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***พกัยา่นไทมส์แควร ์2 คนื*** 

เยอืนเมอืงโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศแคนาดา ลอ่งเรอืชมน า้ตกไนแองการา่ (Niagara 

Falls) เลือกซือ้สนิคา้ที ่Woodbury Common Premium Outlets ชมทวิทัศน์มหานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าแห่ง

ใหม่ของนครนวิยอรก์ One World Trade Center ที่ถูกจัดอันดับใหเ้ป็นตกึที่สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ถ่ายรูปกับ

ท าเนยีบขาว (White House) สถานทีท่ างานของประธานาธบิดสีหรัฐ 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กนัยายน : 20 - 30  

ตลุาคม :  4-14, 30 ต.ค.-9 พ.ย. 

พฤศจกิายน : 20 - 30 

107,900.- 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - อาบดูาบ ี ✈ ✈ ✈  

2 อาบดูาบ ี– โตรอนโต ✈ ✈ O CHELSEA TORONTO 

Toronto,Time Square & White House 

แคนาดา อเมรกิา 

11 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ เอทฮิทั แอรเ์วย ์
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3 โตรอนโต – ขึน้หอคอย CN – น ้าตกไนแองการา่ O X O 
SHERATON ON THE 
FALLS 

4 ลอ่งเรอืน ้าตกไนแอการา่ – บงิแฮมตัน O O O 
HOLIDAY INN 
BINGHAMTON 

5 บงิแฮมตัน – OUTLET – นวิยอรก์ - ไทม ์สแควร ์  O X O 
DOUBLETREE BY 
HILTON 

6 อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ - ไทม ์ สแควร ์ O O X 
DOUBLETREE BY 
HILTON 

7 One World Trade Center - เมอืงฟิลาเดลเฟีย O O O HOLIDAY INN EXPRESS 

8 เมอืงฟิลาเดลเฟีย – ท าเนยีบขาว - อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ O O X 
HOLIDAY INN 
CHATILLY 

9 สถาบนัสมธิโซเนยีน – สนามบนิ O O  ✈   

10 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** ✈ ✈ ✈  

11 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิา และ แคนาดา  *** 

 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ - อาบดูาบ ี

15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8  

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิทั โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

18.20 น. ออกเดนิทางสูโ่ตรอนโต โดยเทีย่วบนิที ่EY405  
21.55 น.   เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอาบดูาบี ้แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  
วนัทีส่องของการเดนิทาง         อาบดูาบ ี– โตรอนโต 

02.35 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยเทีย่วบนิที ่ EY141  

 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

08.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตโิตรอนโต เพียรส์นั (Toronto Pearson 

International Airport) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 10 ช ัว่โมง) 

หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงโต

รอนโต (Toronto)  เป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมอืงที่

ใหญ่อันดับที ่4 ในทวปีอเมรกิาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของรัฐ

ออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน และเป็นศูนย์กลาง

ทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ วัฒนธรรม มสีถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ เชน่ หอคอย 

CN Tower, ทะเลสาป Ontario, พพิธิภัณฑ ์Royal Ontario เป็นตน้ น าท่านชม

 

mailto:info@letsgoholidays.com
http://www.letsgoholidays.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
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เมอืงโตรอนโต ผ่านชมมหาวทิยาลยัโตรอนโต (University of Toronto) 

ศูนยก์ลางการศกึษาของโตรอนโต, ศาลาวา่การเมอืง(Toronto City Hall), 

สวนควนีพารค์ (Queen’s Park) เป็นตน้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าท่านสู่ Square One shopping Center เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่มี

รา้นคา้มากกว่า 360 รา้นคา้ อสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น าอย่างจุใจ 

อาท ิเชน่ Coach, Guess, Banana republic, American Eagle ฯลฯ รวมไปถงึมี

หา้งขนาดใหญต่ัง้อยูภ่ายในดว้ยอยา่ง Walmart,Sears และ The Bay 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CHELSEA TORONTO หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      โตรอนโต – ข ึน้หอคอย CN – น า้ตกไนแองการา่  

                                            - รบัประทานอาหารค า่ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าท่านขึน้หอคอยซเีอ็น (CN Tower) ที่มคีวามสูงถงึ 520 เมตรเป็น

หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมอืงโตรอนโตอยา่งทั่วถงึ 

รวมทัง้ทะเลสาบออนตารโิอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto 

Islands) ซึง่ยังเป็นที่สนามบนิ ของ Billy Bishop Toronto City Airport 

ทีท่่านสามารถมองเห็นไดจ้ากบนหอคอยนี้ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้

มากมาย ณ ตลาดทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงเกา่ ณ ย่าน EATON CENTER เป็นหา้งที่

ใหญท่ีส่ดุในโตรอนโต 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติน ้าตกไนแองการ่าฝั่ งแคนาดา     

(Niagara Falls, Canada Side) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทาง

ธรรมชาต ิพบกบัความยิง่ใหญข่องน ้าตกทีม่ปีรมิาณน ้ามากมายมหาศาลกอ่ใหเ้กดิ

เสยีงสน่ันหวั่นไหวและละอองไอน ้าทีท่ าใหเ้กดิสายรุ่งเมือ่กระทบกับแสงแดดใน

วันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส 

ระยะทาง 133 กม. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพือ่ชมววิอนั 

สวยงามของน า้ตกไนแอการา่จากมมุสงู อาหารพืน้เมอืง 

 

 น าเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม SHERATON ON THE FALLS หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง        ลอ่งเรอืน า้ตกไนแอการา่ – บงิแฮมตนั  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นสู ่Table Rock จุดชมววิของน า้ตกไนแอการา่ฝั่งแคนาดา ใหท้า่น

ไดช้มน า้ตกเกอืกมา้อย่างใกลช้ดิ น าท่านล่องเรอืชมน า้ตกไนแองการ่า 

(Niagara Falls) ตัง้อยู่บนแม่น ้าไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมรกิา

 

mailto:info@letsgoholidays.com
http://www.letsgoholidays.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Bishop_Toronto_City_Airport
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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เหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมรกิา น ้าตกไนแอการ่า

ประกอบดว้ยน ้าตกสามแห่ง คอื น ้าตกเกอืกมา้ (Horseshoe Falls) สงู 158 ฟตุ, 

น ้าตกอเมรกิาสูง 167 ฟตุ, และน ้าตกขนาดเล็กกว่าทีอ่ยูต่ดิกัน คอืน ้าตก Bridal 

Veil. มีจุดชมววิที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของทัง้ 2 ประเทศ  

(หมายเหตุ  : การล่องเรือน ้าตกไนแอการ่า Hornblower Niagara 

Cruises เปิดใหบ้รกิาร วนัที ่1 เมษายน- 30 พฤศจกิายน 2560 และอาจมี

การเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย 

ทางบรษิทัน าท่านลงสู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลงั

น ้าตก เพื่อชมความงามของน ้าตกไนแอการ่าอย่างใกล้ชิดเป็นการ

ทดแทน) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าท่านขา้มพรมแดนแคนาดา - อเมรกิา น าท่านชม จากนัน้เดนิทางสู่เมอืง

บงิแฮมตนั (Binghamton)  ตัง้อยูท่างใตข้องรัฐนวิยอรค์ โดยมอีาณาเขตอยู่

ใกลก้บัชายแดนเพนซลิวาเนยี   

ระยะทาง 378 ก.ม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN BINGHAMTON หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง       บงิแฮมตนั – OUTLET – นวิยอรก์ - ไทม ์สแควร ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดินท างสู่ เมืองวู๊ดบู ร ี่ (Woodbury) เพื่ อ ให ท้่ านได เ้ลือกซื้อสินค า้ที่

Woodbury Common Premium Outlets 

ระยะทาง 227 ก.ม. 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัภายใน OUTLET ตามอธัยาศยั  

บา่ย ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่โดยมรีา้นคา้มากกวา่ 220 รา้นคา้ อาท ิเชน่ 7 

For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana 

Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, 

DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss 

Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore 

Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent  

น าท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก (New York) น าท่านชมมหานคร

นวิยอรก์ (New York) ทีม่ชี ือ่เลน่วา่ Big Apple นครทีเ่ป็นเมอืงทา่ศนูยก์ลาง

ทางธรุกจิ การเงนิ การศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม  

ระยะทาง 89 ก.ม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON HOTEL NEW YORK - 

TIMES SQUARE SOUTH หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง      อนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ - ไทม ์ สแควร ์

mailto:info@letsgoholidays.com
http://www.letsgoholidays.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านผ่านชมสถานที่ส าคัญ ต่างๆ เช่น ตกึสหประชาชาต ิหอสมุดประชาชน 

โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรลัปาร์ค (Central Park) 

สวนสาธารณะขนาดใหญ ่ซึง่เรยีกไดว้า่เป็นปอดของชาวนวิยอรค์ จากนัน้พาท่าน

ลงเรอืเฟอรร์ี ่เพือ่ชมอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ(Statue of Liberty) ชมความ

สง่าของเทพเีสรภีาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภมูใิจของชาวอเมรกิันทีแ่สดงให ้

เห็นถงึว่าเป็นดนิแดนที่ทุกคนมีสทิธ ิและ เสรภีาพเท่าเทียมกันเทพีเสรีภาพนี้ 

ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมรกิาก่อตัง้ประเทศ

ครบรอบ 100 ปี   

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 ใหท้า่นไดอ้สิระเดนิเลน่ยา่นไทม ์ สแควร ์(Time Square) ยา่นการคา้ในกลาง

มหานครนิวยอรก์ ที่ประชันป้ายโฆษณานับรอ้ยป้ายและย่านโรงละครเพลง ณ 

ถนนบรอดเวย์(Broadway Avenues) ต น้ก าเนิดของละครบรอดเวย์

ศลิปะการแสดงทีท่ั่วโลกยอมรับ 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 ทีพ่ัก โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON HOTEL -NEW YORK - 

TIMES SQUARE SOUTH หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง       One World Trade Center - เมอืงฟิลาเดลเฟีย 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นขึน้ชมทวิทศันม์หานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าแหง่ใหมข่องนคร

นวิยอรก์ ตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์(One World Trade Center) ทีถู่ก

จัดอันดับใหเ้ป็นตกึที่สูงเป็นอันดับที ่3 ของโลก สรา้งแทนที่ตกึแฝดเวลิด์เทรด

เซน็เตอรท์ีเ่กดิเหตกุารณ์ 9/11 ในปี 2001 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารญีปุ่่ น  

 บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรฐัเพนซลิวาเนยีซึง่

เป็นเมืองที่รเิริม่การประกาศอสิรภาพในสมัยก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดย

ประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขยีนโดยโธมสั เจฟเฟอรส์นั เริม่

จากจุดก าเนิดเสรภีาพ อสิรภาพที่ อนิดเีพน เดน้ซ ์ฮอลล ์(Independence 

Hall) และระฆงัแหง่อสิรภาพ (Liberty Bell) ทีไ่ดล้ั่นเมือ่วันประกาศ 

ระยะทาง 155 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง      เมอืงฟิลาเดลเฟีย – ท าเนยีบขาว - อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูก่รุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี (Washington,D.C.) นครหลวง ระยะทาง 99 ก.ม. 

mailto:info@letsgoholidays.com
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ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ตัง้อยู่ระหว่างมลรัฐเวอรจ์เินียกับแมรีแ่ลนด์ สรา้งใน

สมัยประธานาธบิดี จอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา ถูก

สรา้งขึน้เพือ่ทดแทนฟิลาเดเฟียทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดนิแดน

โพน้ทะเลของอังกฤษ น าท่านชมสถานทีส่ าคัญตา่งๆ ถา่ยรปูคูก่บัท าเนยีบขาว 

(White House) สถานทีท่ างานของประธานาธบิดสีหรัฐ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าทา่นถา่ยรูปคูก๋บัอนุสาวรยีว์อชงิตนั (Washington Monument) แท่ง

หนิโอเบลสิกท์ีส่รา้งเพือ่เป็นเกยีรตแิก ่  จอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของ

สหรัฐอเมริกา ผู น้ าอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานลินคอล์น 

(Lincoln Memorial) อาคารหนิออ่นทีส่รา้งตามศลิปะแบบกรกี เพือ่เป็นเกยีรติ

แด่ อับราฮัม ลนิคอลน์ ประธานาธบิดคีนที ่16 ของสหรัฐอเมรกิาอนุสรณ์สถาน

เจฟเฟอรส์นั (Jafferson Memorial) อาคารศลิปะนีโอคลาสสคิ อทุศิใหก้ับ 

โธมัส เจฟเฟอรส์ัน ประธานาธบิดคีนที่สามของสหรัฐอเมรกิา เจา้ของหลักการ

เรือ่งการประกาศอสิรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตกึ

รัฐสภา ศูนยก์ลางทางกฎหมายและการเมอืงของอเมรกิามากว่า 200 ปี สถานที่

ท างานของสมาชกิสภา Congress ของสหรัฐอเมรกิา น าท่านเดินทางสู่ห้าง 

Pentagon City Mall หา้งชัน้น าเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นคา้ต่างๆ ทั ้งคา้

แฟชัน่ชัน้น าตา่งๆมากมาย  

ระยะทาง 218 ก.ม. 
 
 
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN CHATILLY หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง         สถาบนัสมธิโซเนยีน – สนามบนิ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่ านชมสถาบ ันสมิธโซเนียน  (The Smithsonian Institute) เป็น

สถาบันวจิัย สถาบันการศกึษา และพพิธิภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบัน

ตัง้อยูท่ีก่รุงวอชงิตัน ด.ีซ.ี มพีพิธิภณัฑอ์กีกวา่ 19 แห่ง สวนสตัว ์ศูนยว์จัิย มวีัตถุ

ส ิง่ของต่างๆ ในความดูแลของพพิธิภัณฑม์ากกว่า 136 ลา้นชิน้ ก่อตัง้ในปี ค.ศ.

1846 โดยเงนิทุนรัฐบาลรว่มกับเงนิกองทุนจากพนัิยกรรมของ James Smithson 

นักวทิยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์ครือ่งบนิและยานอวกาศ 

(National Air and Space Museum) พพิธิภณัฑอ์ากาศยานและยานอวกาศ 

ทีม่ผีูเ้ขา้ชมสูงทีสุ่ดในโลก แสดงประวัตศิาสตรก์ารบินมาตัง้แต่ตน้จนถงึปัจจุบัน 

ประกอบดว้ย เครือ่งร่อน เครือ่งบนิ จรวดและยานอวกาศ ซึง่เป็นของจรงิตัง้แสดง

อยู่ มีโรงภาพยนตรจ์อยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตรเ์กี่ยวกับการบนิ อวกาศ 

นอกจากนี้ยังมทีอ้งฟ้าจ าลอง หนิจากดวงจันทร ์และเครือ่งบนิล าแรกของโลก

โดกย 2 พีน่อ้งตระกลู Wright  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

mailto:info@letsgoholidays.com
http://www.letsgoholidays.com/
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 น าชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เขา้ชม National museum of Natural 

History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม ้สัตว์ ฟอสซลิ แร่ธาติ หิน 

อกุกาบาต และวัตถทุีเ่กีย่วขอ้งกบัประวัตศิาสตรด์า้นการววิัฒนาการของมนุษย ์ยงั

มหีอ้งแสดงกระดูกไดโนเสาร ์หุ่นชา้งแอฟรกิาโบราณทีต่ัวใหญ่ทีส่ดุในโลก และ

เพชรขนาด 45.5 กะรัต ทีเ่คยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลยุสท์ี ่16 ของฝร่ังเศส 

 

17.00 น. จากนั้นเดินทางสู่สนามบนิกรุงวอชิงตนั ด.ีซี. สมควรแกเวลาน าเดนิทางสู ่

สนามบนิสนามบนิวอชงิตนัดลัเลส (Washington Dulles International 

Airport) 

ระยะทาง 43 ก.ม. 

22.05 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EY130  

วนัทีส่บิของการเดนิทาง      ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

19.15 น. ถงึสนามบนิอาบดูาบี ้แวะพักเพือ่รอการเปลีย่นเครือ่ง  

23.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EY406  

วนัทีส่บิเอ็ดของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ 

09.10 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดิภ์าพ    

 

 

 

 

Toronto , Time Square & White House 

แคนาดา อเมรกิา 

11 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ เอทฮิทั แอรเ์วย ์

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560  

กนัยายน : 20 - 30  

ตลุาคม :  4-14, 30 ต.ค.-9 พ.ย. 

พฤศจกิายน : 20 - 30 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 107,900.- 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้ง 3 ทา่น (เตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่นัน้) ราคาทา่นละ 107,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 107,900.- 

mailto:info@letsgoholidays.com
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เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีสรมิเตยีง) 107,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ      23,900.- 

***  ไมร่วมวซีา่อเมรกิา คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท  *** 

***  ไมร่วมวซีา่แคนาดา คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 4,000 บาท  *** 

กรณี ไมใ่ชต่ ัว๋เครือ่งบนิ                30,000.- 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศ และ คา่ทปิคนขบัรถ น าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนด คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลา่ร ์ตอ่คน ตอ่วนั 3x11 = 33 USD. ) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

6. ราคาไมร่วมวซีา่อเมรกิา คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท   

7. ราคาไมร่วมวซีา่แคนาดา คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 4,000 บาท   

8.  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % 
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เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ ในกรณีทีใ่หท้างบรษิทัท าการยืน่วซีา่ให ้รบกวนเก็บเงนิคา่วซีา่เพิม่อกี 7,600 บาท 

2. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

3. ในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกใน   

การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single),    

หอ้งคู่ (Twin/Double) แต่ละโรงแรมไม่เหมือนกัน ส่วนหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน จะเป็นเตยีงใหญ่ 2 เตยีง

เทา่น ัน้ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทั ้งนี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล

, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่น

งานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดง

เหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขที่

บรษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัติ

ตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น 

หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะ

ยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่แคนาดา  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 17 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูหรอืศนูยย์ ืน่วซีา่ 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

1. หนงัสือเดนิทาง (Passport) หนงัสือเดนิทาง ต้องมีหน้าเหลือ

ส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง (ส าหรับทา่นทีม่หีนังสอื 

เดนิทางเลม่ เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย เพือ่ความสะดวกใน

การพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (ใชร้ปูสพีืน้

หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวม

แวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ, รปูทีม่กีารตัดตอ่โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์ช ้

ไมไ่ด)้ 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล (ถา้เคยเปลีย่น)พรอ้มฉบบั

แปลภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- ส าเนาสมดุเงนิฝากสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน ถา่ยส าเนามาทกุหนา้อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นยืน่ (กรณุาปรบัสมดุเงนิฝากแสดงยอดลา่สดุถงึ ณ เดอืนปจัจบุนัใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นถา่ยส าเนา)  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบัญชขีองเล่มเก่าที่ต่อ พรอ้มกับ

ตัวเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั 

5. สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า  

6. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและ

ชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ ตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)

พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่

(สถานทูตไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอมและตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่    

วซีา่) ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6 กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร  

7. กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  
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- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกดั พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสัมพันธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหาย

ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา

หรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

7 กรณีสมรสแลว้ ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรอื ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) พรอ้ม   

      ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

8 เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์

9 กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถ้กูตอ้งดว้ย เนือ่งจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทาง 

        สถานฑตู ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

10 ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมลูยืน่วซีำ่ประเทศแคนำดำ 

(กรอกข้อมลูตำมควำมจริงเบื้องต้น ส ำหรับกำรยื่นขอวซี่ำแคนำดำ และกรณุำกรอกเป็นตวัพมิพ์

ใหญภ่ำษำองักฤษเทำ่นัน้) 

1. ชือ่-สกลุ ……….………………………….………….…………………………………. 

ชื่อ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆที่เคยใช้หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ 

……….………………………………………………………………………….. 

2. สถำนภำพ        

        โสด      

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

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

        หย่ำ (โปรดระบวุัน เดือน ปี ที่หยำ่.............................)        
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        หม้ำย (โปรดระบุวัน เดือน ปี ที่หม้ำย..............................)       

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

3. ทีอ่ยูป่จัจบุนัในประเทศไทย

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

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

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

E-Mail: ………………….…….…….........… 

4. ชือ่สถำนทีท่ ำงำนของผูเ้ดนิทำง (กรณีเดก็ ระบุเป็นสถำนที่ศึกษำ) 

…………………………………………………………..……….……………… 

ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำบันกำรศึกษำ 

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

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

ต ำแหน่งหน้ำท่ี 

…….………………………………….………….………………………………โทรศัพท์ 

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

วันที่เริ่มท ำงำน / เขำ้เรียน 

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

5. ทีท่ ำงำนเกำ่ครัง้สดุทำ้ยไมร่วมปจัจบุนั ชือ่บรษิทั 

…….………………………………………………..…….……………………… 

ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน 

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

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

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

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

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

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

รวม …………วัน …………เดือน …………ปี 

6. ประวตักิำรศกึษำ, ชือ่สถำนศกึษำ 

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

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

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

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

หลักสูตรกำรศกึษำ/คณะ 

…………………………………..…………………………….……….. 

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

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

7. ชือ่บคุคลทีร่ว่มเดนิทำงไปดว้ย 

…………………….………….………………………………………………… 

ควำมสัมพันธ์กับผู้เดินทำงร่วมครั้งนี ้(ระบุ) 

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

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

สถำนทีท่ีจ่ะพ ำนกั / โรงแรม  

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

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

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

 

กำรยื่นวซี่ำท่ำนต้องกรอกประวตัิครอบครวัอย่ำงละเอียด 

ชือ่บคุคลรบกวนกรอกเปน็ภำษำองักฤษนะครบั 

 

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

จังหวัดที่เกิด……………………………………………… 

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

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

ที่อยู่ปัจุจบัน ......……………………………………………………………………………… 

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

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง)...................................................... 

ชื่อบริษัท.................................................................................................................... 

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

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.์.......................... 
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2. ชื่อ-นำมสกุล มำรดำ 

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

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

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

อำชีพ (ระบตุ ำแหน่ง).................................................................. 

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

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

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

3. ชื่อ-นำมสกุล บดิำ……………………………………….........................  

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

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

อำชีพ (ระบตุ ำแหน่ง).................................................................. 

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

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

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

4.ชื่อ-นำมสกลุ พี-่นอ้ง ………………………………………………...…..............  

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

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

อำชีพ (ระบตุ ำแหน่ง).................................................................. 

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

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

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

5.ชื่อ-นำมสกลุ พี-่นอ้ง ………………………………………………...….............  

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

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

อำชีพ (ระบตุ ำแหน่ง).................................................................. 

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

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

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

 

6.ชื่อ-นำมสกลุ พี-่นอ้ง ………………………………………………...…  

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

อำชีพ (ระบตุ ำแหน่ง).................................................................. 

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

ที่อยู…่………………………………………………………………………… 

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

7.ชื่อ-นำมสกลุ พี-่นอ้ง ………………………………………………...…  

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

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

อำชีพ (ระบตุ ำแหน่ง).................................................................. 

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

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

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

กรณสีมรสทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน, หยำ่รำ้ง, เปน็หมำ้ย 

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

(โปรดระบ ุแมว้่ำจะหย่ำกันแล้วหรือคู่สมรสเสียชีวติ) 

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

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

 

1. ชื่อ-นำมสกุล คูส่มรส…………………………………………………… 

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

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

อำชีพ (ระบตุ ำแหน่ง)................................................................... 

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

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

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

 

2. ชื่อ-นำมสกุล บตุร ………………………………………………...…  

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

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

อำชีพ (ระบตุ ำแหน่ง).................................................................. 

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

ที่อยู…่…………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………รหัสไปรษณยี์..................... 

 

3. ชื่อ-นำมสกุล บตุร ………………………………………………...… 

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

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

อำชีพ (ระบตุ ำแหน่ง).................................................................. 

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

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

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

 

 

 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นและหลกัฐานการท าวซ่ีาสหรัฐอเมริกา 
** ผูย้ื่นค ำร้องท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 18 ปี ข้ึนไป จะตอ้งมีคุณสมบติัของตวัเองในกำรท่ีจะไดรั้บวีซ่ำชัว่ครำวประเภทธุรกิจหรือ 

ท่องเท่ียว ** 
 

ผู้ย่ืนค าร้องขอวซ่ีาทุกท่านต้องย่ืนเอกสารประกอบค าร้องขอวซ่ีาดงัต่อไปนี ้หากย่ืนค าร้องไม่
ครบถ้วน ทางสถานทูตจะไม่พจิารณาเอกสารของท่าน.. 
 

1. หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอำยใุชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง (กรุณำน ำหนงัสือเดินทำงฉบบัเก่ำท่ีมีวซ่ีำเขำ้ 
   ประเทศสหรัฐฯมำแสดงดว้ย ถำ้มี) 
 
2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิว้ หรือ 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ 
   ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ำยจะตอ้งเป็นพื้นหลงัสีขำวเท่ำนั้น เปิดหู,  
   หำ้มสวมแวน่ตำด ำหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกนิ 50 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ที่รูปถ่าย 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน – ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เด็กใช้ส าเนาสูติบัตร) – 
   ส าเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล  
4. หลกัฐานการท างาน 
4.1 กรณีเป็นลูกจำ้ง จะตอ้งยื่นจดหมำยจำกท่ีท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ 1 ชุด โดยระบุวนัท่ีเร่ิมท ำงำนเม่ือใด ต ำแหน่งอะไร  
     เงินเดือนเท่ำไร ไดล้ำหยดุพกัจำกวนัท่ีเท่ำไรถึงวนัท่ีเท่ำไร และจะกลบัมำปฏิบติังำนวนัท่ีเท่ำไร 
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ใหย้ืน่หลกัฐำนประกอบธุรกิจกำรคำ้ เช่น ใบทะเบียนกำรคำ้ ใบทะเบียนพำณิชย ์(ถ่ำย 
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     ส ำเนำ 1 ชุด) ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรอยู ่
4.3 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษำ ใชใ้บรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ 1 ชุด 
4.4 กรณีอำยไุม่ถึง 19 ปี ถำ้ผูป้กครองท่ำนใดท่ำนหน่ึงไม่ไดเ้ดินทำงดว้ย ใหท้่ำนผูป้กครองท่ีไม่ไดเ้ดินทำงท ำหนงัสือยนิยอม 
     จำกอ ำเภอหรือเขตทอ้งท่ีอำศยั 
4.5 กรณีอำยไุม่ถึง 19 ปี และถำ้บิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงดว้ย ใหบิ้ดำและมำรดำท ำหนงัสือยนิยอมจำกอ ำเภอหรือเขต 
    ทอ้งท่ีอำศยั และระบุใหเ้ด็กเดินทำงไปกบับุคคลใด 
 
5.  หลกัฐานการเงิน ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกยอ้นหลงั 6 เดือน ช่ือเจำ้ของบญัชีตอ้งเป็นช่ือของผูเ้ดินทำงเท่ำนั้น หรือ 
     จดหมำยรับรองจำกธนำคำร 1 ชุด  
 
6.  หลกัฐานการจองตั๋วเคร่ืองบิน และรายละเอยีดโปรแกรมการเดินทาง หรือ หนังสือเชิญจากญาติ 
 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่อเมรกิา 
 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูส าหรบัการยืน่วซีา่อเมรกิา 
กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความเป็นจรงิ         
เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบการสมัภาษณข์องทา่น 

**ถา้กรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น จะไมส่ามารถยืน่เอกสารได*้* 

(โปรดกรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 
Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

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

นามแฝง หรอืเคยเปลีย่นชื่อ นามสกลุ) 

ช่ือเก่า:_________________________________นามสกุลเก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไมไ่ดส้มรส                
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                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

        *** ถา้หย่า หย่าวนัทีเ่ท่าไร (ว/ด/ป)_____________เพราะเหตผุลอะไร      

____________________ 

                       Separated / แยกกนัอยู่   

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรอืเขตทีเ่กิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรอืจงัหวดัทีเ่กิด _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศทีเ่กดิ ________________________________________ 

 
Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาต ิ_______________________________________________ 

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

ถา้มสีญัชาตอิื่น คือประเทศ : ________________________ 

ได้ถือหนังสอืเดินทางของประเทศที่ได้ระบุไว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 

ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสอืเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที่บตัรประชาชน __________________________ 

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

______________________________________________________________ 

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

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดห้ากแตกต่างจากทีอ่ยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ี่ท  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ท  างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยู่อีเมล ________________________________________________ 
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Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดินทางเลม่ปจัจุบนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโ์คด๊ดา้นหลงัหนงัสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง ____________________ 

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

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

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

หรอืถูกขโมยหรอืไม่ 

        Yes / *เคย                                          No / ไมเ่คย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสอืเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตุผลที่หนังสอืเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

Travel Information 

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

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

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

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

__________________ Day(s)/วัน 

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

Street Address / ทีอ่ยู่_______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถ้ามีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปน้ี // ถ้าไม่มีข้ามไปที่ข้อ 6 

ช่ือบริษัท หรือ ช่ือและนามสกุลของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายให้ : 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Telephone number /เบอร์โทรศัพทม์ือถือ หรือ บริษัท : ________________________________________________ 

Relationship to you /ความสมัพันธก์บัคุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็นต้น  : 

____________________________________ 
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Previous U.S.Travel Information 

1. ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมริกา หรอืไม่ ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้  

Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ทา่นอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี่วัน___________________Day(s)/วัน 

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

                  มี                                ไม่มี 

Driver’s license number/ใบขับข่ีอนุญาติหมายเลข :_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาติขับข่ีของรัฐ 

:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไมเ่คย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วนัทีอ่อกวซี่า:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซี่า______________________________________________ 

 - Have you been ten-printed ? /ทา่นเคยพิมพ์ลายน้ิวมือที่สถานทูต U.S. แล้วหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทา่นเคยท าวีซ่า U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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

Explain / โปรดอธบิายเหตุผลที่ท  าหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Explain / ถ้าเคย โปรดอธบิายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถกูปฎเิสธวซี่าสหรฐั ถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้สหรฐั หรอืถูกเพกิถอนวซี่าหรอืไม่      

         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกลุบดิา __________________________________________ 
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Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :        U.S.Citizen                    U.S.Legal permanent 

resident   
                                                                                                Nonimmigrant             Other/ I don’t 

know 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกลุมารดาและวนัเดอืนปีเกดิ 

Surnames / นามสกลุมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :        U.S.Citizen                U.S.Legal permanent 

resident   

                                                                                                     Nonimmigrant          Other/ I don’t 

know 

2. Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / fiancée, spous (husband/wift), 

chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมญีาตลิ  าดบัตน้ที่ไมใ่ช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บุตร พีน่อ้ง ) 

พ านกัอยู่ในสหรฐัหรอืไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวขอ้งกบัท่าน ____________________________ 

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

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนัน้ ๆ ในสหรฐัอเมริกา ( เช่น  

               เป็นอเมรกิาซติ ิเช่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซี่าสหรฐัช ัว่คราว หรอือื่นๆ ) 
                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

                ____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 
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1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 

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

4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 

5. Spouse’f Plade of Birth / สถานทีเ่กดิ _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ทีอ่ยู่คู่สมรส _____________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรอืทีท่  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทีอ่ยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรอืจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

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

3. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 
Previous Work / Education / Training  Information 
Provide your employment information for the last five years, if applicable. 

1. Were you previously employed? ก่อนหนา้น้ีเคยท างานหรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบริษัทที่เคยท างาน _________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยท างาน 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศัพทท์ี่เคยท างาน ______________________________________________________ 

2. Job Title/ต าแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เร่ิมท างานตั้งแต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี) ____________________________________ 

4. Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ปี)  ______________________________________ 
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5. Briefly describe your duties / อธบิายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

ท่านเคยเขา้เรยีนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรอืสูงกว่าหรอืไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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

โปรดกรอกข้อมูลต่อไปน้ีเกี่ยวกบัสถาบันการศึกษาที่ทา่นเคยเข้าเรียน 

Name of Institution/ช่ือสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Date of Attendance From/วันที่เร่ิมการศึกษา(ว/ด/ป) ________________________________________________ 

Date of Attendance To/วันที่จบการศึกษา (ว/ด/ป) __________________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อื่น ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรอืไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปีที่ผ่านมา 

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่(โปรดระบุ)                   No / ไมใ่ช่ 
If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอยีดต่อไปนี้  

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต าแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

Date of Service From ________________________ Date of Service To __________________________ 

 

 

Security and Background : Medical and Health Information 

1. Do you have a communicable disease of public health significance such as tuberculosis (TB)? ท่านเป็นโรคตดิต่อใด ( เช่น วณัโรค) 

ทีเ่ป็นภยัต่อสาธารณชนหรอืไม่ 
 

            Yes /* ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

* Explain / *ถ้าใช่ โปรดระบุโรคที่ทา่นเป็น 

   ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 
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2. Are you or have you ever been a drug abuser or addict ? ท่านเคยใชห้รอืเป็นผูต้ิดยาเสพติดหรอืไม่ 
 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด 

     ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 
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