
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ -วู้ดเบอร์ร่ี เอาท์เลทขึน้ตกึเอม็ไพร์สเตท - นิวยอร์ค  

วอชิงตนั ดซีี – ท าเนียบขาว - สถาบันสมิธโซเนียน – วอชิงตนั ดซีี - แอตแลนด์ตคิ ซิตี ้
ฟิลาเดเฟีย -แฮริสเบิร์ค-โรงงานช๊อคโกแลต - คอร์นน่ิง- น า้ตกไนแองการ่า –ห้องพกัเห็นววิน า้ตก 

ล่องเรือชมน า้ตก - โรงงาน ICE WINE – โตรอนโต้ - ขึน้ตกึ CN TOWER  
ก าหนดเดนิทาง 

14-23 ก.ค. // 10-19 ส.ค. // 15.24 ก.ย. // 20-29 ต.ค. 2561  
(กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 



 

วนัที่1       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นิวยอร์ค 
09.30 น. พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แถว M ประตู 7 สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท 

วนั เวลิด์ ทวัร์ คอยอ านวยความสะดวก 
12.40 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเทีย่วบินที ่CX754 
16.20 น. เดินทางถึงฮ่องกง เพ่ือแวะเปลีย่นเทีย่วบิน 
18.45 น. ออกเดินทางสู่ นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเทีย่วบินที ่CX846 
22.40น. เดินทางถึง นครนิวยอร์ค (NEW YORK) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วน าท่านเข้าสู่

โรงแรมทีพ่กั 

พกัท่ี :      APA WOODBRIDGE หรือระดบัใกลเ้คียง                        
วนัที่2        นิวยอร์ค - ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ - วู้ดเบอร์ร่ี เอาท์เลท   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
  น าท่านล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (STATUE OF LIBERTY)เดิมมีช่ือวา่ LIBERTY ENLIGHTENING 

THE WORLD ตั้ งอยู่ ณ เกาะเบคโล 
ปากอ่าวฮัดสัน เป็นของขวญัท่ีชาวฝร่ังเศส
มอบเอาเป็นของขวญัแก่ชาวอเมริกนั ในวนัท่ี
อเมริกาเฉลิมฉลองวนัชาติครบ 100 ปีเม่ือวนัท่ี 
4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบอย่างเป็น
ทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์คลิฟ
แลนด์เป็นผูรั้บมอบในวนัท่ี 28 ตุลาคม 1  886
เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะส าริด 
รูปเทพีห่มเส้ือคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้าย
ถือแผน่จารึกค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเ้ม่ือ
ปี 1984ผ่านชม GROUND ZEROสถานท่ี ๆ เคยเป็นท่ีตั้ งของตึกเวิร์ดเทรดถูกเรียกว่า ทนัทีท่ีส้ินสุดการ
วินาศกรรมในคร้ังนั้น หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกันต าเนินการ
ปรับปรุงพื้นท่ีดงักล่าวใหเ้ป็นสถานท่ีระลึกถึงเหยือ่จากวนิาศกรรม 9/11 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารญีปุ่่น ร้าน ICHIUMI ร้านดังในนครนิวยอร์ค  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ WOODBURY OUTLETS ซ่ึงเรียกได้

วา่เป็นเอาทเ์ลทท่ีดีท่ีสุดใน อเมริกา  ตั้งอยู่บนเน้ือท่ีขนาด
ใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า 
น า เสนอสินค้าในราคา ท่ีชวนให้ เ ลือกสรรมากมาย
หลากหลายแบรนด์ อาทิ BURBERRY, GUCCI, CHANN  
EL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, 
ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO 
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ARMANIและอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นหรือจะเลือกนัง่จิบชา กาแฟ ท่ีมาจ าหน่ายหลากหลาย
จุดในเอาทเ์ลทแห่งน้ี  

*** อสิระอาหารค า่ภายใน OUTLET เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัท่ี :      APA WOODBRIDE หรือระดบัใกลเ้คียง                             
วนัที่3      ขึน้ตกึเอม็ไพร์สเตท – นิวยอร์ค – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตนั ดซีี 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตท(EMPIRE STATE BUILDING) ตึกท่ีเคยเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
ปัจจุบนัสูงเป็นอนัดบั 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกน้ียงัเป็นสถ  านท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ของฮอลลีวูด้หลาย
เร่ืองมาใชเ้ป็นสถานท่ี
ถ่ายท าฉากส าคัญ ๆ 
อาทิ SLEEPLESS IN 
SEATTLE, KING 
KONG เป็นตน้/ นั่ง
ร ถชมตัวมห านค ร
นิวยอร์ค ชมเขตแมน
แฮตตัน ซ่ึงเป็นท่ีตั้ ง 
ของสถานท่ีส าคญัต่าง 
ๆ  อ า ทิ  ย่ า น ว อลล์
สตรีท(WALL STREET)เป็นช่ือของถนนในเกาะแมนแฮตตนั ถนนเส้นน้ีเป็นถนนเก่าแก่เส้นหน่ึงของเมือง ซ่ึง
เป็นศูนยก์ลางทางการเงินแห่งหน่ึง และตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ค เร่ิมตั้งตน้อยูบ่นถนนสายน้ี ผา่นชม ยา่นเรดิ
โอ ซิต้ีมิวสิคฮอลล์(RADIO CITY MUSIC HALL)โรงภาพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุท่ีนัง่ได ้6,500 ท่ีนัง่น า
ท่านสู่ ยา่นฟิฟธ์อเวนิว(FIFTH AVENUE)ยา่นท่ีเป็นศูนยร์วมของสินคา้ยี่ห้อชั้นน าและแฟชัน่ทนัสมยั อีกทั้งยงั
มีหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั MACY ตั้งอยู ่ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟียมลรัฐเพนซิลวาเนีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมยัก่อตั้งประเทศ

สหรัฐอเมริกา ชมระฆังแห่งอิสรภาพ  หรือลิเบอร์ตี้ เบลล์   จัดเป็นระฆังท่ีมี
ความหมายต่อ ประวติัศาสตร์ชาติอเมริกนั เพราะเป็นระฆงัใบท่ีส่งเสียงกอ้งกงัวาล
หลงัประกาศอิสรภาพไม่ข้ึนตรงต่อจกัรภพองักฤษ ในปี 1776เหตุท่ีเลือกใชร้ะฆงั
ใบน้ีเพราะรอบๆระฆงัจารึกขอ้ความท่ีมีความหมายจบัใจเก่ียวกบัเสรีภาพไวว้่า
“ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนท่ีอาศยัอยู่บนผืนแผ่นดินน้ี” ซ่ึงสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆงัเสรีภาพใบน้ีมีน ้ าหนัก 2,080 
ปอนด์ เร่ิมแขวนเป็นระฆงัประจ าเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียามมีการ
ประชุมหรือเหตุการณ์ส าคญั ก่อนจะใชใ้นการตีเพื่อประกาศเอกราช หลงัจากนั้นก็

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

จะตีไวอ้าลยัในอสัญกรรมของคณะผูก้อบกูอิ้สรภาพทุกๆคน ระฆงัเร่ิมปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริ
หลงัการตีฉลองวนัเกิดประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตนั ท าใหท้างการสหรัฐยกเลิกการตีระฆงัพร ่ าเพร่ือ เพื่อยืดอายุ
ของระฆงัให้ยาวนานท่ีสุด / ชม อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ สถานท่ีประกาศอิสรภาพ ตั้งอยู่ในสวนท่ีเมืองฟิลาเดล
เฟีย ซ่ึงได้ประกาศเอกราชไวใ้นปี ค.ศ 1776 ค าประกาศเขียนโดยโธมสั เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคม
อเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตวัจากองักฤษ หลงัจากนั้นเดินทางสู่เมืองหลวง กรุงวอชิงตนั ดี ซี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      MARRIOTT BETHESDA Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง                                                              
วนัที่4        วอชิงตนั ดซีี – สถาบันสมิธโซเนียน – แอตแลนตกิ ซิตี ้  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
  น าท่านชมกรุงวอชิงตนั ดี ซี น าท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศชม กรุงวอชิงตนั ดีซี เมืองหลวงของประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีช่ือเต็มวา่ DISTRICT OF COLUMBIA หรือใชต้วักนัวา่ D.C. กรุงวอชิงตนั ดีซี สร้างในสมยั
ของประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา สร้างข้ึนแทนฟิลาเดลเฟียท่ีเคยเป็น
เมืองหลวงของสหรัฐฯ สมยัเป็น
ดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ 
เ ป็ น เ มื อ ง ห น่ึ ง ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร 
ออกแบบผงัเมืองไดอ้ยา่งสวยงาม
เป็นระเบียบ และเป็นท่ีตั้ งของ
หน่วยงานรัฐบาลท่ีส าคญัๆ โดย 
กรุงวอชิงตัน ดีซี นั้ นติดกับรัฐ
เวอร์จิเนียและรัฐแมรีแลนด์ อยู่
ในเขตฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าพอตอ
แมก (POTOMAC RIVER)  แวะ
ถ่ายรูปกับท าเนียบขาว (White 
House)  ท่ี พ  า นั ก ข อ ง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา น า
ท่านชมและถ่ายรูปกบัอนุสาวรีย์
ว อ ชิ ง ตั น  ( WASHINGTON 
MONUMENT)ท่ีมีลักษณะเป็น
แท่งโอบิลิสก ์สูง 169 เมตร สร้าง
ข้ึน  เพื่ อ เ ป็น เ กี ยร ติ แ ก่ จอ ร์ จ 
วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรก
ของสหรัฐฯ ชมอนุสรณ์สถานอับ
ราฮัมลินคอล์น ()ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี ร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ีระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี  
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ลินคอล์นตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอนัใหญ่โตภายในตวัเมือง ชม อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม 
(VIETNAM VETERAN MEMORIAL)ท่ีบนก าแพงสีด า มีรายช่ือของชาวอเมริกนัท่ีเสียชีวิตในสงคราม
เวียดนามกว่า 58,000 คนชม อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี (KOREAN WAR VETERANS 
MEMORIAL) เป็นรูปแกะสลักท่ี เ ป็นรูปทหารชม อนุสรณ์สถานธอมัสเจฟเฟอร์สัน (JEFFERSON 
MEMORIAL)อนุสรณ์สถานท่ีสวยงามและส าคญัแห่งหน่ึงในกรุงวอชิงตนั ดีซี มีรูปป้ันของประธานาธิบดีเจฟ
เฟอร์สันอยูด่า้นใน เดินทางสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซ่ึงเป็นสถาบนัวิจยั 
ก่อตั้งข้ึนตามความประสงคข์องนกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ เจมส์สมิธสัน (JAMES SMITHSON) ซ่ึงระบุใน
พินยักรรมว่าหากหลานชายของเขา เฮนร่ี เจมส์ฮงัเกอาร์ฟอร์ด ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทั้งหมดให้แก่รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้งองคก์รท่ีสามารถ “เพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติเขา้ชม พิพิธภัณฑ์ยาน
ยนตร์อากาศยาน  (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM)ชมเคร่ืองบินหลายยุคหลายสมยั รวมทั้ง 
KITTY HAWK FLYER  เคร่ืองบินล าแรกของโลกของพี่นอ้งตระกูล WRIGHT ยานอพอลโล 11 จรวดล าแรก
ท่ีโคจรไปกลบัโลก–ดวงจนัทร์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลิน
กบัการชมหุ่นสตฟัฟ์ช้างป่าแอฟริกนัตวัใหญ่ท่ีสุดในโลก นอกจากนั้นท่ียงัมีห้องท่ีมีซากดึกด าบรรพ ์มีโครง
กระ ดูกไดโนเสา ร์  ยืน
ตระหง่านอยู่ มีไฮไลท์ท่ี
ส า คัญ คื อ  เ พ ช ร โ ฮ้ ป 
(Hope Diamond) อนัเป็น
เพชรสีน ้ าเงินท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก และมีประวติัว่า
น าแ ต่   เคราะ ห์ ร้ ายมา
ให้แก่ผูเ้ป็นเจ้าของเสมอ 
จนกระทั่ง เ จ้ า ขอ งคน
สุ ด ท้ า ย ส่ ง ม า ใ ห้ แ ก่
สถาบนัสมิธโซเนียน น า
ท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี ้ดินแดนแห่งคาสิโน ท่ีข้ึนช่ืนท่ีสุดดา้นฝ่ังตะวนัออก (ลาสเวกสัตะวนัออก) 
ด้วยทิวทัศน์อนังดงาม ท าให้นักท่องเท่ียวทัว่โลก ต่างใฝ่ฝันท่ีจะมาเส่ียงโชค ณ เมืองน้ี อิสระให้ท่านได้
สนุกสนานกบัการเส่ียงโชคท่ีคาสิโน 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Bally’s  Atlantic  City หรือระดบัใกลเ้คียง                      
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วนัที่5       แอตแลนตกิ ซิตี ้– แฮร์ริสเบิร์ค – โรงงานช๊อคโกแลต – คอร์นน่ิง                      
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองแฮร์ริสเบิร์ก Harrisburg น าท่านแวะเยี่ยมชม โรงงาน  โรงงานช็อคโกแล็
ตแสนอร่อยท่ีมีช่ือเสียงดังไป
ทัว่โลก ท่ีมีเคร่ืองจกัรเก่าแก่ท่ี
ใช้ ในการผ ลิต ช็อคโกแลต 
HERSHEY’S โรงงานน้ี ได้ถูก
ก่อตั้งข้ึนมาโดย Mr.Milton S. 
Hershey ในปีค.ศ.1876 โดยมี
ลู ก อม ค า ร า เ ม ล รสนม ท่ี มี
ช่ือเสียงโดงดังว่า “Hershey’s 
Crystal A” ท่ีมาพร้อมกับ
ประโยคเด็ดท่ีวา่ “Melt in your 
mouth” มีเวลาท่านไดซ้ื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง

คอ ร์น น่ิ ง  ระหว่ า งท า งชม
ทศันียภาพบรรยากาศเมืองและ
ชีวิตแบบอเมริกัน เมืองคอร์
นน่ิงตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1890 อยู่
บนฝ่ังแม่น ้ าเชมุง เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงทางด้านการท าเคร่ือง
แก้วน าท่ าน  เ ข้ าชมโช ว์ รูม 
เคร่ืองแก้ว เมืองคอร์นน่ิงท่ีมี
ช่ือเสียงในด้านเคร่ืองแก้วของ
อเมริกาพร้อมให้ท่านเลือกซ้ือ
เป็นของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :     Holiday Inn Hotel  หรือระดบัใกล้เคยีง             
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วนัที่6       คอร์นน่ิง – ล่องเรือน า้ตกไนแองการ่า – ห้องพกัเห็นววิน า้ตก 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านสู่เมืองบฟัฟาโร่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝ่ังอเมริกา ท่ีถือวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติส่ิงหน่ึง
ของโลก และเป็นสถานท่ีด่ืมน ้าผึ้งพระจนัทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกนั เสียงดงักึกกอ้ง
กัมปนาทสนั่นหวั่นไหว ท่าน
สามารถสัมผสัไดถึ้งความยิง่ใหญ่ 
ของน ้าตก ดว้ยปริมาณน ้ า 6 แสน
แกลลอนต่อวนิาทีท่ีตกลงกระทบ
กันท าให้เกิดเสียงดังกึกก้องไป
นบัพนัไมล ์และท าให้เกิดละออง
น ้าปกคลุมไปทัว่บริเวณทอดผา่น
ด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน ้ าตก
ขนาดมหึมาสร้างความสวยงาม 
น่าประทบัใจแก่ผูม้าเท่ียวชมไม่รู้
ลืม น าท่านผ่านสะพานสายรุ้ง (RAINBOW BRIDGE) เพื่อขา้มพรมแดนสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝ่ัง
แคนาดา ท่ีถือวา่เป็นส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติส่ิงหน่ึงของโลก และเป็นสถานท่ีด่ืมน ้ าผึ้งพระจนัทร์ยอดนิยม
สูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกนั น าท่านสู่ท่าเรือ น าท่าน ล่องเรือ Horn Blower Cruise สัมผสั
กระแสน ้าท่ีงดงามดัง่ธารทิพยร่์วงรินจากฟากฟ้า ท่านจะไดช้มความงามและความใหญ่โตของน ้ าตกไนแองกา
ร่าอย่างใกล้ชิด นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวลือลั่นสนั่นโลกและเป็นแหล่งท าเงินให้กับแคนาดาและ
สหรัฐอเมริกาปีหน่ึง ๆ นบัจ านวนมหาศาล  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

 บ่าย *** หากท่านสนใจน่ังเฮลิคอปเตอร์ชมน ้าตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านล่ะ 
120 USD ***  (น่ังเฮลิคอปเตอร์ 
(NIAGARA HELICOPTER) 
ชมความงามของน ้าตกไนแองกา
ร่าในมุมมองท่ี น่า ต่ืนเต้น เพื่ อ
ไม่ใหท้่านพลาดโอกาสในการเก็บ
ภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรียม
กลอ้งถ่ายรูปไวใ้ห้พร้อมตั้งแต่ข้ึน
เฮลิคอปเตอร์) น าท่านสู่ TABLE 
ROCK จุดชมวิวน ้ าตกไนแองกา
ร่าท่ีอยูใ่กลต้วัน ้าตกมากท่ีสุด ท่าน
จะสัมผสัไดถึ้งความยิ่งใหญ่ และความน่ากลวัของน ้ าตก เม่ือท่านได้อยู่ใกลต้วัน ้ าตกท่ีห่างออกไปไม่ก่ีเมตร 



 

เสียงน ้าตกจะกระเทือนกอ้งไปไกลนบัไมล ์อนัเกิดจากปริมาณน ้ามหาศาลของทะเลสาบอีร่ี ทิ้งตวัลงทั้งสายจาก
หนา้และท าใหเ้กิดละอองน ้าขนาดยกัษป์กคลุมอยูเ่หนือน ้ าตก เม่ือมองจากระยะไกลท่านอาจจะเห็นเป็นสายรุ้ง
มหึมาพาดผ่านอยู่เหนือน ้ าตกชมนาฬิกาดอกไม้ซ่ึงได้รับการประดบัจากไมด้อก และไมป้ระดบัหลากชนิด
ผลดัเปล่ียนไปตามฤดูกาลผา่นชม  WHIRLPOOLหรือน ้ าวนขนาดยกัษ์ท่ีเกิดจากกระแสน ้ าท่ีมาจากน ้ าตกไน
แองการ่า 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมืองร้าน Red Lobster เมนูพเิศษ!!! Canadian Lobster 

พกัท่ี :  Marriott On The Falls Hotel (Falls View) หรือระดบัเทียบเท่า 
พเิศษ...พกัห้องฝ่ังววิน า้ตก FALLS VIEW ให้ท่านได้ชมความงามของน า้ตกทั้งสองแห่งอย่างเตม็อิม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยามค า่คืน ท่านจะ

ได้ชมการประดบัไฟบริเวณน า้ตกแสนสวยตระการตา หรือ สนุกสนานกบัเส่ียงโชคทีค่าสิโน ซ่ึงตั้งอยู่ใกล้ๆกบัโรงแรม 
วนัที่7       ไนแองการ่า – เมืองไนแองการ่า ออน เดอะ เลค ชิมไวน์ - ช้อปป้ิง เอาท์เลท็ – โตรอนโต้   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

อิสระท่านช่ืนชมกบัความงามของน ้ าตกอยา่งจุใจ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเท่ียวชมเมืองไนแองการ่า ออน เดอะ 
เลค เมืองน่ารักริมทะเลสาบ ซ่ึง
ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยไร่
องุ่น และไวน์เนอร์ร่ี น าท่านแวะ
ชิมไวน์ รสเลิศจากองุ่นพันธ์ุ
ต่ า ง ๆ  ร ว ม ถึ ง ไ อ ซ์ ไ ว น์ ท่ี มี
ช่ือเสียงท่ีสุดของแคนาดา คือ
ไวน์ท่ีผลิตจากองุ่นท่ี frozen คา
ต้นจะมีรสชาติหวานกว่าไวน์
ปกติมากไวน์ปกติ ความหวาน
ระดบั 1 desert wine หวานระดบั 
9 ส่วน ice wine หวานระดบั 19 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่นครโตรอนโต 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร SKYLON TOWER  
 น าท่านออกเดินทางสู่ “Toronto Premium Outlets” ให้ท่านไดมี้เวลาในการช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์ดงัต่างๆ

มากมาย อาทิเช่น BURBERY, COACH, CALVIN KL EIN, ARMANI, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Edward Village Markham HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง             
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วนัที่8       โตรอนโต้ – ขึน้ตกึ CN TOWER – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชมนครโตรอนโตToronto เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ Ontarioนครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา
ชมบา้นเรือนอนัสวยงามของเมือง ท่ีไดรั้บสมญานามให้เป็นยุโรปแห่งอเมริกาเหนือ ผ่านชมย่านธุรกิจการคา้ 
ศาลาว่าการ เ มือง ท่ีไดัรับการ
ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทัน
สมยัใหม่  ล ้ ายุคชมสนามกีฬา 
สกายโดม SKYDOMEท่ีสามารถ
เปิดปิดโดมได้ เหมาะส าหรับการ
แข่งขันทุกฤดูกาล แล้ว ข้ึนชม
ทศันียภาพงดงามของทะเลสาบ
ออนตา ริ โอและตัว เ มื อ งบน
หอคอย CN TOWER ส่ิงก่อสร้าง
ท่ีสูงท่ีสุดในแคนาดาซ่ึงมี ความ
สูงถึง 553 เมตร ท่านจะได้ชม
ทศันียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตไดอ้ยา่งจุใจ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย อิสระตามอธัยาศยั กบัการชอ้ปป้ิง สินคา้แฟชัน่ชั้นน าของแคนาดา และอเมริกา ท่ีห้าง Eton และ The Bay ซ่ึงมี

สินคา้หลากหลายชนิดให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ ยีนส์Guess, Levis, Esprit, Polo, Gap, DKNY 
เคร่ืองส าอาง (Clinique, Elizabeth Arden, Mac) เป็นตน้ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  น าเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต 

วนัที่9       โตรอนโต้ - ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
01.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินโตรอนโต้ สู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค เทีย่วบินที่CX829 

***************** บินข้ามเส้นเวลาสากล *************** 

วนัที1่0     กรุงเทพฯ 
05.00 น.   เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง  เพ่ือแวะเปลีย่นเทีย่วบิน 
08.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยเทีย่วบินที ่CX705 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการ

บิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  
ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ก.ค.-ต.ค. 2561 109,900 109,900 105,900 27,900 

หมายเหตุ !!!  โรงแรมในแคนาดา และ อเมริกา ไม่มีห้องพกัส าหรับ 3 คน (TRIPLE  ROOM) 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในอเมริกาไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในอเมริกาจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า
และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาแคนาดา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าวซ่ีาอเมริกาและค่าบริการต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานทูต 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรม
ท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปคนขบัรถตลอดการเดนิทาง (4 เหรียญยูเอส / วนั / คน) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาอเมริกาและค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่าน
จะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม หากต้องการให้ทางบริษัทเป็นผู้จัดการเร่ืองวซ่ีาให้คิดราคารวม
ค่าบริการแล้วท่านละ 8,500 บาท  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
วา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 
หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

***กรณุากรอกแบบฟอรม์สว่นตวั เพือ่ย ืน่วซีา่อเมรกิา และ แคนาดา*** 
 

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. ....................................................................................................................................... 
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. ชื่ อ -ส กุ ล

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

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

16. อาชพีปจัจบุนัของผูส้มคัรขอวซีา่ 
อาชพี (ต าแหนง่) .........................................................................................  
ชือ่บรษิทั……………………………………………………………………………………….  
ทีอ่ยูบ่รษิทั.....................................................................................................  

      ชือ่ - นามสกลุ    วนั เดอืน ปีเกดิ   สถานทีเ่กดิ       อาชพี สถานะภาพสมรส ทีอ่ยูป่จัจบุนั 

      

      

      

      



 

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)ุ 
ค ณ ะ
....................................................................................................................................... 

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

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

19. รายละเอยีดเกีย่วกบัพีน่อ้งในครอบครวั 

 
 

 

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