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วนัที่1 กรุงเทพฯ – โดฮา  
09.30 น. พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แถว Mประตู 7 สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 
12.40 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบินที ่CX754 
16.20 น. เดินทางถึงฮ่องกง เพ่ือแวะเปลีย่นเทีย่วบิน 
18.45 น. ออกเดินทางสู่ นิวยอร์คสหรัฐอเมริกา โดยเทีย่วบินที ่CX846 
22.40น. เดินทางถึง นครนิวยอร์ค น าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

พกัที่:       APA WOODBRIDGE HOTEL            หรือเทียบเท่า 
วนัที่2 ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ – CITY TOUR NEW YORK  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น า ท่ า น ล่ อ ง เรื อ ช ม เก า ะ ช ม เท พี เส รี ภ าพ  (STATUE OF LIBERTY)เ ดิ ม มี ช่ื อ ว่ า  LIBERTY 

ENLIGHTENING THE WORLD ตั้ ง อ ยู่  ณ 
เกาะเบคโล ปากอ่าวฮดัสัน เป็นของขวญัท่ีชาว
ฝร่ังเศสมอบเอาเป็นของขวญัแก่ชาวอเมริกนั ใน
วนัท่ีอเมริกาเฉลิมฉลองวนัชาติครบ 100 ปีเม่ือ
วนัท่ี 4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบอยา่งเป็น
ทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์คลิฟแลนด์
เป็นผู ้รับมอบในวัน ท่ี  28 ตุลาคม 1886 เทพี
เสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะส าริด รูปเทพี
ห่มเส้ือคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เม่ือปี 1984ผ่านชม GROUND ZEROสถานท่ี ๆ เคยเป็นท่ีตั้ง
ของตึกเวิร์ดเทรดถูกเรียกว่า ทนัทีท่ีส้ินสุดการวินาศกรรมในคร้ังนั้น หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา 
และหน่วยงานของเอกชนร่วมกันต าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีดังกล่าวให้เป็นสถานท่ีระลึกถึงเหยื่อจาก
วนิาศกรรม 9/11  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น่ังรถชมตัวมหานครนิวยอร์ค ชมเขตแมนแฮต

ตนั ซ่ึงเป็นท่ีตั้ ง ของสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ อาทิ 
ย่านวอลล์สตรีท(WALL STREET)เป็นช่ือของ
ถนนในเกาะแมนแฮตตนั ถนนเส้นน้ีเป็นถนน
เก่าแก่เส้นหน่ึงของเมือง ซ่ึงเป็นศูนย์กลางทาง
การเงินแห่งหน่ึง และตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ค 
เร่ิมตั้ งต้นอยู่บนถนนสายน้ี ผ่านชม ย่านเรดิโอ ซิตี้มิวสิคฮอลล์ (RADIO CITY MUSIC HALL)โรง



ภาพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุท่ีนัง่ได ้6,500 ท่ีนัง่น าท่านสู่ ย่านฟิฟธ์อเวนิว(FIFTH AVENUE)ยา่นท่ีเป็น
ศูนยร์วมของสินคา้ยีห่อ้ชั้นน าและแฟชัน่ทนัสมยั อีกทั้งยงัมีหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั MACY ตั้งอยู ่

  ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:       APA WOODBRIDGE HOTEL            หรือเทียบเท่า 
วนัที่3 WOODBERY OUTLET – แอตแลนด์ตคิ ซิตี ้
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ WOODBURY OUTLETS ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นเอาทเ์ลทท่ีดีท่ีสุดใน  อเมริกา ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี
ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์
เนมกว่า 250 ร้านค้า น าเสนอในราคาท่ี
ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบ
ร น ด์  อ า ทิ  BURBERRY, GUCCI, 
CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, 
G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, 
NIKE, VERSACE, POLO, A/ X, 
EMPORIO ARMANI แ ล ะ อ่ื น ๆ อี ก
มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะ
เลื อกนั่ ง จิบ ช า  ก าแฟ  ท่ี ม าจ าห น่ าย
หลากหลายจุดในเอาทเ์ลทแห่งน้ี 

*** อสิระอาหารกลางวนัภายใน OUTLET เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิต้ี ดินแดนแห่งคาสิโนท่ีข้ึนช่ืนท่ีสุดด้านฝ่ังตะวนัออก (ลาสเวกัส

ตะวนัออก) ด้วยทิวทศัน์อนังดงาม ท าให้
นักท่องเท่ียวทั่วโลก ต่างใฝ่ฝันท่ีจะมา
เส่ียงโชค ณ  เมืองน้ี  อิสระให้ท่ านได้
สนุกสนานกบัการเส่ียงโชคท่ีคาสิโน หรือ
อิสระเท่ียวชมเลือกซ้ือสินค้า ณ  ถนน
บอร์ดวอคซ่ึงเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมือง 
แอตแลนซิต้ี สร้างข้ึนในปี 1870 ในอดีตมี
ความกวา้งเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบนัมีความ
กว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 
ไมล์ ซ่ึงตลอดสายเต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านคา้ ซ่ึงมีช่ือเสียงระดบัโลกก็ตั้งอยูบ่นถนน
เส้นน้ี 

อสิระอาหารค า่ภายใน CASINO เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 



พกัที่:       Bally’s  Atlantic  City                    หรือเทียบเท่า 
วนัที่4       แอตแลนด์ตคิ ซิตี ้- ฟิลาเดเฟีย – ลเิบอร์ตี ้เบลล์ – วอชิงตนัดซีี – CITY TOUR DC. 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนียซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมการระกาศอิสรภาพในสมยัก่อตั้งประเทศ
สหรัฐอเมริกาชม ระฆังแห่งอสิรภาพ หรือลิเบอร์ตี้ เบลล์  จดัเป็นระฆงัท่ีมีความหมายต่อ ประวติัศาสตร์ชาติ
อเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบท่ีส่ง
เสี ย งก้ อ งกั ง ว าลห ลั งป ระก าศ
อิส รภ าพ ไม่ ข้ึ น ตรง ต่อจัก รภพ
อังกฤษ ในปี  1776เหตุท่ี เลือกใช้
ระฆังใบน้ีเพราะรอบๆระฆังจารึก
ข้อ ค ว าม ท่ี มี ค ว ามห ม ายจับ ใจ
เก่ี ย วกับ เส รีภ าพ ไว้ว่ า  “ข อ ให้
เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนท่ีอาศยัอยู่
บนผืนแผน่ดินน้ี” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆงัเสรีภาพใบน้ีมีน ้ าหนกั 
2,080 ปอนด์ เร่ิมแขวนเป็นระฆงัประจ าเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี 1753 ใชตี้ยามมีการประชุมหรือเหตุการณ์
ส าคญั ก่อนจะใช้ในการตีเพื่อประกาศเอกราช หลงัจากนั้นก็จะตีไวอ้าลยัในอสัญกรรมของคณะผูก้อบกู้
อิสรภาพทุกๆคน ระฆงัเร่ิมปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริหลงัการตีฉลองวนัเกิดประธานาธิบดีจอร์
จวอชิงตนั ท าให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆงัพร ่ าเพร่ือ เพื่อยืดอายุของระฆงัให้ยาวนานท่ีสุด / ชม  อินดี
เพนเด้นซ์ฮอลล์ สถานท่ีประกาศอิสรภาพ ตั้งอยูใ่นสวนท่ีเมืองฟิลาเดลเฟีย ซ่ึงไดป้ระกาศเอกราชไวใ้นปี ค.ศ 
1776 ค าประกาศเขียนโดยโธมสั เจฟเฟอร์สัน แถลงวา่ อาณานิคมอเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตวัจากองักฤษ  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัจากนั้นเดินทางสู่เมืองหลวง กรุงวอชิงตนั ดี ซี น าท่านน่ังรถโค้ชปรับอากาศชม กรุงวอชิงตัน ดีซี เมือง

หลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา  มี ช่ือเต็มว่า DISTRICT OF COLUMBIA หรือใช้ตัวกันว่า D.C. กรุง
วอชิงตัน  ดี ซี  ส ร้างในสมัยของ
ป ระธ าน าธิบ ดี จอ ร์จ  วอ ชิ งตัน 
ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี ค น แ ร ก ข อ ง
สหรัฐอเมริกา สร้างข้ึนแทนฟิลาเดล
เฟียท่ีเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐฯ 
สมัย เป็นดินแดนโพ้นทะเลของ
อังกฤษ เป็นเมืองหน่ึงท่ีได้รับการ 
ออกแบบผงัเมืองได้อย่างสวยงาม
เป็นระเบียบ และเป็นท่ีตั้งของ  หน่วยงานรัฐบาลท่ีส าคญัๆ โดย กรุงวอชิงตนั ดีซี นั้นติดกบัรัฐเวอร์จิเนียและ
รัฐแมรีแลนด์ อยู่ในเขตฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าพอตอแมก (POTOMAC RIVER)  แวะถ่ายรูปกับท าเนียบขาว 



(WHITE HOUSE)ท่ีพ  านกัของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา น าท่านชมและถ่ายรูปกบัอนุสาวรีย์วอชิงตัน 
(WASHINGTON MONUMENT)
ท่ี มีลักษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 
169 เมตร สร้างข้ึน เพื่อเป็นเกียรติแก่
จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคน
แรกของสหรัฐฯ ชม อนุสรณ์สถาน
อั บ ร า ฮั ม ลิ น ค อ ล์ น  (LINCOLN 
MEMORIAL)ใจกลางกรุงวอชิงตนั 
ดีซี ร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ี
ร ะ ลึ ก ถึ ง อ ดี ต ป ร ะ ธ าน า ธิ บ ดี  
ลินคอล์นตั้ งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมือง ชม อนุส  รณ์สถานทหารผ่านศึก
เวียดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL)ท่ีบนก าแพงสีด า มีรายช่ือของชาวอเมริกนัท่ีเสียชีวิตใน
สงครามเวียดนามกว่า 58,000 คนชม อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี (KOREAN WAR VETERANS 
MEMORIAL)เป็นรูปแกะสลักท่ีเป็นรูปทหารชม อนุสรณ์สถานธอมัสเจฟเฟอร์สัน (JEFFERSON 
MEMORIAL)อนุสรณ์สถานท่ีสวยงามและส าคญัแห่งหน่ึงในกรุงวอชิงตนั ดีซี มีรูปป้ันของประธานาธิบดี
เจฟเฟอร์สันอยูด่า้นใน 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:       METRO POINT HOTEL หรือเทียบเท่า  
วนัที่5 สถาบันสมิธโซเนียน –แฮร์ริสเบิร์ค-HERSHEY CHOCOLATE 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION)ซ่ึ งเป็นสถาบนัวิจยั ก่อตั้งข้ึนตามความ
ประสงคข์องนกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ เจมส์สมิธสัน (JAMES SMITHSON) ซ่ึงระบุในพินยักรรมวา่หาก
หลานชายของเขา เฮนร่ี เจมส์ฮังเก
อาร์ฟอร์ด ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดก
ทั้งหมดให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
เพื่อก่อตั้งองค์กรท่ีสามารถ “เพิ่มพูน
แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ ” ใ ห้ แ ก่  
มนุษยชาติเข้าชม พิพิธภัณฑ์ยาน
ยนต ร์อ าก าศยาน   (NATIONAL 
AIR AND SPACE MUSEUM)ช ม
เคร่ืองบินหลายยุคหลายสมยั รวมทั้ง 
KITTY HAWK FLYER  เคร่ืองบินล าแรกของโลกของพี่น้องตระกูล WRIGHT ยานอพอลโล 11 จรวดล า
แรกท่ีโคจรไปกลับโลก–ดวงจันทร์ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ  (NATIONAL MUSEUM OF 



NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกบัการชมหุ่นสตฟัฟ์ชา้งป่าแอฟริกนัตวัใหญ่ท่ีสุดในโลก นอกจากนั้น
ท่ียงัมีห้องท่ีมีซากดึกด าบรรพ์ มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่ มีไฮไลท์ท่ีส าคญัคือ เพชรโฮ้ป 
(HOPEDIAMOND) อนัเป็นเพชรสีน ้ าเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีประวติัวา่น าแต่  เคราะห์ร้ายมาให้แก่ผู ้
เป็นเจา้ของเสมอ จนกระทัง่เจา้ของคนสุดทา้ยส่งมาใหแ้ก่สถาบนัสมิธโซเนียน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดินทาง สู่ เมื องแฮ ริส เบิ ร์ค เยี่ ยมชม 

โรงงาน HERSHEY’S CHOCOLATE  
โรงงาน ช็อคโกแล็ ตแสนอ ร่อย ท่ี มี
ช่ือเสี ยงดังไปทั่วโลก ท่ี มี เค ร่ืองจักร
เก่ าแ ก่ ท่ี ใช้ ในการผลิต ช็อคโกแลต 
HERSHEY’S แ ล ะ ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ แ ว ะ
ซ้ือช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของ
ฝากของท่ีระลึก  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:        RADISSON HARRISBURG HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัที่6    แฮริสเบิร์ค - คอร์นน่ิง- น า้ตกไนแองการ่า 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นน่ิง ระหว่าง

ทางชมทศันียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิต
แบบอเมริกัน เมืองคอร์นน่ิงตั้ งข้ึนเม่ือปี 
ค.ศ. 1890 อยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าเชมุง เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงทางด้านการท าเคร่ืองแก้วน าท่าน 
เข้ าชมพิพิ ธภัณ ฑ์ เค ร่ืองแก้ว  (GLASS 
MUSEUM) ท่ี เมืองคอร์นน่ิงท่ีมีช่ือเ  สียง
ในดา้นเคร่ืองแกว้ของอเมริกาพร้อมให้ท่าน
เลือกซ้ือเป็นของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่ าน เดิน เข้ า สู่ จุ ดชมวิ ว  ท่ี ส าม ารถ

มองเห็นน ้ าตกไนแองการ่าไดอ้ยา่งชดัเจน มี
เวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ได้
อ ย่ า ง เต็ ม ท่ี  ท่ าน ส าม ารถ ซ้ื อทั ว ร์ น่ั ง
เ ฮ ลิ ค อ ป เ ต อ ร์  ( NIAGARA  
HELICOPTER) เพ่ื อชมความงามของ



น ้าตกไนแองการ่าในมุมมองท่ีน่าต่ืนเตน้ เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควร
เตรียมกลอ้งถ่ายรูปไวใ้ห้พร้อมตั้งแต่ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ โดยทวัร์น้ีจะเร่ิมตน้ดว้ยการชมโรงผลิตไฟฟ้า จาก
พ ลั ง ง า น น ้ า  ( The Sir Adam Beck Generating Plant) , The Niagara Parks Commission School of 
Horticulture, หมายเหตุ การน่ังเฮลิคอปเตอร์ ขึน้อยู่สภาพอากาศ และหากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย ไม่รวม
กบัค่าทวัร์มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมท่านล่ะ 150 USD  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:       Holiday Inn Express Niagara Falls / หรือเทียบเท่า 
วนัที่7 ล่องเรือชมน า้ตก –แฟช่ัน เอ้าเล๊ต ไนแองการ่า-บิงแฮมตั้น 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ล่องเรือ MIAD OF THE MIST สัมผสักระแสน ้ าท่ีงดงามดั่งธารทิพย์ร่วงริน  จากฟากฟ้า ท่านจะได้ชม
ความงามและความใหญ่โตของน ้ าตกไนแองกา
ร่าอยา่งใกลชิ้ด นบัไดว้่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวลือ
ลั่นสนั่น โลกและ เป็นแห ล่งท า เงิน ให้ กับ
แคนาดาและสหรัฐอเมริกาปีหน่ึง ๆ นบัจ านวน
ม ห าศ าล  ห ลั ง จ า ก นั้ น  Fashion Outlet of 
Niagara Falls ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้า
แฟชั่นมากมาย อาทิ เช่น American Eagle Out, 
Burberry ,Clark’s, Coach, Converse , 
DKNY,Foot locker Outlet, Forever 2 1  ,Fossil ,  Gap Outlet , Guess , Hugo Boss Outlet ,Kate 
Spade,KennethCole,Levi’s,Michael Polo Ralp  h Lauren,Nike, Swarovski, Toy’’R’’US Express, Vitamin 
world ฯลฯ 

อสิระอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองบิงแฮมตั้น 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Holiday Inn Binghamton Hotel / หรือเทียบเท่า 
 
วนัที8่  บิงแฮมตั้น – นิวยอร์ค –ขึน้ตกึเอม็ไพร์สเตท   
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม 
  เดินทางสู่นครนิวยอร์ค ผ่านชมสะพานบรูคลิน 

(BROOKLYN BRIDGE) เป็นสะพ   านแขวนท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1825 เมตร 
ทอดขา้มแม่น ้ าอีสต ์เช่ือมระหวา่งนิวยอร์กซิตี แมน



ฮตัตนั และบรูคลิน / น าท่านเดินชม ย่านไทม์สแควร์ (TIME SQUARE) แหล่งรวมป้ายโฆษณาขนาดมหึมา 
ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ชั้นน าของอเมริกา ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและร้านขาย
ของท่ีระลึก 

เทีย่ง             บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตท(EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก 

ปัจจุบนัสูงเป็นอนัดบั 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 
ชั้น ตึกน้ียงัเป็นสถานท่ีถ่  ายท าภาพยนตร์ของฮอล
ลีวูด้หลายเร่ืองมาใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าฉากส าคญั 
ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG 
เป็นตน้ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:       APA WOODBRIDGE HOTEL            หรือเทียบเท่า 
วนัที่9   นิวยอร์ค - ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบิน นิวยอร์ค สู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค เทีย่วบินที่CX841 

วนัที่10 กรุงเทพฯ 
14.00 น.  เดินทางถึงฮ่องกง  เพ่ือแวะเปลีย่นเที่ยวบิน 
17.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที ่CX703 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการ  

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
 

มิ.ย.-ต.ค. 2560  89,900 89,900 89,900 18,900 
หมายเหต ุ!!! โรงแรมในแคนาดา และ อเมรกิา ไมม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 คน(TRIPLE  ROOM) 

กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ที ่
 

 

 

 



อตัรานีร้วม 
1.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นทศันาจร สายการบิน และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ี  ระบุในรายการ 
2. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขบัรถ  
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
4. ค่าท่ีพกัโรงแรมท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเชา้ 
5. หวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท และค่ารักษาพยาบาล  
   ตลอดการ เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

7. ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 2 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กิโลกรัมต่อ 1 ใบ ส่วนกระเป๋าใบเลก็  
   อยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมท าหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเข้าอเมริกา ท่านล่ะ 8,500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

4. ค่าทปิคนขับรถ ตลอดการเดินทาง (4 USD / ต่อวนัต่อคน) 
5. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตลอดการเดินทาง (100 บาท / ท่าน / วนั) 
6. ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
7. กระเป๋าเดินทาง 
8. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

การจองและช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก  40,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้ายส่วนท่ี

เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
 
 



 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตจุ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยั
บางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

***************************************************************** 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบั
สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 30,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนั  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์     
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-13 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

            

หมายเหตุ 
 ทัวร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปอเมริกาและแคนาดา กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้
ถูกต้อง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง
ตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสีย 
 ค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่น

การพิจารณา 
- ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หาก

ท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้ง
ถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่าน
จะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าห้องพกัในอเมริกาและแคนาดา ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดน
ค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 
100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึ 
 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือ 
ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะ
ใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

  



เอกสารย่ืนวซ่ีาอเมริกา 
 

(ใช้เวลาย่ืนประมาณ 12 วนัท าการ) (ทางบริษัททวัร์ด าเนินการย่ืนให้และรวมค่าวซ่ีาแล้ว) 
1. แบบฟอร์มค าร้องขอวซ่ีา และ แบบฟอร์มเกีย่วกบัครอบครัว (กรุณากรอกให้ครบถ้วน) 

(กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยที่ทางบริษัทฯ ทวัร์ให้กรอกข้อมูล เพ่ือท าวซ่ีาออนไลน์) 
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ทีเ่หลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึน้ไป และมีหน้าส าหรับติดวซ่ีา อย่างน้อย 3 หน้า หากมี

หนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย 
3. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 นิว้ จ านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน 
4. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (แปลเป็นภาษาองักฤษ)  
5. ส าเนาบัตรประชาชน  
6. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
7. สูติบัตร (ส าหรับเด็กต ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องย่ืนเอกสารเพิม่เติมดังนี้ 
7.1 เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยทีว่่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

และให้ระบุว่า ยนิยอมให้เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
7.2 เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยทีว่่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และให้ระบุว่า 

มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
7.3 เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยทีว่่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และให้ระบุว่า 

บิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน ต้องท าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

    จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) 
 กรณผู้ีเดินทางเป็นเจ้าของกจิการ: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ 
 กรณผู้ีเดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณชิย์ทีม่ีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
 กรณีทีเ่ป็นพนักงานบริษัทฯ: ใช้จดหมายรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
 กรณีทีเ่ป็นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
 กรณเีกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
 กรณเีป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันว่าก าลังศึกษาอยู่ระบุช้ันปีทีศึ่กษา 
 กรณเีป็นแม่ค้า, ท าธุรกจิส่วนตัว, ท าอาชีพอสิระ ต้องพมิพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
9. หลกัฐานการเงิน 

จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ทีอ่อกโดยทางธนาคาร โดยระบุ To whom it may concern (ไม่ต้องระบุ
สถานฑูต) ซ่ึงต้องเป็นฉบับจริงเท่าน้ัน พร้อมทั้ง ส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน 

9.1 กรณเีงินฝากออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก / สะสมทรัพย์ ท่าน ต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือน โดย
การปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันทีจ่ะย่ืนวีซ่า 30 วนั  

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


(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการย่ืนวซ่ีา 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงิน
สม ่าเสมอ ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการย่ืนวซ่ีาเด็ดขาด!!) 
 

9.2 กรณเีงินฝากประจ า (ซ่ึงไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้ธนาคาร
ระบุว่า ท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจ า (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และในการขอหนังสือรับรอง 
ต้องมีอายุไม่เกนิ 30 วนั นับจากวนัทีไ่ด้คิวย่ืนวซ่ีา เช่น หากท่านได้คิวย่ืนวซ่ีาวนัที ่21 มีนาคม 2556 หนังสือรับรอง
การเงินจากทางธนาคารทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีา ต้องออกให้ หลังวนัที ่ 21 กุมภาพนัธ์ 2556 และ ให้แนบส าเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากประจ ามาด้วย 

10. ในกรณีทีม่ีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิม่เติมดังนี้ 
- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
- หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผู้เดินทางกบัผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพ่ือนและสามีภรรยาที่มิได้จด

ทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถ
รับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ สามี-ภรรยาท่ีไม่จดทะเบียนสมรส
ไม่สามารถรับรองใหก้นัและกนัได ้/ ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลานได)้ 

- กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อก าหนดในข้อ 9 ทีจ่ะใช้ย่ืนวซ่ีา 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย 
11. กรณนีายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
หนังสือรับรองเงินฝากทีอ่อกโดยธนาคารต้องระบุช่ือลูกจ้างทีต้่องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูข้อ 9)    
ผู้สูงอายุทีม่ีอายุเกนิกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการย่ืนวี
ซ่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



***กรณุากรอกแบบฟอรม์สว่นตวั เพือ่ย ืน่วซีา่อเมรกิา *** 
 

1. ชือ่.........................................................นามสกลุ...................................................... 
นามสกลุเดมิ (หากแตง่งาน หรอืเปลีย่น นามสกลุ)...........................................................  

2. วนั/เดอืน/ปี เกดิ........................................... 
3. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ตอ้งระบ ุทกุชอ่ง) 

บา้นเลขที.่............... ...........................หมูบ่า้น.............ถนน..................... 
ต าบล/แขวง........................  
อ าเภอ/เขต.................... ..........................จงัหวดั.............. .......................... 
รหสัไปรษณีย.์.................  
โทรศพัท(์บา้น)................................................................ 
โทรศพัท(์มอืถอื)............................................ 
โทรศพัท ์(ทีท่ างาน).......................................... อเีมล ์(ถา้ม)ี .......... .....................  
 

4. ทีอ่ยูป่จัจบุนั ทีต่ดิตอ่ได ้(ตอ้งระบ ุทกุชอ่ง)  หากเหมอืนขอ้ 3 กรณุาใสเ่ครือ่งหมาย / 
เหมอืนขอ้ 3 
 หากทีอ่ยูไ่มต่รงตามทะเบยีนบา้น กรณุากรอกขอ้มลู 
บา้นเลขที.่............................หมูบ่า้น..........................................ถนน..................... 
ต าบล/แขวง..........................................................  
อ าเภอ/เขต............................................................จงัหวดั............................. 
รหสัไปรษณีย.์.........................................................  
โทรศพัท ์(บา้น).. ..................... .............................  
โทรศพัท ์(มอืถอื).................................................... 
โทรศพัท ์(ทีท่ างาน).......................................... อเีมล ์(ถา้ม)ี ................. .....................  
 

5. สถานภาพ   โสด  สมรส  หยา่รา้ง  หมา้ย 
 

6. กรณีสมรสจดทะเบยีน ชือ่-นามสกลุคูส่มรส.............. ............ .......................................  
นามสกลุเดมิ ของคูส่มรส................................................. ..................... .....................  

วนั/ เดอืน/ปี เกดิ คูส่มรส...... ....................................................... 
วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส.............เดอืน...........................ปี................. 
 

7. กรณีสมรสไมจ่ดทะเบยีน ชือ่-นามสกลุคูส่มรส... ..................... ................................. 
วนั/ เดอืน/ปี เกดิ คูส่มรส.............................. ............................... 

8. กรณีหยา่ หรอื หมา้ย 
ชือ่-นามสกลุคูส่มรส.............. ............ ............................................. ................... 
วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส วนัที.่.......เดอืน...................ปี.............. 

วนัทีจ่ดทะเบยีนหยา่ วนัที.่.......เดอืน.....................ปี............ 
9. กรณีสมรส (มบีตุร – ธดิา) ชือ่-นามสกลุ บตุร-ธดิา 

 

10. ในการเดนิทางคร ัง้นี ้คูส่มรส และ บตุร ธดิา เดนิทางพรอ้มทา่นดว้ย หรอืไม ่
เดนิทางดว้ย   ไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย 

หากเดนิทาง กรณุาระบชุือ่ 
1. ....................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................... 

      ชือ่ - นามสกลุ    วนั เดอืน ปีเกดิ   สถานทีเ่กดิ       อาชพี สถานะภาพสมรส ทีอ่ยูป่จัจบุนั 

      

      

      

      



3. ....................................................................................................................................... 
 
 
 

11. ขอ้มลูการขอวซีา่ สถานฑตู อเมรกิา / แคนาดา 
ทา่นเคยขอวซีา่สถานฑตูอเมรกิา หรอืไม ่   เคย       ไมเ่คย 
ทา่นเคยขอวซีา่สถานฑตูแคนาดา หรอืไม ่   เคย       ไมเ่คย 

หากทา่นเคยไดว้ซีา่อเมรกิา (กรณุาส าเนาวซีา่เดมิแนบมาดว้ย) 
เคยเดนิทางเขา้อเมรกิา ระหวา่งวนัที.่.................... ถงึวนัที.่..................... 
(กรณุาระบ ุวนั เดอืน ปี ทีเ่ดนิทาง) 

หากทา่นเคยไดว้ซีา่แคนาดา (กรณุาส าเนาวซีา่เดมิแนบมาดว้ย) 
เคยเดนิทางเขา้อเมรกิา ระหวา่งวนัที.่......................... ถงึวนัที.่................ 
(กรณุาระบ ุวนั เดอืน ปี ทีเ่ดนิทาง) 

12. หากทา่นเคยยืน่ขอวซีา่สถานฑตูอเมรกิาทา่นเคยโดนปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่
เคย    ไมเ่คย 
เคยยืน่วซีา่อเมรกิา (และถกูปฎเิสธ) เม ือ่วนัที ่........................... (กรณุาตอบตามจรงิ) 

13. หากทา่นเคยยืน่ขอวซีา่สถานฑตูแคนาดา ทา่นเคยโดนปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่
เคย    ไมเ่คย 
เคยยืน่วซีา่แคนาดา (และถกูปฎเิสธ) เม ือ่วนัที ่........................... (กรณุาตอบตามจรงิ) 

14. ขอ้มลูสว่นบคุคล (ขอ้มลูบดิา – มารดา) 
14.1 ชือ่บดิา...............................นามสกลุบดิา......................... .................................. 
วนั เดอืน ปี เกดิของบดิา...........เดอืน........................ปี............. (โปรดระบ)ุ 
ไมท่ราบ วนั เดอืน ปี เกดิของบดิา 
14.2 ชือ่มารดา......................... นามสกลุมารดา.............. ....................... ................ 
วนั เดอืน ปี เกดิของมารดา...........เดอืน........................ปี............. (โปรดระบ)ุ 
ไมท่ราบ วนั เดอืน ปี เกดิของมารดา 
  

15. ทา่นมญีาต ิหรอื บคุคลในครอบครวั พ านกั ในประเทศ สหรฐัอเมรกิา / แคนาดา หรอืไม ่
ม ี(กรณุาระบขุา้งลา่ง)  ไมม่ ี

ญาต ิหรอื คนในครอบครวัทีพ่ านกัในอเมรกิา  (หากไมม่ ีกรณุาขา้ม) 
1. ชือ่-สกลุ

....................................................................................................................................... 
ทีอ่ยูใ่นอเมรกิา..................................... 
มลรฐั.................................................. 

2. ชือ่-สกลุ.............................................. 
ทีอ่ยูใ่นอเมรกิา..................................... 
มลรฐั.................................................. 

16. อาชพีปจัจบุนัของผูส้มคัรขอวซีา่ 
อาชพี (ต าแหนง่) .........................................................................................  
ชือ่บรษิทั……………………………………………………………………………………….  
ทีอ่ยูบ่รษิทั.....................................................................................................  
โทรศพัท.์.........................................................แฟกซ.์.....................................  
รายไดต้อ่เดอืน......................................... บาท (ตอ้งระบ)ุ 
เร ิม่ท างานเมือ่วนัที.่..........เดอืน........................ปี............. 
 
 *กรณีเกษยีณอาย ุและ ประวตักิารท างานในอดตีกอ่นทีท่ างานปจัจบุนั (โปรดระบ)ุ 
อาชพี (ต าแหนง่) .........................................................................................  
ชือ่บรษิทั………………………………………………………………………………….. 
ทีอ่ยูบ่รษิทั.....................................................................................................  
เร ิม่ท างานเมือ่วนัที.่..........เดอืน........................ปี............. 



 ออกจากงานเมือ่วนัที.่..........เดอืน........................ปี............. 
กรณี นกัเรยีน นกัศกึษา กรณุาระบชุือ่โรงเรยีน 
ชือ่โรงเรยีน..................................................................................................... 
เร ิม่เขา้ศกึษาเมือ่วนัที.่..........เดอืน........................ปี............. 
 

17. วฒุกิารศกึษาของผูส้มคัร 
ระดบัการศกีษาสงูสดุ .........................................................................................................
(โปรดระบ)ุ 
จบจากสถาบนัการศกึษา..................................................................................................... 
(โปรดระบ)ุ 
คณะ
....................................................................................................................................... 

เร ิม่ศกึษาเมือ่ วนั / เดอืน / ปี........................................................ (โปรดระบ)ุ 
จบเมือ่ วนั / เดอืน / ปี................................................................... (โปรดระบ)ุ 
 

18. ทา่นเคยเดนิทางไปหรอือยูต่า่งประเทศในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมาและอยูเ่กนิ 6 เดอืนหรอืไม ่
(โปรดระบปุระเทศและวนัทีเ่ดนิทางเขา้ออก) 
....................................................................................................................................... 

19. รายละเอยีดเกีย่วกบัพีน่อ้งในครอบครวั 

 
 

 

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

 
 

     ชือ่ - นามสกลุ     วนั เดอืน ปีเกดิ สถานทีเ่กดิ        อาชพี สถานะภาพสมรส ทีอ่ยูป่จัจบุนั 

      

      

      

      


