Say Hi Big Apple And Toronto City
11 DAYS 7 NIGHTS
เดินทาง ธันวาคม 2562 – มิถุนายน 2563
นิวยอร์ก | วอชิงตัน ดี.ซี.| นำ้ ตกไนแอกำรำ | อำหำรค่ำบน Skylon Tower | โตรอนโต
ราคาแนะนาเพียง

82,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. เซี่ยงไฮ้ – นิวยอร์ก
วันที่ 3. นิวยอร์ก – เทพีเสรีภำพ – ขึน้ ตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์
วันที่ 4. นิวยอร์ก – WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก – ไทม์ สแควร์
วันที่ 5. ฟิ ลำเดลเฟี ย – วอชิงตัน ดี.ซี.
วันที่ 6. วอชิงตัน ดี.ซี. – สถำบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิรก์ – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD
วันที่ 7. แฮริสเบิรก์ – แคนำดำ – นำ้ ตกไนแอกำรำ – อำหำรค่ำบน Skylon Tower
วันที่ 8. ล่องเรือไนแอกำรำ – เมืองโตรอนโต (แคนำดำ) – CN Tower – สนำมบิน
วันที่ 9. โตรอนโต – ช้อปปิ ้ง – เซี่ยงไฮ้ ***เครื่องบินผ่ำนเวลำสำกล***
วันที่ 10. เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
วันที่ 11. กรุงเทพฯ
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

23.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำน์เตอร์สำยกำรบิน ไชน่าอีสเทิรน
์ (MU) ประตู 8
แถว Q พบเจ้ำหน้ำที่ คอยอำนวยควำมสะดวก

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – นิวยอร์ก

02.30 น.

ออกจำกประเทศไทยสูม่ หำนครเซี่ยงไฮ้ โดยสำยกำรบิน ไชน่าอีสเทิรน
์ เที่ยวบินที่ MU 548

07.40 น.

เดินทำงถึงสนำมบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

11.30 น.

ออกเดินทำงสูม่ หำนครนิวยอร์ก เที่ยวบินที่ MU 587

14.25 น.

เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหำนครนิวยอร์ก (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 11 ชั่วโมง)
หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร นำท่ำนเดินทำงสู่ มหานครนิวยอร์ก (New York)

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน
บ่าย

2

นำท่ำนเที่ยวชมเมืองมหานครนิ วยอร์ก (New York) ที่มีช่ือเล่นว่ำ Big Apple เมืองใหญ่ ท่ีสดุ ในสหรัฐอเมริกำ และที่เจริญ
ที่สดุ ในโลก เป็ นมหำนครเอกของโลก จัดได้ว่ำเป็ นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สดุ ของโลก
เป็ นเมืองที่มี ตึกระฟ้ำ ตึกสูงมำก ตลอดระยะเวลำ 150 ปี และยังเป็ นที่ตงั้ ของสำนักงำนใหญ่องค์กำรสหประชำชำติ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
เดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือเทียบเท่า

้ ตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์
นิวยอร์ก – เทพีเสรีภาพ – ขึน
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
พำท่ำนลงเรือเฟอร์รี่ เพื่อชมอนุ สาวรียเ์ ทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมควำมสง่ำงำมของเทพีเสรีภำพ สัญลักษณ์
แห่งควำมภำคภูมิใจของชำวอเมริกนั ที่แสดงให้เห็นถึงว่ำเป็ นดินแดนที่ทกุ คนมีสทิ ธิ และ เสรีภำพเท่ำเทียมกัน ซึ่งเทพีเสรีภำพ
นีป้ ระเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็ นของขวัญเนื่องในโอกำสที่อเมริกำก่อตัง้ ประเทศครบรอบ 100 ปี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรญี่ปนุ่
้ ชมทิวทัศน์มหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้ าแห่งใหม่ของนครนิ วยอร์ก ตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์
จำกนัน้ นำท่ำนขึน
(One World Trade Center) ที่ถูกจัดอันดับให้เป็ นตึกที่สงู เป็ นอันดับที่ 3 ของโลก สร้ำงแทนที่ตึกแฝดเวิล ์ดเทรดเซ็นเตอร์ท่ี
เกิดเหตุกำรณ์ 9/11 ในปี 2001 จำกนัน้ อิสระให้ท่ำนได้เดินช้อปปิ ้งบนถนน 5th Avenue ถนนชื่อดังที่สดุ ใจกลำงกรุงนิวยอร์ก
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รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
เดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือเทียบเท่า

นิวยอร์ก – WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก – ไทม์ สแควร์
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
เดินทำงสู่เมืองวู๊ดบูรี่ (Woodbury) เพื่อให้ท่ำนได้เลือกซือ้ สินค้ำที่ Woodbury Common Premium Outlets ให้ท่ำนอิสระ
ช้อปปิ ้ งตำมอัธยำศัยที่ โดยมีรำ้ นค้ำมำกกว่ำ 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
อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงกลับสู่นิวยอร์ก ให้ท่ำนได้อิสระเดินเล่นย่ำน ไทม์ สแควร์ (Time Square) ย่ำนกำรค้ำใน
กลำงมหำนคร ที่ประชัน ป้ำยโฆษณำนับ ร้อยป้ำยและย่ ำนโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้น
กำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะกำรแสดงที่ท่ วั โลกยอมรับ
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รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย
เดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือเทียบเท่า

ฟิ ลาเดลเฟี ย – วอชิงตัน ดี.ซี.
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
จำกนั้นเดิน ทำงสู่เมือ งฟิ ลาเดลเฟี ย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวำเนีย ซึ่งเป็ นเมือ งที่ริเริ่มกำรประกำศอิสรภำพในสมัย
ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยประกำศแยกเอกรำชในปี ค.ศ. 1776 คำประกำศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สนั เริ่มจำกจุด
กำเนิดเสรีภำพ อิสรภำพที่ อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ (Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภำพ (Liberty Bell) ที่ได้ล่ นั เมื่อวัน
ประกำศ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูก่ รุ งวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกำ ตั้งอยู่ระหว่ำงมลรัฐ
เวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ สร้ำงในสมัยประธำนำธิ บดี จอร์จ วอชิงตัน ประธำนำธิ บดีคนแรกของสหรัฐอเมริกำ ถูกสร้ำงขึน้ เพื่อ
ทดแทนฟิ ลำเดเฟี ยที่ เ คยเป็ น เมื องหลวงของสหรัฐ สมัยเป็ นดิ น แดนโพ้นทะเลของอัง กฤษ น ำท่ ำนชมสถำนที่สำคั ญต่ำ งๆ
ถ่ายรู ปคู่กับ ทาเนี ยบขาว (White House) สถำนที่ท ำงำนของประธำนำธิ บดีสหรัฐ อนุ สาวรียว์ อชิงตั น (Washington
Monument) แท่ง หิ น โอเบลิสก์ท่ี สร้ำ งเพื่อ เป็ น เกีย รติแ ก่ จอร์จ วอชิง ตัน ประธำนำธิ บดี ค นแรกของสหรัฐอเมริก ำ ผู้น ำ
อิสรภำพมำสู่สหรัฐอเมริกำ อนุ สรณ์สถานลิ นคอล์น (Lincoln Memorial) อำคำรหินอ่อนที่สร้ำงตำมศิลปะแบบกรีก เพื่อ
เป็ น เกี ย รติ แ ด่ อับ รำฮัม ลิน คอล์น ประธำนำธิ บ ดี ค นที่ 16 ของสหรัฐ อเมริก ำ อนุ ส รณ์ส ถานเจฟเฟอร์สั น (Jafferson
Memorial) อำคำรศิลปะนีโอคลำสสิค อุทิ ศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สนั ประธำนำธิ บดี คนที่ สำมของสหรัฐอเมริกำ เจ้ำ ของ
หลักกำรเรื่องกำรประกำศอิสรภำพ โดยออกแบบเป็ นลักษณะ Pantheon ในกรุ งโรม ตึกรัฐสภำ ศูนย์กลำงทำงกฎหมำยและ
กำรเมืองของอเมริกำมำกว่ำ 200 ปี สถำนที่ทำงำนของสมำชิกสภำ Congress ของสหรัฐอเมริกำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
เดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั HOLIDAY INN CHANTILLY หรือเทียบเท่า
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วันที่ 6
เช้า

วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิรก์ –
HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD

ค่า
ที่พัก

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เป็ นสถำบันวิจยั สถำบันกำรศึกษำ และพิพิธภัณฑ์หน่วยงำน
ส่วนใหญ่ของสถำบันตัง้ อยู่ท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่ำ 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวัตถุส่งิ ของต่ำงๆ ในควำม
ดูแลของพิ พิธ ภัณ ฑ์ม ำกกว่ ำ 136 ล้ำ นชิ ้น ก่อ ตั้ง ในปี ค.ศ.1846 โดยเงิน ทุน รัฐ บำลร่วมกับ เงิ นกองทุน จำกพิ นัย กรรมของ
James Smithson นักวิทยำศำสตร์ชำวอังกฤษ เข้ำชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space
Museum) พิพิธภัณฑ์อำกำศยำนและยำนอวกำศ ที่มีผเู้ ข้ำชมสูงที่สดุ ในโลก แสดงประวัติศำสตร์กำรบินมำตั้งแต่ตน้ จนถึง
ปั จจุบนั ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวดและยำนอวกำศ ซึ่งเป็ นของจริงตั้งแสดงอยู่ มีโรงภำพยนตร์จอยักษ์ (Imax)
ที่ฉำยภำพยนตร์เกี่ยวกับกำรบิน อวกำศ นอกจำกนีย้ งั มีทอ้ งฟ้ำจำลอง หินจำกดวงจั นทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกโดย 2
พี่นอ้ งตระกูล Wright นำชมพิพิธภัณฑ์ท่ีน่ำสนใจ เช่น เข้าชม National museum of Natural History ซึ่งสะสมและแสดง
ตัวอย่ำงของพันธ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ธำตุ หิน อุกกำบำต และวัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติศำสตร์ดำ้ นกำรวิวัฒนำกำรของมนุษย์
ยังมีหอ้ งแสดงกระดูกไดโนเสำร์ หุ่นช้ำงแอฟริกำโบรำณที่ตวั ใหญ่ท่ีสดุ ในโลก และเพชรขนำด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็ นสมบัติของ
พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 ของฝรั่งเศส
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองแฮริสเบิรก์ (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนี ย (Pennsylvania) ริมฝั่ งแม่นำ้ ซัวควิ
ฮำนน่ำ นำท่ำนเข้ำชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อำณำจักรช็อกโกแลตที่เป็ นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) มีทงั้ ส่วนพิพิธภัณฑ์ ช็อกโกแลต กระบวนกำรผลิต ภำพยนตร์ 3 มิ ติ มีเวลำให้ท่ำน
ได้เลือกซือ้ ช็อกโกแลตนำนำชนิดเพื่อเป็ นของฝำกของที่ระลึก
**ในกรณีท่ีวนั เดินทำงตรงกับวันหยุดคริสต์มำส ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตำมควำมเหมำะสม
เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูเ้ ดินทำง**
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
เดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั HOLIDAY INN HARRISBURG หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

แฮริสเบิรก์ – แคนาดา – นา้ ตกไนแอการา – อาหารค่าบน Skylon Tower

กลางวัน
บ่าย

เช้า

กลางวัน
บ่าย

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จำกนั้นน ำท่ ำ นเดิน สู่น้ าตกยัก ษ์ไ นแอการา โดยน ้ำตกไนแอกำร่ำ ถ้ำฝั่ งอเมริกำจะตั้ง อยู่ในบริเ วณของเมื องบัฟ ฟาโล
(Buffalo) ได้รบั กำรคัดเลือกจำกหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็ นเมืองที่มีควำมสะอำดเป็ นอันดับ 3 ของอเมริกำ และเป็ น
เมืองติดพรมแดนระหว่ำงอเมริกำและแคนำดำ โดยมีแม่นำ้ ไนแอกำรำขวำงกัน้ ซึ่งเป็ นจุดกำเนิดของนำ้ ตกยักษ์ไนแอกำรำ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
นาท่านข้ามพรมแดนอเมริกา – แคนาดา เพื่อเข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้าตกไนแอการาฝั่ งแคนาดา (Niagara Falls,
Canada Side) เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศ จรรย์ข องโลกทำงธรรมชำติ พบกับควำมยิ่ง ใหญ่ ข องนำ้ ตกที่ มีป ริม ำณนำ้ มำกมำย
มหำศำลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวและละอองไอนำ้ ที่ทำให้เกิดสำยรุง่ เมื่อกระทบกับแสงแดดในวันที่ทอ้ งฟ้ำแจ่มใส
***หมายเหตุ : บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนนาดา จะมี การตรวจพาสปอร์ตและวีซ่าเข้าประเทศ
แคนนาดาอีกครั้ง และทางประเทศแคนนาดา ไม่ อนุ ญาตให้นาอาหารทุกชนิ ด รวมถึงผลไม้ ถั่ว ขนมต่างๆ เข้ า
ประเทศอย่างเด็ดขาด***
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ค่า
ที่พัก

วันที่ 8

รับประทานอาหารค่า ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพื่อชมวิวอัน
สวยงามของนาตกไนแอการาจากมุมสูง
เดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั SHERATON ON THE FALLS หรือเทียบเท่า

ล่องเรือไนแอการา – เมืองโตรอนโต (แคนาดา) – CN TOWER

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านล่องเรือชมน้าตกไนแอการา (Niagara Falls) ตั้งอยู่บนแม่นำ้ ไนแอกำรำทำงตะวันออกของทวีปอเมริกำเหนือ บน
พรมแดนระหว่ ำ งประเทศแคนำดำกับ สหรัฐ อเมริ ก ำ น ้ำ ตกไนแอกำรำประกอบด้ว ยน ้ำ ตกสำมแห่ ง คื อ น ้ำ ตกเกื อ กม้ำ
(Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, นำ้ ตกอเมริกำสูง 167 ฟุต , และนำ้ ตกขนำดเล็กกว่ำที่อยู่ติดกัน คือนำ้ ตก Bridal Veil. มีจุด
ชมวิ ว ที่ ส วยงำมและเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ำคั ญ ของทั้ง 2 ประเทศ (หมายเหตุ : การล่ อ งเรื อ น้ า ตกไนแอการา
Hornblower Niagara Cruises เปิ ดให้ บ ริ ก าร วั น ที่ 15 พฤษภาคม- 29 พฤศจิก ายน 2563 และอาจมี ก าร
้ อยู่กับสภาพอากาศและกาหนดการ หากไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นาท่านลง
เปลี่ยนแปลงขึน
สู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน้าตก เพื่อชมความงามของน้าตกไนแอการาอย่างใกล้ชิดเป็ น
การทดแทน)

กลางวัน
บ่าย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูเ่ มืองโตรอนโต (Toronto) เป็ นเมืองที่ใหญ่ท่ีสดุ ในประเทศแคนำดำ และเป็ นเมืองที่ใหญ่อนั ดับที่ 4 ใน
ทวีปอเมริกำเหนือ และโตรอนโตเป็ นเมืองที่ใหญ่ท่ีสดุ ของรัฐออนตำโอ ของแคนำดำ มีประชำกรประมำณ 2.6 ล้ำนคน และ
เป็ นศูนย์กลำงทำงด้ำนเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสำป Ontario,
้ หอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีควำมสูงถึง 520 เมตรเป็ นหอคอยที่สงู ที่สดุ ใน
พิพิธภัณฑ์ Royal Ontario จำกนัน้ นำท่ำนขึน
โลก ท่ำนจะได้ชมทัศนียภำพของเมืองโตรอนโตอย่ำงทั่วถึง รวมทั้งทะเลสำบออนตำริโอ (Lake Ontario), เกำะโตรอนโต
(Toronto Islands) ซึ่งยังเป็ นที่สนำมบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport ที่ท่ำนสำมำรถมองเห็นได้จำกบนหอคอยนี ้
นำท่ำนชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศูนย์กลำงกำรศึกษำของโตรอนโต จำกนัน้
นำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั อำคำรรัฐสภำ ของรัฐออนตำริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนำงวิคตอเรีย พระรำชินีแห่งอังกฤษเจ้ำอำณำ
นิคมในสมัยก่อนตัง้ อยู่ดำ้ นหน้ำ, ศำลำว่ำกำรเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพำร์ค (Queen’s Park) เป็ นต้น
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ค่า
ที่พัก

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอาหารไทย
เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที่ 9

โตรอนโต – ช้อปปิ้ ง – สนามบิน - เซี่ยงไฮ้ ***เครื่องบินผ่านเวลาสากล***

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูห
่ ้างสแควร์วัน (Square One Shopping Centre) ซึ่งเป็ นห้ำงขนำดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลำงเมือง ให้ท่ำน
ได้เลือกซือ้ สิน ค้ำ ตำมอัธยำศัยก่ อนกลับ มีรำ้ นค้ำ มำกกว่ำ 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
อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเดินทำงสูส่ นามบินโตรอนโต
ออกเดินทำงกลับสูป่ ระเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 208
***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

กลางวัน
16.25 น.

วันที่ 10 เซี่ยงไฮ้ – กรุ งเทพฯ
18.55 น.

ถึงสนำมบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ เพื่อรอกำรเปลี่ยนเครื่อง

21.35 น.

ออกเดินทำงกลับสูก่ รุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ MU 547

วันที่ 11 กรุ งเทพฯ
01.05 น.

7

ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหำนคร ด้วยควำมสวัสดิภำพ
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ราคาแนะนาเพียง
Say Hi Big Apple And Toronto City
11 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน
์ แอร์ไลน์ (MU)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

89,900.89,900.89,900.69,900.วันที่ 10 – 20 เม.ย. 63
85,900.85,900.85,900.62,000.วันที่ 23 เม.ย. – 03 พ.ค. 63
83,900.83,900.83,900.56,500.วันที่ 07 – 17 พ.ค. 63
79,900.79,900.79,900.58,500.วันที่ 21 – 31 พ.ค. 63
79,900.79,900.79,900.58,500.วันที่ 11 – 21 มิ.ย. 63
85,900.85,900.85,900.59,000.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
วันที่ 25 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ
18,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.-

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.

ชำระเงินมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจำแล้วเท่ำนัน้
ส่งสำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทำง ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อทำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน 3
วันนับจำกวันจอง หำกไม่สง่ สำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนุญำตยกเลิกกำรจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หำกท่ำนที่ตอ้ งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกู ค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ก่อนออก
บัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้
หำกในคณะของท่ำนมีผตู้ อ้ งกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อำยุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวก
ในกำรเดิน ทำงท่องเที่ ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่ำ นและครอบครัว ต้อ งให้กำรดูแ ลสมำชิ ก
ภำยในครอบครัวของท่ ำนเอง เนื่อ งจำกกำรเดิ นทำงเป็ นหมู่คณะ หัว หน้ำ ทัวร์มีควำมจ ำเป็ นต้อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนี ้รวม
1
2.
3.

8

ค่ำตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทำงไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบิน)
ค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร
ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่ำห้องพักในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)
ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่)
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้า ท่า นใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรับ ครอบคลุ มเรื่อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]
**ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มีอำยุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ำนบำท]
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดทำหนังสือเดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่องดื่มที่ส่ งั พิเศษ, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ
นำ้ หนัก เกินจำกทำงสำยกำรบิ นกำหนดเกิน กว่ำ 23 กก.และมำกกว่ ำ 1 ชิ ้น, ค่ ำรักษำพยำบำล กรณีเ กิดกำร
เจ็บป่ วยจำกโรคประจำตัว, ค่ำกระเป๋ ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สญ
ู หำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นต้น
ค่ำธรรมเนียมนำ้ มันและภำษี สนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ รำคำ
ค่ำบริกำรยกกระเป๋ ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่ำนเอง
ค่ำวีซ่ำประเทศอเมริกำ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจานวน 7,600 บาท ชาระพร้อมเงินมัดจา)
ค่ำวีซ่ำประเทศแคนนำดำ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจานวน 6,000 บาท ชาระพร้อมเงินมัดจา)
ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย (33 ดอลลำร์สหรัฐ)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน
่ ่ังบนเครื่องบิน
ข้อมูลเพิม
1.

2.

9

ทำงบริษัทได้สำรองที่น่ งั พร้อมชำระเงินมัดจำค่ำตั๋วเครื่องบินแล้ว หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเรียกเก็บค่ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท แล้วแต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง
หำกตั๋วเครื่องบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำ นไม่ สำรถออกเดิ นทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รียกเก็บ ค่ำใช้จ่ำ ย
ตำมที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่ำงน้อย
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3.

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
กำหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหำ เช่น
สำมำรถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นำ้ หนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพและร่ำงกำย และ
อำนำจในกำรให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนกำรเดินทำง
คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภำยใน 30-44 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
แจ้งยกเลิกภำยใน 16-29 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง
ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้คณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ ดิน ทำงอื่น ที่
เดินทำงในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จ ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะทำกำร
เลื่อ นกำรเดิ น ทำงของท่ ำ น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ้ท่ ำ นจะต้อ งเสี ย ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยที่ ไ ม่ สำมำรถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่นื วีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ชำระค่ำทัวร์หรือมัดจำมำแล้ว
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทำงไม่ครบตำมจำนวน
กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนค่ำทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ -ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ
ตำมทำงบริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทงั้ หมด

่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ กั
ข้อมูลเพิม
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม อำจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่ ำ
กรณีท่ีมีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอำจเป็ นห้องที่มีขนำดกะทัดรัตและไม่มีอ่ ำง
อำบนำ้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าอเมริกา
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 5 ว ันทาการ
การยืน
่ วีซ่า ท่านจะต้องมาแสดงตนทีส
่ ถานทูต
ในระหว่างยืน
่ วีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

ื เด ินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
1. หน ังสอ
่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
้
ประทับวีซา
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ
่ ด ้วย)
และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาต
ิไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ
ึ
หรือน ักเรียน น ักศกษาศ
กษาอยู
ต
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้า หน้า ทีข
่ องทางบริษ ัทให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้อ งการเพิม
่ เตม
ิ
และ บางสถานทูตอาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อ กาหนดนีร
้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาต ิด้วย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 2 นิว
้ หรือ 5 x 5 ซม.จานวน 2 ใบ
(พืน
้ หลังขาวเท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
เครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการทางาน
-

ื่
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน
หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้า
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชือ
่ สถานทูตทีย
พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-
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ึ
้ งสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศกษา
ใชหนั
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่ (ขอเป็ น
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่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้า
ภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชือ
่ สถานทูตทีย
พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
สัญญาเช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

4. หล ักฐานการเงิน
้ า
4.1 กรณีผเู ้ ด ินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทร ัพย ์ธรรมดาของ
ธนาคารทวไป
่ั
ส่วนตัวของผู ้เดินทาง

ถ่ายสาเนา ย้อนหล ัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทา

ี ม่เกิน 15 ว ัน
รายการเด ินบ ัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปร ับยอดเงินในบ ัญชไ
ี อ
ก่อนว ันยืน
่ วีซ่า และบ ัญชต
้ งมีครบทุกเดือน
***ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเคลือ
่ นไหวบ ัญช ี ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช ้ Bank Statement แทนสาเนา
สมุดเงินฝาก***

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่ม
ใหม่)
้ า
4.3 กรณีผเู ้ ด ินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง
6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใชจ่้ ายให ้ (พร ้อมเอกสารพิสจ
ู น์ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน
ทะเบียนสมรส)
5. กรณีเด็กอายุไม่ถง
ึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเด ินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอตนสั
้ งกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุใหบุ
้ ตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเด ินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอตนสั
้ งกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุใหบุ
้ ตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุ
้ ตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้น
สังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-
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กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
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ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ นต ัว
6. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

7. ท่านไม่จาเป็นต้องเซ็น ร ับรองสาเนาถูกต้อง

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซ่าอเมริกา

Nonimmigrant Visa Application DS-160

่
DS-160 คือระบบกรอกข้อมูลสาหร ับการยืน
่ วีซา
อเมริกา กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และตรงก ับความ
้ ระกอบการ
เป็นจริง
เป็นข้อมูลทีจ
่ ะใชป
ั
สมภาษณ์
ของท่าน
**ถ้าท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกข้อ
่ ได้**
ท่านจะไม่สามารถยืน
่ เอกสารเพือ
่ ขอวีซา

(โปรดกรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
Personal Information 1
1. Surname / นามสกุล

ตรงกับในหนังสือเดินทาง ________________________________
ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________

2. Given names / ชื่อต้น

3. Full name in Native Alphabet /
4.
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ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________
Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถ ้ามี (เช่น
นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล)
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ชื่อเก่ำ:_________________________________นำมสกุล
เก่ำ:____________________________________
5. Sex / เพศ
Male / ชาย

Female / หญิง

6. Marital Status / สถานภาพ
Single / โสด
Married / Civil Partner / สมรส
Unmarried Partner /

อยูร่ ่วมกันโดยไม่ไดส้ มรส

Divorced / Dissolved Partnership /

หย่าร้าง

Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ ย

7. Date of Birth / วันเดือนปี เกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________
8. City of Birth / เมืองหรือเขตทีเ่ กิด ________________________________________
9. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดทีเ่ กิด _______________________________
10. Country of Birth / ประเทศทีเ่ กิด ________________________________________

Personal Information 2
1. Nationality / สัญชาติ _______________________________________________
2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above?

สัญชาติอ่นื ทีไ่ ดร้ บั

หรือเคยไดร้ บั
ถ ้ามีสญ
ั ชาติอ่นื คือประเทศ : ________________________
ได้ถือหนังสือเดินทำงของประเทศที่ได้ระบุไว้หรือไม่

ใช่

ไม่

ถ้ำมี ระบุหมำยเลขของหนังสือเดินทำง : ________________________
3. National Identification Number / เลขที่บตั รประชาชน __________________________
4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถา้ มี
______________________________________________________________
5. U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี

(ในสหรัฐอเมริกา) ถ ้ามี

______________________________________________________________
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Address and Phone Information
1. Street Address / ทีอ่ ยู ่ ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________ Postal zone/รหัสไปรษณี ย ์ :______________
2. Country / ประเทศ_______________________________________________________
3. Is your Mailing Address the same as your Home Address ? /

ทีอ่ ยูท่ ส่ี ามารถติดต่อไดห้ ากแตกต่างจากทีอ่ ยูใ่ นขอ้ 1

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
4 . Home Phone Number / โทรศัพท์บา้ น_________________________________________
5. Work Phone Number /
6. Work Fax Number /

โทรศัพท์ทท่ี างาน ______________________________________

โทรสารที่ทางาน _________________________________________

7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพท์มอื ถือ __________________________________
8. Email Address /
9. Social media /

ทีอ่ ยูอ่ เี มล ________________________________________________

สื่อสังคม (ที่ทา่ นมีหรือใช้อยู ่ ใหร้ ะบุเป็ นชื่อบัญชี และกรุณาอย่าเปลีย่ นชื่อระหว่างการยืน่ วีซ่า )

Face Book /

เฟซ บุค๊

Instagram /

อินสตาแกรม

Twitter /

ทวิตเตอร์

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________

อื่นๆ โปรดระบุ ______________________________________________________

Passport Information
1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ________________________
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2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบาร์โค๊ดดา้ นหลังหนังสือเดินทาง
___________________________________________
3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเดินทาง
______________________________________________________________
4. Where was the passport issued? สถานทีอ่ อกหนังสือเดินทาง ____________________
Issuance Date / วันทีอ่ อกหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________
Expiration Date / วันหมดอายุของหนังสือเดิน ทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______
5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยทาหนังสือเดิน ทางสู ญหาย

หรือถูกขโมยหรือไม่
Yes /

*เคย

No /

ไม่เคย

* ถ้ำเคยหำย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทำง / Passport Number ______________________________
เหตุผลที่หนังสือเดินทำงหำย / Explain ________________________________________

Travel Information
1. Purpose of trip to U.S./ จุดประสงค์ของท่านในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา
_______________________________________________________________

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวนั เดินทางถึงสหรัฐอเมริกา
(DD/MM/YYYY) ______/______/______

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตอ้ งการพานักในสหรัฐอมริกา
__________________ Day(s)/วัน

4. Address where you will stay in U.S./ ทีอ่ ยู ่ในสหรัฐทีท่ ่านตัง้ ใจจะไปพานัก
Street Address /
City /

ทีอ่ ยู ่_______________________________________________

เมือง_______________________________________________________

State / รัฐ ________________________________________________________
Zip Code / รหัสไปรษณีย ์ _____________________________________________
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5. Person/Entity paying for your trip?

/ ใครเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให ้กับท่าน?

_______________________________________________________________

*** ถ้ำมีผอู้ ่ืนออกค่ำใช้จ่ำยให้ หรือบริษัทออกค่ำใช้จ่ำยให้ ให้กรอกข้อมูลด้ำนล่ำงต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนำมสกุลของผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยให้
:_________________________________________________
Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผูอ
้ อกค่ำใช้จ่ำยให้ หรือบริษัทที่ออกค่ำใช้จ่ำย

ให้ :
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Telephone number /เบอร์โทรศัพท์มือถือของผูอ
้ อกค่ำใช้จ่ำยให้ หรือ บริษัท :
________________________________________________
Relationship to you /ควำมสัมพันธ์กบ
ั คุณ เช่น พ่อ แม่ นำยจ้ำง เป็ นต้น :
____________________________________

Previous U.S.Travel Information
1. ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่

*Yes/เคย

?
No/ไม่เคย

** ถ ้าเคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี ้
Date arrived / วันที่เดินทำงถึงอเมริกำ :_________________________
Length of stay / ระยะเวลำที่ท่ำนอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็ นเวลำกี่วน
ั ___________________Day(s)/วัน
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญำติขบ
ั ขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม่ ?

มี

ไม่มี

Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญำติหมำยเลข
:_______________________________________________
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State of Driver’s license/เป็ นใบอนุญำติขบ
ั ขี่ของรัฐ
:________________________________________________

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ท่านเคยไดร้ บั วีซ่าสหรัฐหรือไม่
* Yes/เคย

No/ไม่เคย

** ถ ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด
Date last visa was issued/ วันทีอ่ อกวีซ่า:________________________________
Visa Number/หมายเลขวีซ่า______________________________________________
- Have you been ten-printed ? /ท่ำนเคยพิมพ์ลำยนิว้ มือที่สถำนทูต U.S. แล้วหรือไม่ ?
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
- Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? / ท่ำนเคยทำวีซ่ำ U.S. หำยหรือถูกขโมยหรือไม่ ?
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Enter year visa was lost or stolen /ถ้ำเคย โปรดระบุปีท่ีหำย (ค.ศ.) : ______________
Explain / โปรดอธิบำยเหตุผลที่ทำหำย ______________________________________

- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซ่าอเมริกาของท่านเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอน
หรือไม่ ?
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
Explain / ถ้ำเคย โปรดอธิบำย

เหตุผล_________________________________________________________
3. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ให ้เดินทางเข ้าสหรัฐ หรือถู กเพิกถอนวีซ่าหรือไม่
Yes / เคย

No / ไม่เคย

ถ ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Family Information : Relatives
1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบิดาและวันเดือนปี เกิด
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Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________
Given Names / ชื่อบิดา __________________________________________
Date of Birth /

วันเดือนปี เกิด _______________________________________

Is your father in the U.S.?

บิดาของท่านพานักอยูใ่ นสหรัฐใช่หรือไม่

Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Father’s status/สถำนภำพของบิดำที่อยู่ท่ีประเทศสหรัฐฯ
U.S.Citizen

U.S.Legal permanent resident

Nonimmigrant
Other/ I don’t
know___________________________
Mother’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปี เกิด
Surnames /

นามสกุลมารดา ________________________________________

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________
Date of Birth /

วันเดือนปี เกิด _______________________________________

Is your mother in the U.S.?

มารดาของท่านพานักอยู ่ในสหัฐใช่หรือไม่

Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Mother’s status /สถำนภำพของมำรดำที่อยู่ท่ีประเทศสหรัฐฯ :
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)? ท่านมีญาติลาดับต้นที่

ไม่ใช่บดิ ามารดา ( ไดแ้ ก่ คู่หมัน้ คู่สมรส บุตร พี่นอ้ ง ) พานักอยูใ่ นสหรัฐหรือไม่
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
If Yes’ please provide details /
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Surname /

นามสกุล _____________________________________________

Given Names /

ชื่อ _____________________________________________

Relationship to you / ความเกี่ยวข ้องกับท่าน ____________________________
Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),
Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุค คลนัน
้

ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เช่น

เป็ นอเมริกาซิติเซ่น ไดร้ บั ใบเขียว ไดร้ บั วีซ่าสหรัฐชัว่ คราว หรืออื่นๆ )
___________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Do you have any other relatives in the United States
Yes / ใช่
If Yes’ please provide details /

No / ไม่ใช่

ถ ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด

___________________________________________________________
____________________________________________________________

Spouse Information
1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________
2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________
3. Spouse’s Date of Birth / วัน เดือน ปี เกิด คู่สมรส __________________________
4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________
5. Spouse’s Place of Birth / สถานทีเ่ กิด _________________________________
6. Spouse’s Address / ทีอ่ ยูค่ ู่สมรส _____________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

*** ถ้าหย่า กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล อดีตคู่สมรส ____________________________
เกิดทีจ่ งั หวัด__________________________________
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วัน เดือน ปี เกิด อดีตคู่สมรส _________________________________
วันทีจ่ ดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________
หย่าวันทีเ่ ท่าไร (ว/ด/ป)_________________________
หย่ากันเพราะเหตุผลอะไร _________________________________

Present Work/ Education/ Training / Information
1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือทีท่ างาน ____________________

__________________________________________________________
Street Address

/ ทีอ่ ยู ่ _____________________________________________

City

/ เมือง _____________________________________________________

State

/ รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________

Zip Code
Country

/ รหัสไปรษณี ย ์ _____________________________________________

/ ประเทศ _________________________________________________

Telephone/เบอร์โทรศัพท์ท่ีทำงำน _____________________________________________
Employment Date From/เริ่มทำงำนตัง้ แต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี ) ____________________________
Monthly Salary in Local Currence ( if employed )

/ เงินเดือน ___________________________

3. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป

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

1. Were you previously employed? ก่อนหน้านี้เคยทางานหรือไม่
Yes / ใช่

?

No / ไม่ใช่

Employer / Employment information
Employer Name/ชื่อบริษัทที่เคยทำงำน
_________________________________________________
Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยทำงำน
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________
Telephone/เบอร์โทรศัพท์ท่ีเคยทำงำน
______________________________________________________

2. Job Title/ตำแหน่งงำน _____________________________________________________________
3. Employment Date From/เริ่มทำงำนตัง้ แต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี )
____________________________________

4. Employment Date To / วันที่ออกจำกงำน (วัน/เดือน/ปี ) ______________________________________
5. Briefly describe your duties / อธิบำยลักษณะงำนพอสังเขป ___________________________________
_______________________________________________________________

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

ท่านเคยเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ?
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including
elementary schools/ถ้ำใช่ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนีเ้ กี่ยวกับสถำบันกำรศึกษำที่ท่ำนเคยเข้ำเรียน
Name of Institution/ชื่อสถำนศึกษำ _____________________________________________________
Address/ที่อยู่ของสถำนศึกษำ _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Course of Study/หลักสูตรที่ท่ำนศึกษำจบมำ
__________________________________________________
Date of Attendance From/วันที่เริ่มกำรศึกษำ(ว/ด/ป)
___________________________________________
Date of Attendance To/วันที่จบกำรศึกษำ (ว/ด/ป)
______________________________________________

Additional Work / Education / Training Information
1. Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคยท่องเทีย
่ วในประเทศ

อื่น ๆ ใน 5 ปี ทแ่ี ล ้วหรือไม่
Yes /* ใช่

No / ไม่ใช่

** If yes please provide a List of Countries Visited / ถ้ำใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทำงภำยใน 5 ปี ท่ีผ่ำน

มำ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________

2.Have you ever served in the military ?
Yes / ใช่(โปรดระบุ)

คุณเคยทาหน้าทีใ่ นทางทหารหรือไม่
No / ไม่ใช่

If yes please provide the following information / ถ้ำใช่ โปรดระบุรำยละเอียดต่อไปนี ้
Name of Country/ประเทศ ____________________________________________
Branch of Service/หน่วยงำน , สังกัด ____________________________________________
Rank / Position /ยศ/ตำแหน่ง ______________________________________________
Military Specialty/ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงทหำร _______________________________________
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าแคนาดา
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 1 เดือน
ั้ 28)
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซ่า VFS Global (เทรนดี้ ชน
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ในระหว่างยืน
่ วีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

ื เด ินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
8. หน ังสอ
่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
้
วีซา
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือ
่ ด ้วย)
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา

ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาต
ิไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้า หน้า ทีข
่ องทางบริษ ัทให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้อ งการเพิม
่ เตม
ิ
และ บางสถานทูต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร
้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาต ิด้วย***
9. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 2 นิว
้ หรือ 5 x 5 ซม.จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน
6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
10. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือ
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
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-

เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุ

ตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO
1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

ึ
้ งสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศกษา
ใชหนั
่ อกจาก
สถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่ (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT
ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
สัญญาเช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ (ให ้แปลภาษาอังกฤษจากรานแปลมาด
้
้วย) เป็ นตัน

-

กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญมาด ้วย

11. หล ักฐานการเงิน
้ า
11.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทร ัพย ์ธรรมดาของ
ธนาคารทวไป
่ั
ส่วนตัวของผู ้เดินทาง

ถ่ายสาเนา ย้อนหล ัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทา

ี ม่เกิน 15 ว ัน
รายการเด ินบ ัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปร ับยอดเงินในบ ัญชไ
ั
ก่อนว ันน ัดสมภาษณ์
***ในกรณีทย
ี่ อดเงิน ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช ้ Bank Statement แทนสาเนาสมุดเงินฝาก***

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส

11.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่ม
ใหม่)
้ า
11.3 กรณีผเู ้ ด ินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง
6

เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใชจ่้ ายให ้และหนังสือรับรองการทางานตัวจริงอีก

1

ชุดของผู ้ทีอ
่ อก

้ จงความสัมพันธ์ในการออก
ค่าใชจ่้ ายให ้ และใหผู
้ ้ทีอ
่ อกค่าใชจ่้ ายให ้ทาจดหมาย Sponsor Letter ชีแ
ค่าใชจ่้ ายให ้กัน (พร ้อมเอกสารพิสจ
ู น์ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส) มา
ด ้วย
12. กรณีเด็กอายุไม่ถง
ึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
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-

หากเด็กเด ินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอตนสั
้ งกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุใหบุ
้ ตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเด ินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอตนสั
้ งกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว

่ นต ัว
13. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

14. ในกรณีท ี่ ลูกค ้าอายุเกิน 14 ปี ถึง 76 ปี จะต ้องมีแสดงตัวทีศ
่ น
ู ย์เพือ
่ ทาการสแกนลายนิว
้ มือ ตามวัน

และเวลาทีท
่ างเจ ้าทีไ่ ด ้แจ ้ง

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซำ
่ เชงเกนประเทศแคนำดำ
(กรอกข้อมูลตำมควำมจริงเบื้องต้น สำหรับกำรยื่นขอวีซ่ำแคนำดำ และกรุณำ
กรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภำษำอังกฤษเท่ำนัน
้ )
1. ชื่อ-สกุล
……….………………………….………….………………………………….
ชื่อ-สกุลเดิมหรืออื่นๆที่เคยใช้หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ
……….…………………………………………………………………………..
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2. สถำนภำพ
โสด
แต่งงำนจดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ปี ที่แต่ง.....................................)
แต่งงำนไม่จดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ปี ที่อยู่ด้วยกัน........................)
หย่ำ (โปรดระบุวัน เดือน ปี ที่หย่ำ....................................)
หม้ำย (โปรดระบุวัน เดือน ปี ที่หม้ำย................................)
แยกทำงกัน (โปรดระบุวัน เดือน ปี ..................................)
3. ที่อยู่ปจ
ั จุบน
ั ในประเทศไทย
....................................................................................................................
......................................................รหัสไปรษณีย์ ………….……...............…
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ……........................เบอร์โทรศัพท์บ้ำน ………………..….
E-Mail: ………………….…….….................................................….........…

4. ชื่อสถำนทีท
่ ำงำนของผูเ้ ดินทำง (กรณีเด็ก ระบุเป็นสถำนที่ศึกษำ)
…………………………………………………………..……….………………
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน / สถำบันกำรศึกษำ
……………….…………………………….………………………………….…
…….………………………….……….....….รหัสไปรษณีย์………………..…..
ตำแหน่งหน้ำที่
…….………………………………….………….………………………………
โทรศัพท์ …….......……….…หมำยเลขต่อภำยใน (ถ้ำมี) ………………………
วันที่เริ่มทำงำน / เข้ำเรียน
...................................................................................................................
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5. ที่ทำงำนเก่ำครั้งสุดท้ำย (ไม่รวมปัจจุบัน) ชือ
่ บริษท
ั
…….………………………………………………..…….………………………
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน
.………………………………….………….………………………………........
...................................................................รหัสไปรษณีย์……………………
เบอร์ติดต่อ....................................................................................................
ตำแหน่งสุดท้ำยที่ท่ำนทำ................................................................................
ตั้งแต่วันที่(วัน/เดือน/ปี) ………………….…………………….……..................
ถึงวันที่ (วัน/เดือน/ปี)………………………..………..……..………...................
รวม ……….…ปี …….……เดือน …….……วัน

6. ประวัตก
ิ ำรศึกษำ, ชือ
่ สถำนศึกษำ
……………….………….………………………………………………………
ที่อยู่สถำนศึกษำ
….………………………………….………….…………………………………
…………………...................................รหัสไปรษณีย์……………………......
เบอร์ติดต่อ..................................................................................................
หลักสูตรกำรศึกษำ/คณะ
…………………………………..…………………………….………..............
เข้ำเรียน(วัน/เดือน/ปี)...................................................................................
จบกำรศึกษำเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)…….………….……………………………….....
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7. ชือ
่ บุคคลที่รว
่ มเดินทำงไปด้วย
…………………….………….………………………………………………….
ควำมสัมพันธ์กับผู้เดินทำงร่วมครั้งนี้ (ระบุ)
………….………….…………………………..................………...................
8. ท่ำนคำดว่ำจะเดินทำงวันที่ ………………… เดินทำงกีว
่ น
ั ………………….
สถำนทีท
่ ี่จะพำนัก / โรงแรม
………………………...................................................................................
.................................................…………………………………………….....

9. ท่ำนเคยโดยปฎิเสธ กำรขอวีซำ
่ หรือไม่

เคย

ไม่เคย

ถ้ำเคยโดยปฎิเสธ ท่ำนโดนปฎิเสธวีซ่ำประเทศอะไร.........................................
วันที่โดนปธิเสธ............................................................................................
เหตุผลที่โดนปฎิเสธวีซ่ำ................................................................................
..................................................................................................................
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
กำรยื่นวีซ่ำท่ำนต้องกรอกประวัติครอบครัวอย่ำงละเอียด
ชือ
่ บุคคลรบกวนกรอกเป็นภำษำอังกฤษนะครับ
1.ชื่อ-นำมสกุล ผู้สมัครขอวีซำ
่ ………………………………………................
จังหวัดที่เกิด………………………………………………..............................
สถำนภำพ...................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................................
ที่อยู่ปัจุจบัน
......………………………………………………………………………………
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…………………………………………………รหัสไปรษณีย์..........................
อำชีพ(ระบุตำแหน่ง , หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลที่ทำงำนเก่ำมำด้วย ว่ำเกษียณ
มำจำกที่ไหน)
..................................................................................................................
ชื่อบริษัท
...................................................................................................................
ที่อยู่บริษัท
......………………………………………………..………………………………
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์..............................
กรณีสมรสทัง
้ จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน, หย่ำร้ำง, เป็นหม้ำย
สมรสเมื่อไร วัน/เดือน/ปี .................................................................................
(ให้ระบุ แม้ว่ำจะหย่ำกันแล้วหรือคู่สมรสเสียชีวิต)
หย่ำเมื่อไร วัน/เดือน/ปี ..................................................................................
คู่สมรสเสียชีวิตเมื่อไร วัน/เดือน/ปี .................................................................

2.ชื่อ-นำมสกุล คู่สมรส……………………………………………………..........
จังหวัดที่เกิด………………………….............................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................................................
สถำนภำพ...................................................................................................
ที่อยู่………………………………………………………………………………
……………………………………………………รหัสไปรษณีย์.......................
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อำชีพ(ระบุตำแหน่ง หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลที่ทำงำนเก่ ำมำด้วย)
...................................................................................................................
ชื่อบริษัท
....................................................................................................................
ที่อยู่บริษัท
......………………………………………………..………………………………
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์.............................

3. ชื่อ-นำมสกุล มำรดำ
……………………………………................................................................
จังหวัดที่เกิด.................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................................................
สถำนภำพ....................................................................................................
ที่อยู่…………………………………..……………………………...…………..
………………………………………………รหัสไปรษณีย์..............................
อำชีพ(ระบุตำแหน่ง หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลที่ทำงำนเก่ำมำด้วย)
...................................................................................................................
ชื่อบริษัท
....................................................................................................................
ที่อยู่บริษัท
......………………………………………………..………………………………
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์..............................

4. ชื่อ-นำมสกุล บิดำ…………………………………….......….........................
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จังหวัดที่เกิด..................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด..............................................................................................
สถำนภำพ.....................................................................................................
ที่อยู่………………………………..………………………………......…………
……………………………………………รหัสไปรษณีย์...................................
อำชีพ(ระบุตำแหน่ง หำกเกษียณ จะต้องระบุ ข้อมูลที่ทำงำนเก่ำมำด้วย)
....................................................................................................................
ชื่อบริษัท
....................................................................................................................
ที่อยู่บริษัท
......………………………………………………..………………………………
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์..............................

5.1ชื่อ-นำมสกุล บุตร ……………………………………………............…...…
จังหวัดที่เกิด.................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................................................
สถำนภำพ....................................................................................................
ที่อยู่………………………………………………………………………………
…………………………………………………รหัสไปรษณีย์...........................
อำชีพ(ระบุตำแหน่ง หำกเรียนอยู่ให้ใส่ที่อยู่ที่เรียนมำ)
...................................................................................................................
ชื่อบริษัท
....................................................................................................................
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ที่อยู่บริษัท
......………………………………………………..………………………………
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์..............................

5.2ชื่อ-นำมสกุล บุตร …………………………………............……………...…
จังหวัดที่เกิด.................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................................................
สถำนภำพ.....................................................................................................
ที่อยู่…………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………รหัสไปรษณีย์........................
อำชีพ(ระบุตำแหน่ง หำกเรียนอยู่ให้ใส่ที่อยู่ที่เรียนมำ)
...................................................................................................................
ชื่อบริษัท
....................................................................................................................
ที่อยู่บริษัท
......………………………………………………..………………………………
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์..............................

6.1.ชื่อ-นำมสกุล พี่-น้อง
………………………………………………...…............................................
จังหวัดที่เกิด..................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด..............................................................................................
สถำนภำพ.....................................................................................................
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ที่อยู่…………………………………………………..…………...………………
………………………………………..........รหัสไปรษณีย์................................
อำชีพ(ระบุตำแหน่ง หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลที่ทำงำนเก่ำมำด้วย)
....................................................................................................................
ชื่อบริษัท
....................................................................................................................
ที่อยู่บริษัท
......………………………………………………..………………………………
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์..............................

6.2ชื่อ-นำมสกุล พี่-น้อง
………………………………………………..................................….............
จังหวัดที่เกิด..................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด..............................................................................................
สถำนภำพ....................................................................................................
ที่อยู่……………………………………………………..……………..…………
…………………………………………………รหัสไปรษณีย์...........................
อำชีพ(ระบุตำแหน่ง หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลที่ทำงำนเก่ำมำด้วย)
...................................................................................................................
ชื่อบริษัท
....................................................................................................................
ที่อยู่บริษัท
......………………………………………………..………………………………
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์..............................
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6.3 ชื่อ-นำมสกุล พี่-น้อง ………………………………........………………...…
จังหวัดที่เกิด..................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด..............................................................................................
สถำนะ.........................................................................................................
ที่อยู่…………………………………………………………………....…………
………………………………………………รหัสไปรษณีย์...............................
อำชีพ(ระบุตำแหน่ง หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลที่ทำงำนเก่ำมำด้วย)
...................................................................................................................
ชื่อบริษัท
....................................................................................................................
ที่อยู่บริษัท
......………………………………………………..………………………………
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์..............................

35

Say Hi Big Apple And Toronto City 11 DAYS 7 NIGHTS BY MU

[GQ3JFK-MU001]

