
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิวยอร์ก | วอชิงตนั ดี.ซี.| น ำ้ตกไนแองกำร่ำ | อำหำรค ่ำบน Skylon Tower | โตรอนโต 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

Say Hi Big Apple And Toronto City 

11 DAYS 7 NIGHTS 
เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 2562 

เร่ิมต้นเพียง 

77,900.- 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. เซี่ยงไฮ้ – นิวยอร์ก 
วนัท่ี 3. นิวยอร์ก –  เทพีเสรีภำพ – ขึน้ตกึ วนั เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ 

วนัท่ี 4. นิวยอร์ก –  WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก – ไทม์ สแควร์ 

วนัท่ี 5. ฟิลำเดลเฟีย – วอชิงตนั ดี.ซี. 

วนัท่ี 6. วอชิงตนั ดี.ซี. – สถำบนัสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 

วนัท่ี 7. แฮริสเบิร์ก – แคนำดำ – น ำ้ตกไนแองกำร่ำ –  อำหำรค ่ำบน Skylon Tower 
วนัท่ี 8. ลอ่งเรือไนแองกำร่ำ – เมืองโตรอนโต (แคนำดำ) –  CN Tower – สนำมบิน 
วนัท่ี 9. โตรอนโต – ช็อปปิง้ – เซีย่งไฮ้ ***เคร่ืองบินผำ่นเวลำสำกล*** 

วนัท่ี 10. เซีย่งไฮ้ – กรุงเทพฯ 
วนัท่ี 11. กรุงเทพฯ 
 
 

 

 

 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสวุรรณภมูิ อำคำรผู้โดยสำรระหวำ่งประเทศ เคำน์เตอร์สำยกำรบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) 

ประตู 8 แถว Q พบเจ้ำหน้ำที่ คอยอ ำนวยควำมสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – นิวยอร์ก 
02.30 น. ออกจำกประเทศไทยสูม่หำนครเซี่ยงไฮ้ โดยสำยกำรบิน ไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 548 

***คณะเดินทางตัง้แต่วันที่ 13 พ.ย. 62 ออกเดินทาง เวลา 01.55 น.*** 

07.40 น. เดินทำงถงึสนำมบินผูต่ง เมืองเซีย่งไฮ้ ประเทศจีน เพื่อรอเปลีย่นเคร่ือง 

***คณะเดินทางตัง้แต่วันที่ 13 พ.ย. 62 เดนิทางถงึ เวลา 07.20 น.*** 

11.30 น. ออกเดินทำงสูม่หำนครนิวยอร์ก เที่ยวบินที่ MU 587 

14.25 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหำนครนิวยอร์ก (เวลำท้องถ่ินช้ำกวำ่ประเทศไทย 11 ชัว่โมง) 

หลงัผำ่นพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกร น ำทำ่นเดินทำงสู ่มหานครนิวยอร์ก (New York)  

***คณะเดินทางตัง้แต่วันที่ 13 พ.ย. 62 เดินทางถงึนิวยอร์ก เวลา 13.25 น.*** 

 น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองมหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีช่ือเล่นว่ำ Big Apple เมืองใหญ่ที่สดุในสหรัฐอเมริกำ และที่
เจริญที่สดุในโลก เป็นมหำนครเอกของโลก จดัได้ว่ำเป็นศนูย์กลำงทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน วฒันธรรม บนัเทิง ที่ส ำคญัที่สดุ
ของโลก เป็นเมืองที่มี ตึกระฟ้ำ ตึกสูงมำก ตลอดระยะเวลำ 150 ปี และยังเป็นที่ตัง้ของส ำนักงำนใหญ่องค์กำร
สหประชำชำติ 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน  

ที่พกั เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 นิวยอร์ก –  เทพเีสรีภาพ – ขึน้ตกึ วัน เวิลด์เทรด เซน็เตอร์ 
เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 พำทำ่นลงเรือเฟอร์ร่ี เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมควำมสง่ำงำมของเทพีเสรีภำพ สญัลกัษณ์
แห่งควำมภำคภูมิใจของชำวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่ำเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภำพเท่ำเทียมกัน ซึ่งเทพี
เสรีภำพนีป้ระเทศฝร่ังเศสได้มอบให้เป็นของขวญัเนื่องในโอกำสที่อเมริกำก่อตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรญ่ีปุ่ น 
บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนขึน้ชมทิวทัศน์มหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าแห่งใหม่ของนครนิวยอร์ก ตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็น

เตอร์ (One World Trade Center) ที่ถกูจดัอนัดบัให้เป็นตกึที่สงูเป็นอนัดบัท่ี 3 ของโลก สร้ำงแทนที่ตกึแฝดเวิล์ดเทรดเซ็น



 

 

เตอร์ที่เกิดเหตกุำรณ์ 9/11 ในปี 2001 จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้เดินช้อปปิง้บนถนน 5th Avenue ถนนช่ือดงัที่สดุใจกลำง
กรุงยอร์ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรไทย 
ที่พกั เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 นิวยอร์ก –  WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก – ไทม์ สแควร์ 
เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 เดินทำงสู่เมือง วู๊ดบูร่ี (Woodbury) เพื่อให้ท่ำนได้เลือกซือ้สินค้ำที่ Woodbury Common Premium Outlets ให้ท่ำน
อิสระช้อปปิง้ตำมอธัยำศยัที่ โดยมีร้ำนค้ำมำกกว่ำ 220 ร้ำนค้ำ อำทิ เช่น 7 For All Mankind, A|X Armani Exchange, 
Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap 
Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, 
Salvatore Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent ฯลฯ 

กลางวนั อิสระอำหำรกลำงวนั 
บ่าย 

 
ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลบัสูน่ิวยอร์ก  ให้ท่ำนได้อิสระเดินเลน่ย่ำน ไทม์ สแควร์ (Time Square) ย่ำนกำรค้ำ
ในกลำงมหำนคร ที่ประชนัปำ้ยโฆษณำนบัร้อยปำ้ยและยำ่นโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้น
ก ำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะกำรแสดงที่ทัว่โลกยอมรับ 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
ที่พัก เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตัน ดี.ซี. 
เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 



 

 

 จำกนัน้เดินทำงสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวำเนียซึง่เป็นเมืองที่ริเร่ิมกำรประกำศอิสรภำพในสมยั
ก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยประกำศแยกเอกรำชในปี ค.ศ. 1776 ค ำประกำศเขียนโดยโธมสั เจฟเฟอร์สนั เร่ิมจำกจดุ
ก ำเนิดเสรีภำพ อิสรภำพท่ี อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ (Independence Hall) และระฆงัแหง่อิสรภำพ (Liberty Bell) ที่ได้ลัน่เมื่อ
วนัประกำศ 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกำ ตัง้อยู่ระหวำ่งมล

รัฐเวอร์จิเนียกบัแมร่ีแลนด์ สร้ำงในสมยัประธำนำธิบดี จอร์จ วอชิงตนั ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกำ ถกูสร้ำงขึน้
เพื่อทดแทนฟิลำเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมยัเป็นดินแดนโพ้นทะเลขององักฤษ น ำทำ่นชมสถำนท่ีส ำคญัตำ่งๆ 
ถ่ายรูปคู่กับท าเนียบขาว (White House) สถำนที่ท ำงำนของประธำนำธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington 

Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้ำงเพื่อเป็นเกียรติแก่   จอร์จ วอชิงตนั ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกำ ผู้น ำ
อิสรภำพมำสูส่หรัฐอเมริกำ อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) อำคำรหินออ่นท่ีสร้ำงตำมศิลปะแบบกรีก เพื่อ
เป็นเกียรติแด่ อบัรำฮัม ลินคอล์น ประธำนำธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกำ อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Jafferson 

Memorial) อำคำรศิลปะนีโอคลำสสิค อทุิศให้กบั โธมสั เจฟเฟอร์สนั ประธำนำธิบดีคนที่สำมของสหรัฐอเมริกำ เจ้ำของ
หลกักำรเร่ืองกำรประกำศอิสรภำพ โดยออกแบบเป็นลกัษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภำ ศนูย์กลำงทำงกฎหมำย
และกำรเมืองของอเมริกำมำกวำ่ 200 ปี สถำนท่ีท ำงำนของสมำชิกสภำ Congress ของสหรัฐอเมริกำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย 
ที่พกั เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั HOLIDAY INN CHANTILLY  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 
วอชงิตัน ดี.ซี. – สถาบันสมธิโซเนียน – แฮริสเบิร์ก –                                        
HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 

เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 



 

 

 น ำท่ำนชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เป็นสถำบันวิจัย สถำบันกำรศึกษำ และพิพิธภัณฑ์
หน่วยงำนส่วนใหญ่ของสถำบนัตัง้อยู่ที่กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. มีพิพิธภณัฑ์อีกกว่ำ 19 แห่ง สวนสตัว์ ศูนย์วิจัย มีวตัถุสิ่งของ
ต่ำงๆ ในควำมดแูลของพิพิธภณัฑ์มำกกว่ำ 136 ล้ำนชิน้ ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทนุรัฐบำลร่วมกบัเงินกองทนุจำก
พินยักรรมของ James Smithson นกัวิทยำศำสตร์ชำวองักฤษ  เข้ำชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองบินและยานอวกาศ (National 

Air and Space Museum) พิพิธภณัฑ์อำกำศยำนและยำนอวกำศ ที่มีผู้ เข้ำชมสงูที่สดุในโลก แสดงประวตัิศำสตร์กำรบิน
มำตัง้แต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เคร่ืองร่อน เคร่ืองบิน จรวดและยำนอวกำศ ซึ่งเป็นของจริงตัง้แสดงอยู่ มีโรง
ภำพยนตร์จอยกัษ์ (Imax) ที่ฉำยภำพยนตร์เก่ียวกบักำรบิน อวกำศ นอกจำกนีย้งัมีท้องฟ้ำจ ำลอง หินจำกดวงจนัทร์ และ
เคร่ืองบินล ำแรกของโลกโดกย 2 พี่น้องตระกูล Wright น ำชมพิพิธภณัฑ์ที่น่ำสนใจ เช่น เข้าชม National museum of 

Natural History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่ำงของพันธ์ไม้ สตัว์ ฟอสซิล แร่ธำติ หิน อุกกำบำต และวัตถุที่เก่ียวข้องกับ
ประวตัิศำสตร์ด้ำนกำรวิวฒันำกำรของมนษุย์ ยงัมีห้องแสดงกระดกูไดโนเสำร์ หุน่ช้ำงแอฟริกำโบรำณที่ตวัใหญ่ที่สดุในโลก 
และเพชรขนำด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบตัิของพระเจ้ำหลยุส์ท่ี 16 ของฝร่ังเศส 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมือง 
บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) ริมฝ่ังแม่น ำ้

ซวัควิฮำนน่ำ น ำท่ำนเข้ำชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อำณำจกัรช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เท
นเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex)  มีทัง้สว่นพิพิธภณัฑ์   ช๊อคโกแลต กระบวนกำรผลิต ภำพยนตร์ 3 มิติ มี
เวลำให้ทำ่นได้เลอืกซือ้ช็อคโกแลตนำนำชนิดเพื่อเป็นของฝำกของที่ระลกึ 
**ในกรณีท่ีวันเดินทำงตรงกับวันหยุดคริสมำสต์ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตำมควำม
เหมำะสม เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ เดินทำง** 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
ที่พกั เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั RADISSON HARRISBURG หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 
แฮริสเบิร์ก – แคนาดา – น า้ตกไนแองการ่า – อาหารค ่าบน Skylon 
Tower 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดินสู่น า้ตกยักษ์ไนแองการ่า โดยน ำ้ตกไนแอกำร่ำ ถ้ำฝ่ังอเมริกำจะตัง้ อยู่ในบริเวณของเมืองบัฟฟาโร่ 

(Buffalo) ได้รับกำรคดัเลอืกจำกหนงัสอื Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีควำมสะอำดเป็นอนัดบั 3 ของอเมริกำ และเป็น
เมืองติดพรมแดนระหวำ่งอเมริกำและแคนำดำ โดยมีแมน่ ำ้ไนแอกำร่ำขวำงกัน้ ซึง่เป็นจดุก ำเนิดของน ำ้ตกยกัษ์ไนแอกำร่ำ 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
บ่าย น าท่านข้ามพรมแดนอเมริกา – แคนาดา เพื่อเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติน า้ตกไนแองการ่าฝ่ังแคนาดา (Niagara 

Falls, Canada Side) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทำงธรรมชำติ พบกับควำมยิ่งใหญ่ของน ำ้ตกที่มีปริมำณน ำ้
มำกมำยมหำศำลก่อให้เกิดเสียงสนัน่หวัน่ไหวและละอองไอน ำ้ที่ท ำให้เกิดสำยรุ่งเมื่อกระทบกบัแสงแดดในวนัที่ท้องฟ้ำ
แจ่มใส  



 

 

***หมายเหตุ : บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนนาดา จะมีการตรวจพาสปอร์ตและวีซ่ าเข้า
ประเทศแคนนาดาอีกครัง้ และทางประเทศแคนนาดา ไม่อนุญาตให้น าอาหารทุกชนิด รวมถึงผลไม้ ถั่ว ขนม
ต่างๆ เข้าประเทศอย่างเด็ดขาด*** 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพื่อชมวิวอัน 
สวยงามของน าตกไนแอการ่าจากมุมสูง  

ที่พกั เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั SHERATON ON THE FALLS หรือเทียบเท่า 

วันที่ 8 ล่องเรือไนแองการ่า – เมืองโตรอนโต (แคนาดา) – CN TOWER 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
 
 
 
 
 

 

น าท่านล่องเรือชมน า้ตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ตัง้อยูบ่นแมน่ ำ้ไนแอกำร่ำทำงตะวนัออกของทวีปอเมริกำเหนือ 
บนพรมแดนระหว่ำงประเทศแคนำดำกับสหรัฐอเมริกำ น ำ้ตกไนแอกำร่ำประกอบด้วยน ำ้ตกสำมแห่ง คือ น ำ้ตกเกือกม้ำ 
(Horseshoe Falls) สงู 158 ฟุต, น ำ้ตกอเมริกำสงู 167 ฟุต, และน ำ้ตกขนำดเล็กกว่ำที่อยู่ติดกนั คือน ำ้ตก Bridal Veil. มี
จุดชมวิวที่สวยงำมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคญัของทัง้ 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การล่องเรือน า้ตกไนแอการ่า 
Hornblower Niagara Cruises เปิดให้บริการ วันที่  18 พฤษภาคม- 30 พฤศจิกายน 2562 และอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย ทางบริษัทน าท่านลงสู่  “JOURNEY 
BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน า้ตก เพื่อชมความงามของน า้ตกไนแอการ่าอย่างใกล้ชิดเป็นการทดแทน) 

กลางวนั 
บ่าย 

 
 
 
 

รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสูเ่มืองโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุในประเทศแคนำดำ และเป็นเมืองทีใ่หญ่อนัดบัท่ี 4 
ในทวีปอเมริกำเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของรัฐออนตำโอ ของแคนำดำ มีประชำกรประมำณ 2.6 ล้ำนคน 
และเป็นศนูย์กลำงทำงด้ำนเศรษฐกิจ ศิลปะ วฒันธรรม มีสถำนท่ีทอ่งเที่ยวที่นำ่สนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสำป 
Ontario,พิพิธภณัฑ์ Royal Ontario จำกนัน้น ำทำ่นขึน้หอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีควำมสงูถงึ 520 เมตรเป็นหอคอย



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า 

ที่สงูที่สดุในโลก ทำ่นจะได้ชมทศันียภำพของเมืองโตรอนโตอยำ่งทัว่ถึง รวมทัง้ทะเลสำบออนตำริโอ (Lake Ontario), เกำะ
โตรอนโต (Toronto Islands) ซึง่ยงัเป็นท่ีสนำมบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport ทีท่ำ่นสำมำรถมองเห็นได้จำก
บนหอคอยนี ้น ำทำ่นชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศนูย์กลำงกำรศกึษำของ
โตรอนโต จำกนัน้น ำทำ่นถำ่ยรูปคูก่บัอำคำรรัฐสภำ ของรัฐออนตำริโอ ซึง่มีพระบรมรูปของพระนำงวิคตอเรีย พระรำชินี
แหง่องักฤษเจ้ำอำณำนิคมในสมยัก่อนตัง้อยูด้่ำนหน้ำ, ศำลำวำ่กำรเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพำร์ค (Queen’s 
Park) เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พกั TORONTO DON VALLEY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 9 
โตรอนโต – ช็อปป้ิง – สนามบิน - เซี่ ยงไฮ้ ***เคร่ืองบินผ่านเวลา
สากล*** 

เช้า 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ห้างสแควร์วัน (Square One Shopping Centre) ซึ่งเป็นห้ำงขนำดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลำงเมือง ให้
ท่ำนได้เลอืกซือ้สินค้ำตำมอธัยำศยัก่อนกลบั มีร้ำนค้ำมำกกวำ่ 300 ร้ำน อำทิ เช่น Aldo, American Eagle, Armani, Ben 
Sherman, Browns, Bentley, Champ, Cleo, Coach, Diesel, Forever 21 , Foot Locker, Gap, Gucci, Guess, Geox, 
H&M, Hugo Boss,  Jack & Jones, Lacoste, Massimo Dutti, Muji, Nike Root, Sephora, Showcase, Swarovski, 
Topshop, Topman, The Body Shop, Pandora , Uniqlo , Victoria’s Secret, Walmart, Zara ฯลฯ 

กลางวนั อิสระอำหำรกลำงวนั 
 น ำทำ่นเดินทำงสูส่นามบินโตรอนโต 



 

 

16.25 น. 
 

ออกเดินทำงกลบัสูป่ระเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 208 
***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 13 พ.ย. 62 ออกเดินทาง เวลา 15.25 น.*** 
***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 

วันที่ 10 เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ   
18.55 น. 

 

ถึงสนำมบินผูต่ง เมืองเซี่ยงไฮ้  เพื่อรอกำรเปลีย่นเคร่ือง 

***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 23 ต.ค. 62 เดินทางถงึนครเซี่ยงไฮ้ เวลา 19.20 น.*** 

21.35 น. ออกเดินทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ MU 547 

***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 23 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 20.40 น.*** 

วันที่ 11 กรุงเทพฯ 
01.05 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 23 ต.ค. 62 เดินทางถงึกรุงเทพฯ เวลา 00.55 น.*** 

Say Hi Big Apple And Toronto City 

11 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบนิไชน่าอีสเทร์ิน แอร์ไลน์ (MU) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 10-20 ก.ย. 62 83,900.- 83,900.- 83,900.- 62,900.- 15,900.- 

วันที่ 11-21 ก.ย. 62 83,900.- 83,900.- 83,900.- 62,900.- 15,900.- 

วันที่ 16-26 ต.ค. 62 77,900.- 77,900.- 77,900.- 59,900.- 13,900.- 

วันที่ 23 ต.ค.-02 พ.ย. 62 77,900.- 77,900.- 77,900.- 59,900.- 13,900.- 

วันที่ 13-23 พ.ย. 62 77,900.- 77,900.- 77,900.- 59,900.- 13,900.- 

วันที่ 20-30 พ.ย. 62 77,900.- 77,900.- 77,900.- 59,900.- 13,900.- 

วันที่ 02-12 ธ.ค. 62 82,900.- 82,900.- 82,900.- 62,900.- 15,900.- 

วันท่ี 25 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63 89,900.- 89,900.- 89,900.- 69,900.- 18,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 



 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ ำแล้วเทำ่นัน้ 
2. สง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ที่เดินทำง ที่มีอำยกุำรใช้งำนไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซำ่ภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนญุำติยกเลกิกำรจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูค้ำอยู่ต่ำงจงัหวดั) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

4. หำกในคณะของทำ่นมีผู้ ต้องกำรดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไมส่ะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหน้ำทวัร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คำ่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใต้เง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
2. คำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโค้ชปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. คำ่ห้องพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรือเทียบเทำ่ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เข้ำชมสถำนท่ีทอ่งเที่ยวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกต้องกำรเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่) 
 คำ่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวำ่งกำรเดินทำงวงเงินไมเ่กินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3 % 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิเช่น   ค่ำเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนกัเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 23 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดินทำงหรือของมีคำ่ที่สญูหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นต้น 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
4. คำ่บริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งทำ่นจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรัพย์สนิด้วยตวัทำ่นเอง 
5. คำ่วีซำ่ประเทศอเมริกำ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
6. คำ่วีซำ่ประเทศแคนนำดำ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 6,000 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
7. คำ่ทิปมคัคเุทศก์จำกเมืองไทย (33 ดอลลำ่สหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทได้ส ำรองที่นัง่พร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุ ใด 
ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรียกเก็บคำ่มดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคำ่ใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แล้วแต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ตำมที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบตัิตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเทำ่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท  
3. แจ้งยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ทำ่นละ 20,000 บำท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไมค่รบ
ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้ เดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับริษัทต้องน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ และคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ตำมที่ สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซำ่แล้วไมไ่ด้รับกำรอนมุตัิวีซำ่จำกทำงสถำนทตู (วีซำ่ไมผ่ำ่น) และทำ่นได้ช ำระคำ่ทวัร์หรือมดัจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้จริง เช่น คำ่วีซำ่และคำ่บริกำรยื่นวีซำ่ / คำ่มดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือคำ่
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คำ่สว่นตำ่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซำ่ผำ่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมค่ืนคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบริษัทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมค่ืนคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนัและบำง
โรงแรม  อำจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลให้คำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรับเปลีย่นหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทดัรัตและไม่

มีอำ่งอำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
 
 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 



 

 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ

ไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจาก

สถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 

เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 

เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้ (พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์ เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  



 

 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่อเมรกิา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูส าหรบัการยืน่วซีา่

อเมรกิา กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความ

เป็นจรงิ         เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบการ

สมัภาษณข์องทา่น 



 

 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกลุภาษาไทย __________________________ 

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

นามสกลุก่อนแต่งงาน นามแฝง หรอืเคยเปลีย่นชื่อ นามสกลุ) 

ช่ือเกำ่:_________________________________นำมสกลุ

เก่ำ:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรอืเขตทีเ่กดิ ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรอืจงัหวดัทีเ่กดิ _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศทีเ่กดิ ________________________________________ 

 

 



 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาต ิ_______________________________________________ 

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

หรอืเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาตอิืน่ คอืประเทศ : ________________________ 

ได้ถือหนงัสอืเดินทำงของประเทศที่ได้ระบไุว้หรือไม ่         ใช่              ไม่ 

ถ้ำมี ระบหุมำยเลขของหนงัสอืเดนิทำง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขทีบ่ตัรประชาชน __________________________ 

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

______________________________________________________________ 

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

                 ______________________________________________________________ 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดห้ากแตกต่างจากทีอ่ยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 



 

 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ีท่  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารทีท่  างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยู่อเีมล ________________________________________________ 

         9. Social media / สือ่สงัคม (ทีท่่านมหีรอืใชอ้ยู่ ใหร้ะบเุป็นชื่อบญัชี และกรุณาอย่าเปลีย่นชื่อระหวา่งการยืน่วซ่ีา) 

             Face Book / เฟซ บุค๊  ________________________________________________ 

             Instagram / อนิสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวติเตอร ์ ________________________________________________  

              อื่นๆ โปรดระบ ุ______________________________________________________ 

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขทีป่รากฏบนแถบบารโ์คด๊ดา้นหลงัหนงัสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรอืหน่วยงานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง ____________________ 

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

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

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

หรอืถกูขโมยหรอืไม ่



 

 

        Yes / *เคย                                          No / ไม่เคย 

* ถ้ำเคยหำย โปรดระบเุลขหนงัสอืเดินทำง / Passport Number ______________________________ 

เหตผุลที่หนงัสอืเดินทำงหำย / Explain ________________________________________ 

Travel Information 

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

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

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

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

__________________ Day(s)/วนั 

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

Street Address / ทีอ่ยู่_______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถ้ำมีผู้อื่นออกคำ่ใช้จำ่ยให้ หรือบริษัทออกคำ่ใช้จำ่ยให้ ให้กรอกข้อมลูด้ำนลำ่งตอ่ไปนี ้

ช่ือบริษัท หรือ ช่ือและนำมสกลุของผู้ออกคำ่ใช้จ่ำยให้ 

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยูข่องผู้ออกคำ่ใช้จำ่ยให้ หรือบริษัทท่ีออกคำ่ใช้จ่ำย

ให้ : 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 



 

 

 

Telephone number /เบอร์โทรศพัท์มือถือของผู้ออกคำ่ใช้จ่ำยให้ หรือ บริษัท : 
________________________________________________ 

Relationship to you /ควำมสมัพนัธ์กบัคณุ เช่น พอ่ แม ่นำยจ้ำง เป็นต้น  : 
____________________________________ 

 

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืไม ่?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีดตอ่ไปนี ้

Date arrived / วนัท่ีเดินทำงถงึอเมริกำ :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลำที่ทำ่นอยูใ่นประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลำก่ีวนั___________________Day(s)/วนั 

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

                  มี                                ไมม่ี 

Driver’s license number/ใบขบัขี่อนญุำติหมำยเลข 
:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนญุำตขิบัขี่ของรัฐ 
:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไม่เคย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วนัทีอ่อกวซ่ีา:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซ่ีา______________________________________________ 



 

 

 - Have you been ten-printed ? /ทำ่นเคยพิมพ์ลำยนิว้มือที่สถำนทตู U.S. แล้วหรือไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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

Explain / โปรดอธิบำยเหตผุลที่ท ำหำย______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถ้ำเคย โปรดอธิบำย

เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถกูปฎเิสธวซ่ีาสหรฐั ถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรอืถูกเพกิถอนวซ่ีาหรอืไม ่     
         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกลุบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 



 

 

Father’s status/สถำนภำพของบดิำที่อยูท่ี่ประเทศสหรัฐฯ  

U.S.Citizen              U.S.Legal permanent resident   

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t 

know___________________________ 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกลุมารดาและวนัเดอืนปีเกดิ 

Surnames / นามสกลุมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Mother’s status/สถำนภำพของมำรดำที่อยูท่ี่ประเทศสหรัฐฯ :         

U.S.Citizen                  U.S.Legal permanent resident   

Nonimmigrant            Other/ I don’t 

know___________________________ 

2. Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / 

fiancée, spouse (husband/wift), chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมญีาตลิ  าดบัตน้ที่

ไม่ใช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บตุร พีน่อ้ง ) พ  านกัอยู่ในสหรฐัหรอืไม่ 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวขอ้งกบัท่าน ____________________________ 

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



 

 

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบคุคลนัน้ ๆ ในสหรฐัอเมรกิา ( เช่น  

               เป็นอเมรกิาซติเิซ่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซ่ีาสหรฐัช ัว่คราว หรอือืน่ๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกลุคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 

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

4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 

5. Spouse’s Place of Birth / สถานทีเ่กดิ _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ทีอ่ยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

*** ถา้หยา่ กรุณากรอกขอ้มูลตอ่ไปน้ี 

ชื่อ-นามสกลุ อดตีคู่สมรส ____________________________  

เกดิทีจ่งัหวดั__________________________________ 

วนั เดอืน ปี เกดิ อดตีคู่สมรส _________________________________ 

วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 



 

 

        หย่าวนัทีเ่ท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากนัเพราะเหตผุลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรอืทีท่  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทีอ่ยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรอืจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เร่ิมท ำงำนตัง้แตเ่มื่อไร (วนั/เดือน/ปี) ____________________________ 

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

 

3. Briefly describe your duties / อธบิายลกัษณะงานพอสงัเขป 
 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 

Previous Work / Education / Training  Information 

Provide your employment information for the last five years, if applicable. 



 

 

1. Were you previously employed? ก่อนหนา้นี้ เคยท างานหรอืไม ่? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบริษัทท่ีเคยท ำงำน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยูข่องบริษัทท่ีเคยท ำงำน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศพัท์ที่เคยท ำงำน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ต ำแหนง่งำน _____________________________________________________________ 

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

____________________________________ 

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

5. Briefly describe your duties / อธิบำยลกัษณะงำนพอสงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

 

ท่านเคยเขา้เรยีนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรอืสูงกว่าหรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

 

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

elementary schools/ถ้ำใช่ โปรดกรอกข้อมลูตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบัสถำบนักำรศกึษำที่ทำ่นเคยเข้ำเรียน 

Name of Institution/ช่ือสถำนศกึษำ _____________________________________________________ 

Address/ที่อยูข่องสถำนศกึษำ _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



 

 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสตูรที่ทำ่นศกึษำจบมำ 
__________________________________________________ 

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

___________________________________________ 

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

______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อืน่ ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรอืไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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

มำ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

 

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

            Yes / ใช่(โปรดระบ)ุ                   No / ไม่ใช่ 

If yes please provide the following information / ถ้ำใช ่โปรดระบรุำยละเอียดตอ่ไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงำน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต ำแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงทหำร_______________________________________ 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่แคนาดา  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

8. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

10. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 



 

 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ

1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจาก

สถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน 

ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ (ใหแ้ปลภาษาอังกฤษจากรา้นแปลมาดว้ย) เป็นตัน 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

11. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนันดัสมัภาษณ์  

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

 **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถ่ายส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 

เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละหนังสอืรับรองการท างานตัวจรงิอกี 1 ชดุของผูท้ีอ่อก

คา่ใชจ้า่ยให ้และใหผู้ท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหท้ าจดหมาย Sponsor Letter ชีแ้จงความสมัพันธใ์นการออก

คา่ใชจ้า่ยใหก้ัน (พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส) มาดว้ย 



 

 

12. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

13. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

14. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรม์ส ำหรรบบรรอร้ออมลยื่นวีซ่ าำชงเชรวรรเชศแแนวำาำ 

(รรอร้ออมลยตำมนีำมจริเชบ่้อเตอว ส ำหรรบบรำรื่นว้อีซ่ าำแนวำาำ แยเรรณุำ

รรอรชร็วตบี พมิพใ์หรญาภำษำอบเรฤษชศาำวบว้) 

1. ง่นอ-สรยุ 

……….………………………….………….…………………………………. 

ง่นอ-สรยุชาิมหรร่ออ่นวๆศซนชนืใงอหรร่อรรณซมซรำรชรยซนืวง่นอ ……….…………………

……………………………………………………….. 

2. สถำวภำพ        

        โสา      

        แตาเเำวจาศเชบซื ว (โรรารเบุีบว ชา่อว รี ศซนแตาเ.....................................)          

        แตาเเำวไมาจาศเชบซืว (โรรารเบุี บว ชา่อว รี ศซนอืลาาอี ืรบว........................)             

        หรืาำ (โรรารเบุี บว ชา่อว รี ศซนหรืาำ.............................)        

        หรมอำื (โรรารเบุีบว ชา่อว รี ศซนหรมอำื..............................)       

        แืรศำเรบว (โรรารเบุีบว ชา่อว ร ี.................................) 

3. ศซนอืลารจัจบุบวใวรรเชศแไศื

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

......................................................รหรบสไรรษณซื ์ ………….……… 

ชบอร์โศรแบพศม์่อถ่อ ……........................ชบอร์โศรแบพศ์บอำว ………………..…. 

E-Mail: ………………….…….…….........… 

 



 

 

4. ง่นอสถำวศซนศ ำเำว้อเผลอชาวิศำเ (รรณซชาร็ รเบุชร็วสถำวศซนแึรษำ) 

…………………………………………………………..……….……………… 

ศซนอืลาสถำวศซนศ ำเำว / สถำบบวรำรแึรษำ ……………….…………………………

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

….รหรบสไรรษณซื …์……………….. 

ต ำแหรวาเหรวอำศซน …….………………………………….………….………………

………………โศรแบพศ์ …….......……….…หรมำืชย้ตาอภำืใว (ถอำมซ) ………

……………… 

ีบวศซนชรินมศ ำเำว / ช้อำชรซืว 

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

5. ศซนศ ำเำวชราำนรบเ้สาุศอำื(ไมารีมรจัจบุบว) ง่นอบรษิบศ 

…….………………………………………………..…….……………………… 

ศซนอืลาสถำวศซนศ ำเำว .………………………………….………….………………

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

รหรบสไรรษณซื …์…………………  

ชบอร์ติาตาอ................................................ 

ต ำแหรวาเสุาศอำืศซนศาำวศ ำ...................................................................... 

ตบ้เแตาี บวศซน(ีบว/ชา่อว/รี) ………………….…………………….……  

ถึเีบวศซน (ีบว/ชา่อว/ร)ี………………………..………..……..………       

รีม …………รี …………ชา่อว …………ีบว 



 

 

6. รรเีบตริำรแรึษำ, ง่นอสถำวแรึษำ 

……………….………….……………………………………………………… 

ศซนอืลาสถำวแึรษำ ….………………………………….………….………………

………………….…………………...................................รหรบสไรรษณซื…์…

………………...... 

 ชบอร์ตาิตาอ................................................................. 

หรยบรสลตรรำรแรึษำ/นณเ …………………………………..……………………

……….……….. 

ช้อำชรซืว(ีบว/ชา่อว/รี).................................................................... 

จบรำรแรึษำชม่นอ(ีบว/ชา่อว/รี)…….………….……………………………….. 

7. ง่นอบนุนยศซนราี มชาวิศำเไราอี ื …………………….………….………………

………………………………… 

นีำมสบมพบวธ์รบบผลอชาิวศำเราีมนรบ้เวซ ้(รเบุ) ………….………….………………

…………..................……….. 

8. ศาำวนำาีาำจเชาวิศำเีบวศซน ………………… ชาวิศำเรซนี บว ………………… 

สถำวศซนศซนจเพ ำวบร / โรเแรม  

………………………

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

................…………………………………………… 

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



 

 

รำรื่นวีซ่ าำศาำวตออเรรอรรรเีบตินรอบนรบี อืาำเยเชอซื า 

ง่นอบนุนยรบรีวรรอรชรว็ภำษำอบเรฤษวเนรบบ 

 

1.ง่นอ-วำมสรยุ ผลอสมบนร้อีซ่ าำ………………………………………................ 

จบเหรีบาศซนชริา……………………………………………… 

สถำวภำพ........................................................................... 

ีบว/ชา่อว/รีชริา.............................................................  

ศซนอืลารัจุจบบว ......…………………………………………………………………

…………… 

…………………………………………………รหรบสไรรษณซื ์......................... 

อำงซพ(รเบุต ำแหรวาเ , หรำรชรษซืณ จเตออเรเบุ้ออมลยศซนศ ำเำวชราำมำาอีื ีาำชรษซืณ

มำจำรศซนไหรว)  

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

ง่นอบริษบศ

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

ศซนอืลาบริษบศ......………………………………………………..…………………

…………… 

…………………………………….....………รหรบสไรรษณซื.์.......................... 

 

 



 

 

รรณซสมรสศบเ้จาศเชบซื วแยเไมาจาศเชบซื ว, หรืาำรอำเ, ชรว็หรมอำื 

สมรสชม่นอไร ีบว/ชา่อว/รี ................................................................... 

(โรรารเบ ุแมอี าำจเหรืาำรบวแยอีหรร่อนลาสมรสชสซืงซีติ)     

หรืาำชม่นอไร ีบว/ชา่อว/รี ................................................................... 

นลาสมรสชสซืงซีิตชม่นอไร  ีบว/ชา่อว/รี ........................................................... 

 

2.ง่นอ-วำมสรยุ นลาสมรส…………………………………………………… 

จบเหรีบาศซนชริา…………………………........................... 

ีบว/ชา่อว/รีชริา.............................................................................. 

สถำวภำพ......................................................................................... 

ศซนอืลา……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………รหรบสไรรษณซื์....................... 

อำงซพ(รเบุต ำแหรวาเ หรำรชรษซื ณ จเตออเรเบุ้ ออมลยศซนศ ำเำวชราำมำาอีื) 

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

ง่นอบริษบศ

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

ศซนอืลาบริษบศ......………………………………………………..…………………

…………… 

…………………………………….....………รหรบสไรรษณซื.์.......................... 

 



 

 

3. ง่นอ-วำมสรุย มำราำ ……………………………………

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

จบเหรีบาศซนชริา................................................................... 

ีบว/ชา่อว/รีชริา...........................................................................  

สถำวภำพ..................................................................................... 

ศซนอืลา…………………………………..……………………………………….. 

………………………………………………รหรบสไรรษณซื.์........................ 

อำงซพ(รเบุต ำแหรวาเ หรำรชรษซื ณ จเตออเรเบุ้ ออมลยศซนศ ำเำวชราำมำาอีื) 

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

ง่นอบริษบศ

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

ศซนอืลาบริษบศ......………………………………………………..…………………

…………… 

…………………………………….....………รหรบสไรรษณซื.์.......................... 

4. ง่นอ-วำมสรุย บาิำ……………………………………….........................  
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