น ำท่ำนชมและถ่ำยรูป
กั บ อ นุ ส ำ ว รี ย์ ว อ ชิ ง ตั น  ( WASHINGTON 
MONUMENT) ท่ีมีลกัษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 
169 เมตร  ส ร้ ำ ง ข้ึน เพื่ อ เ ป็น เ กี ยร ติแ ก่ จอ ร์จ 
วอชิงตนั ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ ชม 
อนุสรณ์สถำนอับรำฮัมลินคอล์น (LINCOLN 
MEMORIAL) ใจกลำงกรุงวอชิงตนั ดีซี ร้ำงข้ึน
เพื่อเป็นอนุสรณ์สถำนท่ีระลึกถึงอดีตประธำนำธิบดี  ลินคอลน์ ตั้งอยูใ่นบริเวณสวนสำธำรณะอนัใหญ่โตภำยใน
ตวัเมือง ชม อนุสรณ์สถำนทหำรผำ่นศึกเวียดนำม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ท่ีบนก ำแพงสีด ำ มี
รำยช่ือของชำวอเมริกนัท่ีเสียชีวิตในสงครำมเวียดนำมกว่ำ 58,000 คน ชม อนุสรณ์สถำนทหำรผ่ำนศึกเกำหล ี
(KOREAN WAR VETERANS MEMORIAL) เป็นรูปแกะสลกัท่ีเป็นรูปทหำร ชม อนุสรณ์สถำนธอมัส เจฟ 

 เฟอร์สัน (JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถำนท่ีสวยงำมและส ำคญัแห่งหน่ึงในกรุงวอชิงตนั ดีซี มีรูป
ป้ันของประธำนำธิบดีเจฟเฟอร์สันอยูด่ำ้นใน  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำ ท่ ำ น เ ดินทำ ง สู่  “สถำบันสมิ ธ โซ เ นี ยน ” 

(SMITHSONIAN INSTITUTION) ซ่ึงเป็น
สถำบันวิจัย  ก่อตั้ ง ข้ึนตำมควำมประสงค์ของ
นักวิทยำศำสตร์ชำวอังกฤษ  เจมส์  ส มิธสัน 
(JAMES SMITHSON) ซ่ึงระบุในพินัยกรรมว่ำ
หำกหลำนชำยของเขำ เฮนร่ี เจมส์ ฮงัเกอำร์ ฟอร์ด 
ไม่มีทำยำท ก็ให้ยกมรดกทั้ งหมดให้แก่รัฐบำล
สหรัฐอเมริกำเพื่อก่อตั้งองคก์รท่ีสำมำรถ “เพิ่มพูนและเผยแพร่ควำมรู้” ให้แก่มนุษยชำติ เขำ้ชม “พิพิธภัณฑ์



 

ยำนยนตร์อำกำศยำน”  (NATIONAL AIR AND 
SPACE MUSEUM) ชมเคร่ืองบินหลำยยุคหลำยสมยั 
รวมทั้ง KITTY HAWK FLYER  เคร่ืองบินล ำแรกของ
โลกของพี่น้องตระกูล WRIGHT ยำนอพอลโล 11 
จรวดล ำแรกท่ีโคจรไปกลบัโลก - ดวงจนัทร์ เขำ้ชม 
“พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ร ะ วั ติ ธ ร ร ม ช ำ ติ ”  (NATIONAL 
MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกบั
กำรชมหุ่นสตฟัฟ์ช้ำงป่ำแอฟริกนัตวัใหญ่ท่ีสุดในโลก 
นอกจำกนั้นท่ียงัมีหอ้งท่ีมีซำกดึกด ำบรรพ ์มีโครงกระดูกไดโนเสำร์ ยืนตระหง่ำนอยู ่มีไฮไลท์ท่ีส ำคญัคือ เพชร
โฮ้ป (HOPE DIAMOND) อนัเป็นเพชรสีน ้ำเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีประวติัวำ่น ำแต่  เครำะห์ร้ำยมำให้แก่ผู ้
เป็นเจำ้ของเสมอ จนกระทัง่เจำ้ของคนสุดทำ้ยส่งมำใหแ้ก่สถำบนัสมิธโซเนียน  

ค ำ่          บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย เต็มอิ่มกับอำหำรรสจัดตำมแบบฉบับอำหำรไทย ใจ   
 กลำงกรุงวอชิงตัน ดีซี 

พกัที่ :        RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE             หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัที่ 04 (17 ต.ค.62)     ร็อควลิล์ – วอชิงตนั ดซีี – ฟิลำเดเฟีย – แอตแลนตกิ ซิตี ้ 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำ ท่ ำ น เ ดิ น ท ำ ง สู่  “ เ มื อ ง ฟิ ล ำ เ ด ล เ ฟี ย ” 
(PHILADELPHIA) )   (ระยะทำง 232 กม. / ใช้
ระยะเวลำ 2 ชัว่โมง 30 นำที)  มลรัฐเพนซิลวำเนีย 
ซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมกำรประกำศอิสรภำพในสมัย
ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกำชม ระฆังแห่งอิสรภำพ 
หรือลิเบอร์ตี้ เบลล์(LIBERTY BELL)  จดัเป็น
ระฆงัท่ีมีควำมหมำยต่อ  ประวติัศำสตร์ชำติอเมริกนั  
เพรำะเป็นระฆงัใบท่ีส่งเสียงก้องกงัวำนหลงัประกำศอิสรภำพไม่ข้ึนตรงต่อจกัรภพองักฤษ ในปี 1776 เหตุท่ี
เลือกใชร้ะฆงัใบน้ีเพรำะรอบๆระฆงัจำรึกขอ้ควำมท่ีมีควำมหมำยจบัใจเก่ียวกบัเสรีภำพไวว้ำ่ “ขอให้เสรีภำพจงมี
แด่คนทุกคนท่ีอำศยัอยู่บนผืนแผน่ดินน้ี” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของกำรประกำศอิสรภำพพอดี ระฆงั
เสรีภำพใบน้ีมีน ้ ำหนกั 2,080 ปอนด์ เร่ิมแขวนเป็นระฆงัประจ ำเมืองฟิลำเดลเฟีย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียำมมีกำร
ประชุมหรือเหตุกำรณ์ส ำคญั ก่อนจะใช้ในกำรตีเพื่อประกำศเอกรำช หลงัจำกนั้นก็จะตีไวอ้ำลยัในอสัญกรรม
ของคณะผูก้อบกู้อิสรภำพทุกๆคน ระฆงัเร่ิมปรำกฏรอยร้ำวในปี 1835 และแตกปริหลังกำรตีฉลองวนัเกิด
ประธำนำธิบดีจอร์จ วอชิงตนั ท ำให้ทำงกำรสหรัฐยกเลิกกำรตีระฆงัพร ่ ำเพร่ือ เพื่อยืดอำยุของระฆงัให้ยำวนำน
ท่ีสุด จำกนั้น น ำชม “อินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์” (INDEPENDENCE HALL) สถำนท่ีประกำศอิสรภำพ ตั้งอยู่ใน
สวนท่ีเมืองฟิลำเดลเฟีย ซ่ึงไดป้ระกำศเอกรำชไวใ้นปี ค.ศ .1776 ค  ำประกำศเขียนโดยโธมสั เจฟเฟอร์สัน แถลง
วำ่ อำณำนิคมอเมริกำ 13 แห่ง ขอแยกตวัจำกองักฤษ 



 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 
 
 
 
 
 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองแอตแลนติก ซิตี้” (ATLANTIC CITY) ดินแดนแห่งคำสิโน )   (ระยะทำง 99 กม. / ใช้
ระยะเวลำ 1 ชัว่โมง 10 นำที) ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดดำ้นฝ่ังตะวนัออก (ลำสเวกสัตะวนัออก) ดว้ยทิวทศัน์อนังดงำม ท ำให้
นกัท่องเท่ียวทัว่โลก ต่ำงใฝ่ฝันท่ีจะมำเส่ียงโชค ณ เมืองน้ี อิสระให้ท่ำนไดส้นุกสนำนกบักำรเส่ียงโชคท่ีคำสิโน 
หรืออิสระเท่ียวชมเลือกซ้ือสินคำ้ ณ ถนนบอร์ดวอค (BOARDWALK STREET) ซ่ึงเป็นถนนสำยเก่ำแก่ของ
เมืองแอตแลน ซิต้ี สร้ำงข้ึนในปี 1870 ในอดีตมีควำมกวำ้งเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบนัมีควำมกวำ้งถึง 40 ฟุต และมี 

 
 

ควำมยำวถึง 4.5 ไมล์ ซ่ึงตลอดสำย  เต็มไปดว้ยร้ำนคำ้ต่ำงๆมำกมำย รวมไปถึงร้ำนคำ้ ซ่ึงมีช่ือเสียงระดบัโลกก็
ตั้งอยูบ่นถนนเส้นน้ี 

*** อสิระอำหำรค ำ่เพ่ือควำมสะดวกในกำรเทีย่วชมเมือง *** 
พกัที่:       BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL                                               หรือระดบัเทียบเท่ำ 
วนัที่ 05 (18 ต.ค.62)     แอตแลนตกิ ซิตี ้– นิวยอร์ค – สะพำนบรูคลนิ – ล่องเรือชมเทพเีสรีภำพ  
                                     ขึน้ตกึเอม็ไพร์สเตต 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “มหำนครนิวยอร์ค” (NEW YORK) หรือท่ีนิยมเรียกกนั “นิวยอร์คซิตี้” (NEW YORK CITY) 
(ระยะทำง 203 กม. / ใช้ระยะเวลำ 2 ชัว่โมง 20 
นำที) เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกำและเป็น
เมืองท่ีเจริญท่ีสุดในโลก ถือเป็นศูนย์กลำงทำง
เศรษฐกิจ กำรเงิน วฒันธรรม บนัเทิงท่ีส ำคญัท่ีสุด
ของโลก อีกทั้ งย ังเป็นท่ีตั้ งของส ำนักงำนใหญ่
องค์กำรสหประชำชำติ จำกนั้น น ำท่ำนล่องเรือชม 
“เกำะชมเทพีเสรีภำพ” (STATUE OF LIBERTY)   
เดิมมีช่ือวำ่ LIBERTY ENLIGHTENING THE WORLD ตั้งอยู ่ณ เกำะเบคโล ปำกอ่ำวฮดัสัน เป็นของขวญัท่ี
ชำวฝร่ังเศสมอบเอำเป็นของขวญัแก่ชำวอเมริกัน ในวนัท่ีอเมริกำเฉลิมฉลองวนัชำติครบ 100 ปีเม่ือวนัท่ี 4 
กรกฎำคม ปี 1876  โดยส่งมอบอยำ่งเป็นทำงกำร โดยมีประธำนำธิบดีโกรเวอร์ คลิฟแลนด์เป็นผูรั้บมอบในวนัท่ี 
28 ตุลำคม 1886 เทพีเสรีภำพ เป็นประติมำกรรมโลหะส ำริด รูปเทพีห่มเส้ือคลุม มือขวำชูคบเพลิง มือซ้ำยถือ
แผน่จำรึกค ำประกำศอิสรภำพของสหรัฐฯ และไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโกเ้ม่ือปี 



 

1984 ผำ่นชมสะพำนบรูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) เป็นสะพำนแขวนท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกำ มีควำม
ยำว 1,825 เมตร ทอดขำ้มแม่น ้ำอีสต ์เช่ือมระหวำ่งนิวยอร์กซิตี แมนฮตัตนั และบรูคลิน  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ICHIUMI JAPANESE 
& SEAFOOD BUFFET ร้ำนบุฟเฟ่ต์อำหำรญี่ปุ่นตั้งอยู่ใจ

กลำงมหำนครนิวยอร์ค มีเมนูให้ท่ำนเลือกหลำกหลำย อำท ิ 
ซูชิ ซำซิมิ เทมปุระ ไก่เทอริยำกิ ปลำแซลม่อนย่ำง ปูอัด สลัด ยำ
กโิซบะ อุด้ง รำเมง สุกีย้ำกี ้มิโซะซุป หอยนำงรม ตลอดจนผลไม้
และของหวำนทีม่ีให้ท่ำนเลือกทำนอย่ำงเต็มอิม่ 

บ่ำย ผำ่นชม GROUND ZERO สถำนท่ี ๆ เคยเป็นท่ีตั้งของตึกเวิร์ดเทรดถูกเรียกวำ่ ทนัทีท่ีส้ินสุดกำรวินำศกรรมใน
คร้ังนั้น หน่วยงำนภำครัฐของสหรัฐอเมริกำ และหน่วยงำนของเอกชนร่วมกนัต ำเนินกำรปรับปรุงพื้นท่ีดงักล่ำว
ให้เป็นสถำนท่ีระลึกถึงเหยื่อจำกวินำศกรรม 9/11 
ข้ึนชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตต (EMPIRE STATE 
BUILDING) ตึกท่ีเคยเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
ปัจจุบนัสูงเป็นอนัดับ 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 
ชั้น ตึกน้ียงัเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตร์ของฮอลลี
วูด้หลำยเร่ืองมำใช้เป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำฉำกส ำคญั ๆ 
อำทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG 
เป็นต้น ผ่ำนชม ร็อคก้ีเฟลเลอร์ เซนเตอร์ ซ่ึงเป็น
ตระกูลท่ีร ่ ำรวยติดอนัดับหน่ึงในสิบของอเมริกำ 
เป็นตึกท่ีสำมำรถชมควำมสวยงำมของมหำนคร
นิวยอร์กได้อีกจุดซ่ึงมีควำมสวยงำมไม่แพตึ้กเอ็ม
ไพร์สเตต น ำท่ำนสู่ “ย่ำนฟิฟธ์อเวนิว” (FIFTH 
AVENUE) ยำ่นท่ีเป็นศูนยร์วมของสินคำ้ยีห่อ้ชั้นน ำและแฟชัน่ทนัสมยั อีกทั้งยงัมีห้ำงสรรพสินคำ้ช่ือดงั MACY 
ตั้งอยู ่เดินทำงสู่ มหำนครนิวยอร์คเป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดในประเทศอเมริกำ รัฐ NEW YORK อยู่ทำง
ตอนตะวนัออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกำ และมี
ประชำกรมำกเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ รองมำจำก
รัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐเทกซัส รัฐนิวยอร์กอำณำ
เขตติดต่อกบั รัฐ VERMONT รัฐ CONNECTICUT 
รัฐ MASSACHUSETTS รัฐ NEW JERSEY รัฐ 
RHODE ISLAND และ รัฐ PENNSYLVANIA และในทิศเหนือติดต่อกบั CANADA (รัฐ QUEBEC และรัฐ 
ONTARIO)  นัง่รถชมตวัมหำนครนิวยอร์ค ชมเขตแมนแฮตตนั ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ อำทิ ยำ่น
วอลล์สตรีท   (WALL STREET) เป็นช่ือของถนนในเกำะแมนแฮตตนั ถนนเส้นน้ีเป็นถนนเก่ำแก่เส้นหน่ึงของ
เมือง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงทำงกำรเงินแห่งหน่ึง และตลำดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ค เร่ิมตั้งตน้อยูบ่นถนนสำยน้ี ผำ่นชม 



 

“ย่ำนเรดิโอ ซิตี ้มิวสิค ฮอลล์” (RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภำพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุท่ีนัง่ได ้6,500 
ท่ีนัง่ สวนสำธำรณะเซ็นทรัลปำร์ก (CENTRAL PARK) ยำ่นโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย ์ตน้ก ำเนิดของ
ละครบรอดเวยศิ์ลปะกำรแสดงท่ีทัว่โลกยอมรับ น ำท่ำนเดินชม “ย่ำนไทม์สแควร์” (TIME SQUARE) แหล่งรวม
ป้ำยโฆษณำขนำดมหึมำ ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำชั้ นน ำของอเมริกำ ไม่ว่ำจะเป็นเส้ือผำ้ กระเป๋ำ รองเท้ำ 
เคร่ืองประดบัและร้ำนขำยของท่ีระลึก 

*** อสิระอำหำรค ำ่เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงและเดนิเล่นที ่TIME SQUARE *** 
พกัที่ :       DOUBLETREE FORT LEE HOTEL                                                หรือระดบัเทียบเท่ำ 
วนัที ่06 (19 ต.ค.62)     นิวยอร์ค – WOODBURY OUTLETS – คอร์นน่ิง 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ WOODBURY OUTLETS 
ซ่ึงเรียกไดว้ำ่เป็นเอำท์เลทท่ีดีท่ีสุดใน  อเมริกำ 
ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีขนำดใหญ่ ประกอบดว้ยร้ำนคำ้
แบรนด์เนมกว่ำ 250 ร้ำนคำ้ น ำเสนอสินคำ้ใน
รำคำท่ีชวนใหเ้ลือกสรรมำกมำยหลำกหลำยแบ
รนด์ อำทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, 
DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS 
SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, 
POLO, A/X, EMPORIO ARMANIและอ่ืนๆอีกมำกมำย 

*** อสิระอำหำรกลำงวนัเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 
15.00 น.        น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองคอร์นน่ิง” (CORNING) (ระยะทำง 336 กม. / ใชร้ะยะเวลำ 3 ชัว่โมง 30 นำที) ระหวำ่ง 

         ทำงชมทศันียภำพบรรยำกำศเมืองและชีวติแบบอเมริกนัเมืองคอร์นน่ิงตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1890 อยูบ่นฝ่ังแม่น ้ ำเชมุง  
         เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทำงดำ้นกำรท ำเคร่ืองแกว้ 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :        RADISSON CORNING HOTEL                                                       หรือระดบัเทียบเท่ำ 
วนัที ่07 (20 ต.ค.62)     คอร์นน่ิง – บัฟฟำโล – ชมน ำ้ตกไนแองกำร่ำ – ทำนอำหำร RED LOBSTER  

                   พกัห้องพกัฝ่ังน ำ้ตกทุกห้อง  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองบัฟฟำโล” (BUFFALO) (ระยะทำง 239 กม. / ใชร้ะยะเวลำ 2 ชัว่โมง 50 นำที) ซ่ึงตั้งอยู่
ในรัฐนิวยอร์ก อยูติ่ดกบัทะเลสำบอีรีและแม่น ้ำไนแองกำร่ำ เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองในรัฐรองจำกนครนิวยอร์ก 

เทีย่ง            บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 
 
 



 

 
 
 
 
บ่ำย   น ำท่ำนผำ่นสะพำนสำยรุ้ง (RAINBOW BRIDGE) 

เพื่อขำ้มพรมแดนสู่ อุทยำนแห่งชำติไนแองกำร่ำ ฝ่ัง
แคนำดำ ท่ีถือว่ำเป็นส่ิงมหัศจรรยท์ำงธรรมชำติส่ิง
หน่ึงของโลก และเป็นสถำนท่ีด่ืมน ้ ำผึ้ งพระจนัทร์
ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่ำวสำวชำวอเมริกนั 
ล่องเรือ HORNBLOWER สัมผสักระแสน ้ ำท่ี
งดงำมดัง่ธำรทิพยร่์วงรินจำกฟำกฟ้ำ ท่ำนจะไดช้ม 

  ควำมงำมและควำมใหญ่โตของน ้ำตกไนแองกำร่ำอยำ่งใกลชิ้ด นบัไดว้ำ่เป็นแหล่งท่องเท่ียวลือลัน่สนัน่โลกและ
เป็นแหล่งท ำเงินใหก้บัแคนำดำและสหรัฐอเมริกำปีหน่ึง ๆ นบัจ ำนวนมหำศำล  

หมำยเหตุ :  กรณี HORNBLOWER CRUISE ไม่เปิด เน่ืองจำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออ ำนวยทำงบริษัทฯ ขอ
อนุญำตจัดโปรแกรมทดแทนที ่JOURNEY BEHHIND THE FALLS  

  น ำท่ำนสู่ TABLE ROCK จุดชมวิวน ้ำตกไนแองกำร่ำที่อยู่ใกล้ตัวน ้ำตกมำกที่สุด ท่ำนจะสัมผัสได้ถึงควำม
ยิ่งใหญ่ และควำมน่ำกลัวของน ้ำตก เม่ือท่ำนไดอ้ยูใ่กลต้วัน ้ ำตกท่ีห่ำงออกไปไม่ก่ีเมตร เสียงน ้ ำตกจะกระเทือน
กอ้งไปไกลนบัไมล์ อนัเกิดจำกปริมำณน ้ ำมหำศำลของทะเลสำบอีร่ี ทิ้ง
ตวัลงทั้งสำยจำกหนำ้ และท ำให้เกิดละอองน ้ ำขนำดยกัษป์กคลุมอยูเ่หนือ
น ้ำตก เม่ือมองจำกระยะไกลท่ำนอำจจะเห็นเป็นสำยรุ้งมหึมำพำดผำ่นอยู่
เหนือน ้ำตก 

ค ำ่         บริกำรอำหำรค ่ ำ  ณ ภัตตำคำร  RED LOBSTER 
เมนูพเิศษ CANADIAN LOBSTER 

พกัที่ :        MARRIOT NIAGARA FALLS HOTEL FALLSVIEW & SPA            หรือระดับเทียบเท่ำ 
**พเิศษ**         ห้องพกัฝ่ังววิน ำ้ตก ให้ท่ำนได้ชมควำมงดงำมของน ้ำตกอย่ำงเตม็อิ่ม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยำมค ่ำคืน ท่ำนจะได้ชมกำร

ประดบัไฟบริเวณน ำ้ตกแสนสวยตระกำรตำ หรือสนุกสนำนกบักำรเส่ียงโชคที่คำสิโน ซ่ึงตั้งอยู่ใกล้กบัโรงแรม 

วนัที ่08 (21 ต.ค.62)     ไนแองกำร่ำ – ชมน ำ้ตกไนแองกำร่ำ – โตรอนโต – CN TOWER  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนชม นำฬิกำดอกไม้ ซ่ึงไดรั้บกำรประดบัจำกไมด้อก และไมป้ระดบัหลำกชนิดผลดัเปล่ียนไปตำมฤดูกำล  

ผำ่นชม  WHIRLPOOL หรือน ้ ำวนขนำดยกัษท่ี์เกิด
จำกกระแสน ้ ำท่ีมำจำกน ้ ำตกไนแองกำร่ำ หำกสนใจ
น่ังเฮลิคอปเตอร์ (NIAGARA HELICOPTER)
กรุณำสอบถำมหัวหน้ำทัวร์ (ไม่รวมในรำคำทัวร์ 



 

รำคำท่ำนละ 150 USD) (หมำยเหตุ : กำรน่ังเฮลคิอปเตอร์ ขึน้อยู่สภำพอำกำศ)  
 น ำท่ำนชมควำมงำมของน ้ ำตกไนแองกำร่ำในมุมมองท่ีน่ำต่ืนเตน้ เพื่อไม่ให้ท่ำนพลำดโอกำสในกำรเก็บภำพ

สวยๆในแต่ละมุมควรเตรียมกลอ้งถ่ำยรูปไวใ้หพ้ร้อมตั้งแต่ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ โดยทวัร์น้ีจะเร่ิมตน้ดว้ยกำรชมโรง
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนน ้ ำ (THE SIR  ADAM BECK GENERATING PLANT), THE NIAGARA PARKS 
COMMISSION SCHOOL OF HORTICULTURE, น ้ ำวนขนำดยกัษ์ (WHIRLPOOL), สะพำนสำยรุ้ง 
(RAINBOW BRIDGE), สวนดอกไมท่ี้ออกดอกบำนสะพร่ังอยูเ่บ้ืองล่ำง และยงัมีน ้ ำตกฝ่ังอเมริกนั, SKYLON 
TOWER จำกนั้นจะเปล่ียนเส้นทำงไปตำมส่วนโคง้รูปเกือกมำ้ของน ้ำตกไนแองกำร่ำฝ่ังแคนำดำ ณ จุดน้ี ท่ำนจะ
ไดส้ัมผสักบัสำยรุ้งท่ีเกิดจำกละอองน ้ำ 

 ฟุ้งกระจำยทัว่บริเวณและกระทบกบัแสงแดด ปรำกฏเป็นภำพท่ีท่ำนจะประทบัใจมิลืมเลือน ไดเ้วลำสมควรน ำ
ท่ำนออกเดินทำงสู่ “โตรอนโต” (TORONTO) (ระยะทำง 127 กม. / ใชร้ะยะเวลำ 1 ชัว่โมง 40 นำที) 

เทีย่ง                บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชม “นครโตรอนโต้” (TORONTO) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแคนำดำและเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัส่ี

ของทวีปอเมริกำเหนือ ไดช่ื้อว่ำเป็นเมืองท่ีมีหลำย
เช้ือชำติมำกท่ีสุดเมืองหน่ึง เป็นเมืองท่ีทนัสมยัอีก
เมืองหน่ึงของประเทศแคนำดำ เมืองน้ีมีประชำกร 
2.5 ลำ้นคนอำศยัอยูแ่ละเป็นหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจ
ของโลกท่ีส ำคญั รวมทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของผูค้น
จำกหลำกหลำยเช้ือชำติ เช่น ชำวโปรตุเกส, ชำวอิ
ตำเลียน, ละตินอเมริกำและเอเชีย ซ่ึงเมืองโตรอน
โตย้งัมีชุมชนชำวจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในอเมริกำเหนือ 
เมืองโตรอนโต ้ประกอบด้วย 6 เขต ได้แก่ DOWNTOWN, NORTH YORK, EAST YORK, YORK, 
SCARBOROUGH และ ETOBICOKE อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลำงทำงดำ้นเศรษฐกิจ ศิลปะ วฒันธรรมของประเทศ
แคนำดำ น ำท่ำน “ขึน้หอคอยซีเอน็”  (CN TOWER) โดยน ำท่ำนข้ึนลิฟทข้ึ์นหอคอยดว้ยควำมเร็วจำกพื้นถึงชั้น
ชมวิวในเวลำเพียง 58 วินำทีเท่ำนั้น หอคอยซีเอ็น ตั้งอยู่ย่ำนใจกลำงเมืองโตรอนโต รัฐออนตำริโอ ประเทศ
แคนำดำ เป็นหอคอยส่ือสำรและสังเกตกำรณ์สูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) เร่ิมก่อสร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทำว
เวอร์ไดรั้บกำรบนัทึกวำ่เป็น ส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีควำมสูงท่ีสุดใน 

 โลกเป็นเวลำถึง 31 ปี จนถึงวนัท่ี 21 กนัยำยน ค.ศ. 2007 จึงถูกแทนท่ีดว้ยตึกเบิร์จคำลิฟำ (ขณะนั้นช่ือ เบิร์จดูไบ) 
ช่ืออำคำรซีเอ็น ยอ่มำจำก (CANADIAN NATIONAL RAILWAY) เป็นกิจกำรรถไฟท่ีเป็นเจำ้ของโครงกำร
ก่อสร้ำงในระยะแรก แต่ในปัจจุบนั นิยมอำ้งอิงว่ำ ซีเอ็น หมำยถึง หอคอยแห่งชำติแคนำดำ (CANADIAN’S 
NATIONAL TOWER) ปัจจุบนัซีเอ็นทำวเวอร์เป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีสูงท่ีสุด เป็นอนัดบัสำมในโลก รองจำกเบิร์จคำ
ลิฟำ และ หอคอยกวำ่งโจว แต่ยงัครองสถิติส่ิงก่อสร้ำงท่ีสูงท่ีสุดในซีกโลกตะวนัตก จำกนั้น อิสระตำมอธัยำศยั
ให้ท่ำนช้อปป้ิง สินคำ้แฟชั่นชั้นน ำของแคนำดำ และอเมริกำ ท่ีห้ำง ETON และ THE BAY ซ่ึงมีสินค้ำ
หลำกหลำยชนิดให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือ เช่น เส้ือผำ้ รองเทำ้ ยีนส์GUESS, LEVIS, ESPRIT, POLO, GAP, DKNY 
เคร่ืองส ำอำง (CLINIGUE, ELIZABETH ARDEN, MAC) เป็นตน้ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  



 

พกัที่:          BOND PLACE HOTEL                                                                     หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัที่ 09 (22 ต.ค.62)     โตรอนโต – ชมเมือง – คงิส์ตนั – โตรอนโต – คงิส์ตนั – ล่องเรือ 1,000 เกำะ 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรเช้ำของโรงแรม  
  น ำท่ำนชม มหำวทิยำลยัโตรอนโต้ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงทำงกำรศึกษำของรัฐออนตำริโอ จำกนั้น น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั 

อำคำรรัฐสภำ ของจงัหวดัออนตำริโอ ซ่ึงมีพระบรมรูปของพระนำงวิคตอเรีย พระรำชินีแห่งองักฤษ เจำ้อำณำ
นิคมในสมยัก่อน ตั้งอยูด่ำ้นหนำ้ ชมและถ่ำยรูปสถำนท่ีส ำคญัต่ำงๆ มำกมำย อำทิ ,สกำยโดม, ศำลำวำ่กำรเมือง
โตรอนโต ้ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองคิงส์ตัน” (ระยะทำง 307 กม. / ใชร้ะยะเวลำ 3 ชัว่โมง 10 
นำที) 

เทีย่ง           บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงเลียบแม่น ้ ำเซนต์ ลอเรนซ์ ชม “เมืองคิงส์ตัน” (KINGSTON) เมืองท่ีมีควำมงดงำมท่ำมกลำง 

ทะเลสำบออนตำริโอ น ำเดินทำงเลำะริม
แม่น ้ ำ  เซนต์  ลอเรนซ์  ซ่ึง เ ป็นเ ส้นกั้ น
พ ร ม แ ด น ร ะ ห ว่ ำ ง แ ค น ำ ด ำ แ ล ะ
สหรัฐอเมริกำ น ำท่ำนสู่ท่ำเรือ พนัเกำะ อนั
เลืองช่ือ 1,000 ISLAND ล่องชมควำมงำม
ของบ้ำนพักตำกอำกำศที่ อ ยู่บนเกำะ
ส่วนตัว  เ รียงรำยกันนับร้อยหลัง  น่ ำ
ประทบัใจเป็นอยำ่งยิ่ง ท่ำนจะเพลิดเพลินไปกบัทศันียภำพอนัสวยงำมของธรรมชำติ และสดช่ืนไปกบัอำกำศท่ี
บริสุทธ์ิ จำกนั้น เดินทำงสู่ “กรุงออตตำวำ” (OTTAWA) (ระยะทำง 145 กม. / ใชร้ะยะเวลำ 1 ชัว่โมง 35 นำที) 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:          LORD ELGIN OTTAWA HOTEL                                                  หรือระดบัเทียบเท่ำ 
วนัที่ 10 (23 ต.ค.62)     ออตตำวำ – ชมเมือง – มอนทรีออล – โดฮำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนชม “กรุงออตตำวำ” (OTTAWA) ชมเมือง
ออตตำวำเมืองหลวงของประเทศคำนำดำ ซ่ึงพระ
นำงเจ้ำวิคตอเรีย ทรงประกำศให้ออตตำว่ำเป็น
เมืองหลวงของประเทศ และท ำลำยควำมหวงัของ
เมืองมอลทรีออล เมืองโตรอนโต และเมืองอ่ืนๆ ท่ี
เป็นคู่แข่งในเร่ืองน้ี น ำท่ำนถ่ำยรูปและ ชมควำม
ยิ่ ง ใ ห ญ่ ข อ ง  อ ำ ค ำ ร พ ำ เ ลี ย เ ม น ท์  ฮิ ล ล์ 
(PARLIAMENT HILL) อำคำรรัฐสภำท่ีสร้ำงข้ึนอยำ่งยิ่งใหญ่ และเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวหลกั ท่ีมีผูช้มมำกท่ีสุด
แห่งหน่ึงของประเทศ  

 



 

 
น ำท่ำนถ่ำยรูปกบั อำคำรหอศิลป์แห่งชำติแคนำดำ (NATIONAL GALLERY OF CANADA) ซ่ึงเป็นอำคำร
กระจกและอำคำรหินแกรนิต  ออกแบบโดย 
MOSHE SAFDIE สร้ำงข้ึนในปี 1880 และเปิด
อยำ่งเป็นทำงกำรในปี 1988 ภำยใน มีกำรจดัแสดง
ภำพวำด, รูปป้ัน และรูปถ่ำยเป็นจ ำนวนมำก โดย
ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของคอลเลกชนัในกำรจดัแสดงก็
คงจะเป็น รูปป้ันแมงมุมยกัษ์ (THE MAMAN 
STATUE) ของหลุย ส์  บู ร์ชัว ส์  (LOUISE 
BOURGEOIS) ศิลปินชำวฝร่ังเศส ซ่ึงถูกจดัแสดง
ไวบ้ริเวณทำงเขำ้หลกัของอำคำรหอศิลป์แห่งชำติแคนำดำ จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นใน ย่ำนออตตำวำ ดำวน์ทำวน์ 
(DOWNTOWN OTTAWA) ตั้งอยู่บริเวณใจกลำงเมืองออตตำวำ ซ่ึงปัจจุบนักลำยเป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้และ
เศรษฐกิจของเมือง น ำท่ำนชม ยำ่นถนนแอลจิน (ELGIN STREET) เป็นถนนท่ีตั้งอยูบ่นพื้นท่ีสำมเหล่ียมทองค ำ 
ของเมืองออตตำวำ ซ่ึงเป็นจุดศูนยร์วมของร้ำนคำ้ ร้ำนอำหำร บำร์ และอ่ืนๆ อีกเป็นจ ำนวนมำก 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “มอลทรีออล” (MONTREAL) (ระยะทำง 200 กม. / ใชร้ะยะเวลำ 2 ชัว่โมง 10 

นำที) น ำท่ำนชมนครมอนทรีลออล เมืองท่ีตั้ งอยู่
รอบๆ เนินเขำท่ีปกคลุมด้วยป่ำไม้สวยงำม  ท่ี ช่ือ
วำ่มงตเ์รอลั (MONT REAL) ซ่ึงช่ือ น้ีเป็นท่ีมำของช่ือ
เมือง น ำชมเขตเมืองเก่ำ และเมืองใหม่อำคำรสูง
ทนัสมยั ยำ่นกำรคำ้ใตดิ้นท่ีเหมำะสมกบัหน้ำหนำวท่ี
หนำวจดัและหนำ้ร้อนท่ีร้อนจดัเช่น กนัชมบรรยำกำศ
เมืองแบบฝร่ังเศส เน่ืองจำกเมืองน้ีเป็นเมืองชุมชนท่ี
พูดภำษำฝร่ังเศสท่ีใหญ่ท่ีสุด จำกนั้น เขำ้ชม “วิหำร
นอร์ธเทอดำม”  (NOTRE-DAME BASILICA) 
โบสถ์เก่ำแก่และยิ่งใหญ่ท่ีสุดของเมืองมอลทรีออล 
อำคำรดั้งเดิมสร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 17 แต่อำคำรปัจจุบนัน้ีสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลำสสิก
และ นีโอ กอธิก สำมำรถจุคนไดป้ระมำณ 3,800 คน ซ่ึงภำยในประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัและกระจกสีสวยงำมยิง่  

ค ่ำ          บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย / เดินทำงสู่สนำมบิน 
21.15 น.          ออกเดินทำงสู่ กรุงโดฮำ โดยสำยกำรบิน โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAY  เทีย่วบินที ่QR 764 

วนัที่ 11 (24 ต.ค.62)     โดฮำ – กรุงเทพฯ 
16.15 น.  เดินทำงถึง โดฮำ เพ่ือแวะเปลี่ยนเทีย่วบิน 
20.05 น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAY เทีย่วบินที ่QR 830 
 



 

 
 

วนัที ่12 (25 ต.ค.62)     กรุงเทพฯ 
07.05  น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน 

แ ล ะสถ ำนก ำ ร ณ์ ใน ต่ ำ งป ร ะ เ ท ศที่ ท ำ ง คณะ เ ดิ นท ำ ง ในขณะนั้ น  เ พ่ื อ ค ว ำมปลอดภั ย ใ น ก ำ ร เ ดิ นท ำ ง  โ ด ย  
เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

อตัรำค่ำบริกำร  
ช่วงกำรเดินทำง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  

 

พกัท่ำนเดี่ยว / ห้อง 
 

14-25 ตุลำคม 2562  119,900 119,900 115,900 39,900 
 หมำยเหตุ : โรงแรมในแคนำดำ และ อเมริกำ ไม่มห้ีองพกั 3 เตยีง (TRIPLE  ROOM) ส่วนใหญ่จะเป็นเตยีง 

QUEEN BED 2 เตยีง (TWN) กรุณำสอบถำมข้อมูลเพิม่เตมิจำกเจ้ำหน้ำที ่
 



 

 



 

 
อตัรำนีร้วม 

1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ-วอชิงตนั ดีซี  //  มอลทริออล-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศ ก่อน-หลงั) 
2. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในอเมริกำและแคนำดำไม่อนุญำตให ้ 
    คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ิน  
4. โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในอเมริกำจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิ  
     ต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำร 
     ปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  
5. ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร เดินทำง  
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000.- บำท ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ   
    1,000,000 บำท  (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่ำนอำยเุกิน 75 ปี ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 

7. ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวซ่ีำแคนำดำ และค่ำบริกำร 
 
 
 
 
 



 

อตัรำนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำธรรมเนียมท ำหนงัสือเดินทำง 
2. ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำในโรงแรม 
3. กระเป๋ำเดินทำง 
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
5. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่ำเคร่ืองด่ืมมินิบำร์ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

6. ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวซ่ีำอเมริกำ และค่ำบริกำร ท่ำนละ 8,500 บำท (ซ่ึงทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำน ไม่    
 ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพจิำรณำหรือไม่กต็ำม)  

7. ค่ำทปิคนขับรถ (5 USD ต่อท่ำน / ต่อวัน) 
8. ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำท ต่อท่ำน ต่อวนั   
 

กำรจองและช ำระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก  60,000  บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทำง และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือ

กรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 15 ท่ำน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 15 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกั
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธ
กำรเขำ้ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำง
บริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมำยเหตุ 
o ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวซ่ีำของท่ำนกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ  25 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หำกในช่วงทีท่่ำนเดนิทำงควิวซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวซ่ีำเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำ
ยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืน
ใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำหอ้งใน 2 คืนแรกของ
กำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมี
เอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

 
เง่ือนไขกำรยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  1-6 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 



 

เอกสำรย่ืนวซ่ีำอเมริกำและแคนำดำ (ทุกท่ำนต้องมำแสดงตวัพร้อมสแกนลำยนิว้มือ) 
 

(วซ่ีำแคนำดำ ใช้เวลำย่ืนประมำณ 12-16 วนัท ำกำร)  
1. แบบฟอร์มค ำร้องขอวซ่ีำ และ แบบฟอร์มเกีย่วกบัครอบครัว (กรุณำกรอกให้ครบถ้วน) 

(กรุณำกรอกแบบฟอร์มภำษำไทยที่ทำงบริษัทฯ ทวัร์ให้กรอกข้อมูล เพ่ือท ำวซ่ีำออนไลน์) 
2. หนังสือเดินทำง (Passport) ทีเ่หลืออำยุกำรใช้งำนได้เกิน 6 เดือนขึน้ไป และมีหน้ำส ำหรับติดวซ่ีำ อย่ำงน้อย 3 หน้ำ หำกมี

หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำให้แนบมำด้วย 
3. รูปถ่ำยสี หน้ำตรง ฉำกหลงัสีขำว ขนำด 1.37 x 1.77 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ ถ่ำยไม่เกนิ 6 เดือน 
4. ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (แปลเป็นภำษำองักฤษ)  
5. ส ำเนำบัตรประชำชน  
6. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
7. สูติบัตร (ส ำหรับเด็กต ่ำกว่ำ 15 ปีบริบูรณ์) (แปลเป็นภำษำองักฤษ) 

กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทำงต้องย่ืนเอกสำรเพิม่เติมดังนี้ 
7.1 เด็ก เดินทำงกบับุคคลอ่ืน บดิำและมำรดำต้องท ำหนังสือแสดงควำมยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยทีว่่ำกำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำน้ัน 

และให้ระบุว่ำ ยนิยอมให้เดินทำงกบัใคร มีควำมสัมพนัธ์อย่ำงไรกบัครอบครัว 
7.2 เด็ก เดินทำงกบับิดำ มำรดำต้องท ำหนังสือแสดงควำมยนิยอมซ่ึงออกให้โดยทีว่่ำกำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำน้ัน และให้ระบุว่ำ 

มำรดำยนิยอมให้เดินทำงกบับิดำ (ระบุช่ือบิดำ)  
7.3 เด็ก เดินทำงกบัมำรดำ บิดำต้องท ำหนังสือแสดงควำมยนิยอมซ่ึงออกให้โดยทีว่่ำกำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำน้ัน และให้ระบุว่ำ 

บิดำยนิยอมให้เดินทำงกบัมำรดำ (ระบุช่ือมำรดำ)   
8. หลกัฐำนกำรท ำงำน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน ต้องท ำเป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน) 

    จดหมำยรับรองกำรท ำงำนให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถำนฑูต) 
 กรณผู้ีเดินทำงเป็นเจ้ำของกจิกำร: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรำยช่ือผู้ประกอบกิจกำร 
 กรณผู้ีเดินทำงเป็นเจ้ำของร้ำนค้ำ: ใช้ทะเบียนพำณชิย์ทีม่ีช่ือผู้เป็นเจ้ำของร้ำนค้ำ 
 กรณีทีเ่ป็นพนักงำนบริษัทฯ: ใช้จดหมำยรับรองกำรท ำงำน ระบุต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรว่ำจ้ำง เงินเดือน  
 กรณีทีเ่ป็นข้ำรำชกำร: ใช้หนังสือรับรองจำกหน่วยงำน พิมพ์เป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน 
 กรณเีกษียณอำยุรำชกำร ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
 กรณเีป็นนักเรียนนักศึกษำ ต้องมีหนังสือรับรองจำกสถำบันศึกษำน้ันว่ำก ำลังศึกษำอยู่ระบุช้ันปีทีศึ่กษำ 
 กรณเีป็นแม่ค้ำ, ท ำธุรกจิส่วนตัว, ท ำอำชีพอสิระ ต้องพมิพ์จดหมำยรับรองตัวเอง เป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน 
9. หลกัฐำนกำรเงิน 

จดหมำยรับรองทำงกำรเงิน (Bank Guarantee) ทีอ่อกโดยทำงธนำคำร โดยระบุ To whom it may concern (ไม่ต้องระบุ
สถำนทูต) ซ่ึงต้องเป็นฉบับจริงเท่ำน้ัน พร้อมทั้ง ส ำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน 
 
 
 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF


 

9.1 กรณเีงินฝำกออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก / สะสมทรัพย์ ท่ำน ต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ำยส ำเนำย้อนหลงั 6 เดือน  
โดยกำรปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวนัทีจ่ะย่ืนวซ่ีำ 30 วนั  
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนำคำร ต้องมีไม่ต ่ำกว่ำ 100,000 บำท ต่อกำรย่ืนวซ่ีำ 1 ท่ำน และ ต้องมีกำรเข้ำออกของเงิน
สม ่ำเสมอ ห้ำมท ำกำรโอนเงินเข้ำไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนกำรย่ืนวซ่ีำเด็ดขำด!!) 

9.2 กรณเีงินฝำกประจ ำ (ซ่ึงไม่สำมำรถปรับยอดได้) ท่ำนต้องขอหนังสือรับรองทำงกำรเงินจำกทำงธนำคำร โดยให้ธนำคำร
ระบุว่ำ ท่ำนมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝำกประจ ำ (ออกจดหมำยรับรองเป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน) และในกำรขอหนังสือรับรอง 
ต้องมีอำยุไม่เกนิ 30 วนั นับจำกวนัทีไ่ด้คิวย่ืนวซ่ีำ เช่น หำกท่ำนได้คิวย่ืนวซ่ีำวนัที ่21 มีนำคม 2556 หนังสือรับรอง
กำรเงินจำกทำงธนำคำรทีใ่ช้ในกำรย่ืนวซ่ีำ ต้องออกให้ หลังวนัที ่ 21 กุมภำพนัธ์ 2556 และ ให้แนบส ำเนำสมุดบัญชีเงิน
ฝำกประจ ำมำด้วย 

10. ในกรณีทีม่ีผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย ต้องมีเอกสำรเพิม่เติมดังนี้ 
- จดหมำยจำกผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย พมิพ์เป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน 
- หลกัฐำนแสดงควำมสัมพนัธ์ของผู้เดินทำงกบัผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย เช่น ทะเบียนบ้ำน (เพ่ือนและสำมีภรรยำที่มิได้จด

ทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กนัได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สำมำรถ
รับรองค่ำใชจ่้ำยใหบุ้ตรได ้/ สำมี ภรรยำ ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ สำมี-ภรรยำท่ีไม่จดทะเบียนสมรส
ไม่สำมำรถรับรองใหก้นัและกนัได ้/ ปู่, ยำ่, ตำ, ยำย ไม่สำมำรถรับรองค่ำใชจ่้ำยให้หลำนได)้ 

- กรุณำแนบส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกตำมข้อก ำหนดในข้อ 9 ทีจ่ะใช้ย่ืนวซ่ีำ 1 ชุดของผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย 
11. กรณนีำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง จดหมำยรับรองจำกนำยจำ้งระบุวำ่เป็นผูรั้บรองค่ำใชจ่้ำย พมิพ์เป็นภำษำ 

องักฤษเท่ำน้ัน หนังสือรับรองเงินฝำกทีอ่อกโดยธนำคำรต้องระบุช่ือลูกจ้ำงทีต้่องกำรจะรับรองค่ำใช้จ่ำย (กรุณำดูข้อ9)    
ผูสู้งอำยท่ีุมีอำยเุกนิกว่ำ 70 ปีบริบูรณ์ กรุณำแนบใบรับรองแพทย ์วำ่สำมำรถเดินทำงได ้เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรยืน่ 
วซ่ีำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

***กรุณำกรอกแบบฟอร์มส่วนตวั เพ่ือย่ืนวซ่ีำอเมริกำ และ แคนำดำ*** 
 

1. ช่ือ......................................................................................นำมสกุล..................................................................................... 
นำมสกุลเดิม (หำกแต่งงำน หรือเปลีย่น นำมสกุล)...............................................................................................................  

2. วนั/เดือน/ปี เกดิ.................................................................................................................................................................... 
3. ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ต้องระบุ ทุกช่อง) 

บ้ำนเลขที.่................................................หมู่บ้ำน.............................................ถนน........................................................... 
ต ำบล/แขวง..............................................อ ำเภอ/เขต.......................................จังหวดั…....................................................
รหัสไปรษณย์ี................................โทรศัพท์(บ้ำน)....................................โทรศัพท์(มือถือ)................................................ 
โทรศัพท์ (ทีท่ ำงำน).................................................... อเีมล์ (ถ้ำมี) .....................................................................................  
 

4. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีต่ิดต่อได้ (ต้องระบุ ทุกช่อง)  หำกเหมือนข้อ 3 กรุณำใส่เคร่ืองหมำย / 
เหมือนข้อ 3 
 หำกทีอ่ยู่ไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน กรุณำกรอกข้อมูล 
บ้ำนเลขที.่............................หมู่บ้ำน..............................................................ถนน.............................................................. 
ต ำบล/แขวง.........................................................อ ำเภอ/เขต.............................................จังหวดั.......................................
รหัสไปรษณย์ี.................................โทรศัพท์(บ้ำน)...........................................โทรศัพท์(มือถือ)........................................ 
โทรศัพท์ (ทีท่ ำงำน)..............................................................อเีมล์(ถ้ำมี) .............................................................................  
 

5. สถำนภำพ   โสด  สมรส  หย่ำร้ำง  หม้ำย 
 

6. กรณสีมรสจดทะเบียนช่ือ-นำมสกุล.คู่สมรส.......................................................................................................................  
นำมสกุลเดิม ของคู่สมรส....................................................................................................................................................  
วนั/ เดือน/ปี เกดิ คู่สมรส........................................วนัทีจ่ดทะเบียนสมรส..............เดือน..............................ปี.................. 

 
7. กรณสีมรสไม่จดทะเบียน ช่ือ-นำมสกุลคู่สมรส...................................วนั/เดือน/ปีเกดิ คู่สมรส.......................................... 

 
8. กรณหีย่ำ หรือ หม้ำย 

ช่ือ-นำมสกุลคู่สมรส............................................................................................................................................................ 
วนัทีจ่ดทะเบียนสมรส วนัที.่............................เดือน.......................................................ปี................................................. 
วนัทีจ่ดทะเบียนหย่ำ วนัที.่..............................เดือน.....................................................ปี.................................................... 
 
 
 



 

9. กรณสีมรส (มีบุตร – ธิดำ) ช่ือ-นำมสกุล บุตร-ธิดำ 
 

 
10. ในกำรเดินทำงคร้ังนี ้คู่สมรส และ บุตร ธิดำ เดินทำงพร้อมท่ำนด้วย หรือไม่ 

เดินทำงด้วย   ไม่ได้เดินทำงด้วย 
หำกเดินทำง กรุณำระบุช่ือ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................................................................... 
11. ข้อมูลกำรขอวซ่ีำ สถำนฑูต อเมริกำ / แคนำดำ 

ท่ำนเคยขอวซ่ีำสถำนฑูตอเมริกำ หรือไม่   เคย       ไม่เคย 
ท่ำนเคยขอวซ่ีำสถำนฑูตแคนำดำ หรือไม่   เคย       ไม่เคย 

หำกท่ำนเคยได้วซ่ีำอเมริกำ (กรุณำส ำเนำวซ่ีำเดิมแนบมำด้วย) 
เคยเดินทำงเข้ำอเมริกำ ระหว่ำงวนัที.่...................................................... ถึงวนัที.่........................................................... 
(กรุณำระบุ วนั เดือน ปี ทีเ่ดินทำง) 

หำกท่ำนเคยได้วซ่ีำแคนำดำ (กรุณำส ำเนำวซ่ีำเดิมแนบมำด้วย) 
เคยเดินทำงเข้ำอเมริกำ ระหว่ำงวนัที.่...................................................... ถึงวนัที.่........................................................... 
(กรุณำระบุ วนั เดือน ปี ทีเ่ดินทำง) 

12. หำกท่ำนเคยย่ืนขอวซ่ีำสถำนฑูตอเมริกำท่ำนเคยโดนปฎิเสธวซ่ีำหรือไม่ 
เคย    ไม่เคย 
เคยย่ืนวซ่ีำอเมริกำ (และถูกปฎเิสธ) เม่ือวนัที ่...................................................................... (กรุณำตอบตำมจริง) 

13. หำกท่ำนเคยย่ืนขอวซ่ีำสถำนฑูตแคนำดำ ท่ำนเคยโดนปฎเิสธวซ่ีำหรือไม่ 
เคย    ไม่เคย 
เคยย่ืนวซ่ีำแคนำดำ (และถูกปฎเิสธ) เม่ือวนัที ่...................................................................... (กรุณำตอบตำมจริง) 
 
 
 
 
 

ช่ือ - นำมสกุล วนั เดือน ปีเกดิ   สถำนทีเ่กดิ       อำชีพ สถำนะภำพสมรส ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 

      

      

      

      



 

14. ข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลบิดำ – มำรดำ) 
14.1 ช่ือบิดำ.........................................................นำมสกุลบิดำ....................................................................................... 
วนั เดือน ปี เกิดของบิดำ...................................เดือน....................................................ปี................................. (โปรดระบุ) 
ไม่ทรำบ วนั เดือน ปี เกดิของบิดำ 
14.2 ช่ือมำรดำ.....................................................นำมสกุลมำรดำ.................................................................................... 
วนั เดือน ปี เกดิของมำรดำ.....................................เดือน.........................................................ปี....................... (โปรดระบุ) 
ไม่ทรำบ วนั เดือน ปี เกดิของมำรดำ 
  

15. ท่ำนมีญำติ หรือ บุคคลในครอบครัว พ ำนัก ในประเทศ สหรัฐอเมริกำ / แคนำดำ หรือไม่ 
มี (กรุณำระบุข้ำงล่ำง)  ไม่มี 

ญำติ หรือ คนในครอบครัวทีพ่ ำนักในอเมริกำ  (หำกไม่มี กรุณำข้ำม) 
1. ช่ือ-สกุล.............................................................................................................................................................................. 

ทีอ่ยู่ในอเมริกำ.................................................................................................................................................................... 
มลรัฐ.................................................................................................................................................................................. 

2. ช่ือ-สกุล.............................................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ในอเมริกำ.................................................................................................................................................................... 
มลรัฐ.................................................................................................................................................................................. 

16. อำชีพปัจจุบันของผู้สมัครขอวซ่ีำ 
อำชีพ (ต ำแหน่ง) ................................................................................................................................................................  
ช่ือบริษัท…………………………...……………………………………………………………….…………..…….  
ทีอ่ยู่บริษัท...........................................................................................................................................................................  
โทรศัพท์....................................................................................................แฟกซ์................................................................  
รำยได้ต่อเดือน............................. บำท (ต้องระบุ) เร่ิมท ำงำนเม่ือวนัที.่...............เดือน.................................ปี.................. 
 
 ***กรณเีกษียณอำยุ และ ประวตัิกำรท ำงำนในอดีตก่อนทีท่ ำงำนปัจจุบัน (โปรดระบุ)*** 
อำชีพ (ต ำแหน่ง) ................................................................ช่ือบริษัท……………….............………………..........…….. 
ทีอ่ยู่บริษัท...............................................................................เร่ิมท ำงำนเม่ือวนัที.่.........เดือน........................ปี................. 
ออกจำกงำนเม่ือวนัที.่............................เดือน.............................................................ปี...................................................... 
กรณ ีนักเรียน นักศึกษำ กรุณำระบุช่ือโรงเรียน 
ช่ือโรงเรียน.......................................................................................................................................................................... 
เร่ิมเข้ำศึกษำเม่ือวนัที.่...........................เดือน............................................................ปี....................................................... 
 
 
 



 

17. วุฒิกำรศึกษำของผู้สมัคร 
ระดับกำรศีกษำสูงสุด ....................................................................................................................................(โปรดระบุ) 
จบจำกสถำบันกำรศึกษำ.............................................................................................................................. (โปรดระบุ) 
คณะ................................................................................เร่ิมศึกษำเม่ือ วนั / เดือน / ปี.................................. (โปรดระบุ) 
จบเม่ือ วนั / เดือน / ปี.................................................................................................................................. (โปรดระบุ) 
 

18. ท่ำนเคยเดินทำงไปหรืออยู่ต่ำงประเทศในระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำและอยู่เกิน 6 เดือนหรือไม่ (โปรดระบุประเทศและ 
วนัทีเ่ดินทำงเข้ำออก)..................................................................................................................................................... 
 

19. รำยละเอยีดเกีย่วกบัพีน้่องในครอบครัว 
 

**************************************************************** 
 
 
 

 
 

ช่ือ - นำมสกุล วนั เดือน ปีเกดิ   สถำนทีเ่กดิ       อำชีพ สถำนะภำพสมรส ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 

      

      

      

      


