
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นําท่านล่องเรือชม “เทพเีสรีภาพ” ซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวฒันธรรม  
สัมผสัความสวยงามของมหานครนิวยอร์ก ณ ตึกเอม็ไพร์สเตต 

ชมความงดงามของ “นํ้าตกไนแองการ่า” ส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติทีย่ิง่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลก 



นําท่านชมเมืองโตรอนโตจากมุมสูง จากหอคอยซีเอน็ 
สัมผสัความงดงามของวหิารนอร์ธเทอดาม โบสถ์เก่าแก่และยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของเมืองมอลทรีออล 

กาํหนดการเดินทาง 
 10-21 เมษายน // 29 เมษายน-10 พฤษภาคม 2563 

(กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 10 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

 

 

วนัที่ 01      กรุงเทพฯ  
23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว Q ประตู 8 โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

วนัที่ 02     โดฮา – วอชิงตัน ดซีี – ร็อควลิล์  
02.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่ QR 837 
05.30 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
08.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี โดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่  QR 707 
15.35 น. เดินทางถึง กรุงวอชิงตัน ดีซี (WASHINGTON D.C.) นาํท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรนําท่านน่ัง

รถโค้ชปรับอากาศชม  กรุงวอชิงตัน  ดีซี  เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา  มีช่ือเต็มว่า  DISTRICT OF 
COLUMBIA หรือเรียกกันว่า D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :        RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE                หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่ 03      วอชิงตัน  ดซีี – ทําเนียบขาว – สถาบันสมิธโซเนียน – ร็อควลิล์    
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชม “กรุง วอชิงตัน  ดีซี” (WASHINGTON DC) ซ่ึงสร้างในสมยัของประธานาธิบดีจอร์จ  วอชิงตนั  

ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา  สร้างขึ้นแทนฟิลาเดลเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐฯสมยัเป็น
ดินแดนโพน้ทะเลขององักฤษ  เป็นเมืองหน่ึงที่ไดรั้บการออกแบบผงัเมืองไดอ้ยา่งสวยงามเป็นระเบียบ  และเป็น
ที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลที่สาํคญัๆ  โดย  กรุง
วอชิงตนั  ดีซี  นั้นติดกบัรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมรี
แลนด์  อยูใ่นเขตฝ่ังซา้ยของแม่นํ้ าพอตอแมก  
(POTOMAC RIVER) แวะถ่ายรูปกับทําเนียบขาว  
(WHITE HOUSE) ที่พํานักของประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา  นาํท่านชมและถ่ายรูปกบั อนุสาวรี ย์
วอชิงตัน  (WASHINGTON MONUMENT) ที่มี
ลกัษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์  สูง  169 เมตร  สร้างขึ้น



เพือ่เป็นเกียรติแก่จอร์จ  วอชิงตนั  ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ  ชม  อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น  
(LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชิงตนั ดีซี ร้างขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี   
ลินคอลน์  ตั้งอยูใ่นบริเวณสวนสาธารณะอนัใหญ่โตภายในตวัเมือง  ชม  อนุสรณ์สถานทหารผา่นศึกเวยีดนาม  
(VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ที่บนกาํแพงสีดาํ มีรายช่ือของชาวอเมริกนัที่เสียชีวติในสงครามเวยีดนาม
กวา่ 58,000 คน ชม อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี (KOREAN WAR VETERANS MEMORIAL) เป็นรูป 

 
 
 แกะสลกัที่เป็นรูปทหาร  ชม อนุสรณ์สถานธอมัส  เจฟเฟอร์สัน  (JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่

สวยงามและสาํคญัแห่งหน่ึงในกรุงวอชิงตนั ดีซี มีรูปป้ันของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สนัอยูด่า้นใน  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํ ท่าน เดินทางสู่  “ สถาบันสมิธโซเนียน ” 

(SMITHSONIAN INSTITUTION) ซ่ึงเป็น
สถาบนัวจิยั  ก่อตั้งขึ้นตามความประสงคข์อง
นกัวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษ  เจมส์  สมิธสนั  
(JAMES SMITHSON) ซ่ึงระบุในพนิยักรรมวา่
หากหลานชายของเขา  เฮนร่ี เจมส์ ฮงัเกอาร์  ฟอร์ด 
ไม่มีทายาท  ก็ให้ ยกมรดกทั้งหมดใหแ้ก่รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาเพือ่ก่อตั้งองคก์รที่สามารถ  “เพิ่มพูน
และเผยแพร่ความรู้ ” ใหแ้ก่มนุษยชาติ  เขา้ชม  “พิพิธภัณฑ์ยานยนตร์อากาศยาน ”  (NATIONAL AIR AND 
SPACE MUSEUM) ชมเคร่ืองบินหลายยคุหลาย
สมยั รวมทั้ง  KITTY HAWK FLYER  เคร่ืองบิน
ลาํแรกของโลกของพีน่อ้งตระกูล  WRIGHT ยานอ
พอลโล  11 จรวดลาํแรกที่โคจรไปกลบัโลก  - ดวง
จนัทร์  เขา้ชม  “พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ ” 
(NATIONAL MUSEUM OF NATURAL 
HISTORY) เพลิดเพลินกบัการชมหุ่นสตฟัฟ์ชา้งป่า
แอฟริกนัตวัใหญ่ที่สุดในโลก  นอกจากนั้นที่ยงัมี
หอ้งที่มีซากดึกดาํบรรพ์  มีโครงกระ ดูกไดโนเสาร์  ยนืตระหง่านอยู่  มีไฮไลทท์ี่สาํคญัคือ  เพชรโฮ้ป  (HOPE 
DIAMOND) อนัเป็นเพชรสีนํ้ าเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก  และมีประวติัวา่นาํแต่   เคราะห์ร้ายมาใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ
เสมอ จนกระทัง่เจา้ของคนสุดทา้ยส่งมาใหแ้ก่สถาบนัสมิธโซเนียน  

คํา่         บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย เต็มอิม่กบัอาหารรสจดั ในกรุงวอชิงตัน ดซีี 

พกัที่ :        RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE             หรือระดบัเทียบเท่า 
 

 

 

 



 

 

 

วนัที่ 04      ร็อควลิล์ – วอชิงตัน ดซีี – ฟิลาเดเฟีย – แอตแลนติก ซิตี ้ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองฟิลาเดลเฟีย” (PHILADELPHIA) )   (ระยะทาง 232 กม. / ใชร้ะยะเวลา 2 ชัว่โมง 30 นาที)  
มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซ่ึงเป็นเมืองที่ริเร่ิมการประกาศอิสรภาพ
ในสมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาชม ระฆังแห่งอิสรภาพ 
หรือลิเบอร์ตี ้เบลล์ (LIBERTY BELL)  จดัเป็นระฆงัที่มี
ความหมายต่อ  ประวติัศาสตร์ชาติอเมริกนั  เพราะเป็นระฆงั
ใบที่ส่งเสียงกอ้งกงัวานหลงัประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อ
จกัรภพองักฤษ ในปี 1776 เหตุที่เลือกใชร้ะฆงัใบน้ีเพราะ
รอบๆระฆงัจารึกขอ้ความที่มีความหมายจบัใจเก่ียวกบั
เสรีภาพไวว้า่ “ ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ ” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
ประกาศอิสรภาพพอดี ระฆงัเสรีภาพใบน้ีมีนํ้ าหนกั 2,080 ปอนด ์เร่ิมแขวนเป็นระฆงัประจาํเมืองฟิลาเดลเฟีย 
ตั้งแต่ปี 1753 ใชตี้ยามมีการประชุมหรือเหตุการณ์สาํคญั ก่อนจะใชใ้นการตีเพือ่ประกาศเอกราช หลงัจากนั้นก็จะตี
ไวอ้าลยัในอสญักรรมของคณะผูก้อบกูอิ้สรภาพทุกๆคน ระฆงัเร่ิมปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริหลงัการตี
ฉลองวนัเกิดประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตนั ทาํใหท้างการสหรัฐยกเลิกการตีระฆงัพรํ่าเพร่ือ เพือ่ยดือายขุองระฆงั
ใหย้าวนานที่สุด  จากนั้น นาํ ชม “อินดีเพนเด้นซ์  ฮอลล์” (INDEPENDENCE HALL) สถานที่ประกาศอิสรภาพ 
ตั้งอยูใ่นสวนที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ซ่ึงไดป้ระกาศเอกราชไวใ้นปี ค .ศ.1776 คาํประกาศเขียนโดยโธมสั เจฟเฟอร์สนั 
แถลงวา่ อาณานิคมอเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตวัจากองักฤษ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “เมืองแอตแลนติก ซิตี้ ” (ATLANTIC CITY) ดินแดนแห่งคาสิโน  )   (ระยะทาง 99 กม. / ใช้

ระยะเวลา 1 ชัว่โมง 10 นาที) ที่ขึ้นช่ือที่สุดดา้นฝ่ังตะวนัออก (ลาสเวกสัตะวนัออก ) ดว้ยทิวทศัน์อนังดงาม ทาํให้
นกัท่องเที่ยวทัว่โลก ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเส่ียงโ ชค ณ เมืองน้ี อิสระใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการเส่ียงโชคที่คาสิโน 
หรืออิสระเที่ยวชมเลือกซ้ือสินคา้ ณ ถนนบอร์ดวอค  (BOARDWALK STREET) ซ่ึงเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมือง
แอตแลน ซิต้ี สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกวา้งเพยีง 12 ฟุต แต่ปัจจุบนัมีความกวา้งถึง 40 ฟุต และมี 
ความยาวถึง 4.5 ไมล ์ซ่ึงตลอดสาย   เตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านคา้ ซ่ึงมีช่ือเสียงระดบัโลกก็
ตั้งอยูบ่นถนนเสน้น้ี 
 
 
 
 
 
 

   



  

 

 

*** อสิระอาหารคํา่เพ่ือความสะดวกในการเที่ยวชมเมือง  *** 
พกัที่:        BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL&CASINO                              หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่ 05     แอตแลนติก ซิตี ้– นิวยอร์ก – ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ – ขึน้ตึกเอม็ไพร์สเตต – ไทม์สแควร์  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “มหานครนิวยอร์ ก” (NEW YORK) หรือที่นิยมเรียกกนั “นิวยอร์คซิ ตี้” (NEW YORK CITY) 
(ระยะทาง 203 กม. / ใชร้ะยะเวลา 2 ชัว่โมง 20 นาที) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเป็นเมืองที่เจริญ
ที่สุดในโลก ถือเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วฒันธรรม บนัเทิงที่สาํคญัที่สุดของโลก อีกทั้งยงัเป็นที่ตั้งของ
สาํนกังานใหญ่องคก์ารสหปร ะชาชาติ จากนั้น นาํ ท่านล่องเรือชม “เกาะชมเทพีเสรีภาพ ” (STATUE OF 
LIBERTY)   เดิมมีช่ือวา่  LIBERTY ENLIGHTENING THE WORLD ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล  ปากอ่าวฮดัสนั  เป็น
ของขวญัที่ชาวฝร่ังเศสมอบเอาเป็นของขวญัแก่ชาว
อเมริกนั  ในวนัที่อเมริกาเฉลิมฉลองวนัชาติครบ  100 
ปีเม่ือวนัที่ 4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบอยา่งเป็น
ทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟแลนดเ์ป็น
ผูรั้บมอบในวนัที่  28 ตุลาคม  1886 เทพเีสรีภาพ  เป็น
ประติมากรรมโลหะสาํริด รูปเทพห่ีมเส้ือคลุม  มือขวา
ชูคบเพลิง  มือซา้ยถือแผน่จารึกคาํประกาศอิสรภาพ
ของสหรัฐฯ และไดรั้บการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากองคก์ารยเูนสโกเ้ม่ือปี 1984 ผา่นชมสะพานบรูคลิน  (BROOKLYN BRIDGE) เป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุด
ในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดขา้มแม่นํ้ าอีสต ์เช่ือมระหวา่งนิวยอร์กซิตี แมนฮตัตนั และบรูคลิน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา ร ICHIUMI JAPANESE 
& SEAFOOD BUFFET ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่ น ต้ังอยู่ใจ

กลางมหานครนิวยอร์ค  มีเมนูให้ท่านเลือกหลากหลาย อาทิ  
ซูชิ ซาซิมิ เทมปุระ ไก่เทอริยากิ ปลาแซลม่อนย่าง ปูอัด สลัด ยา
กิโซบะ อุด้ง ราเมง สุกีย้ากี ้มิโซะซุป หอยนางรม ตลอดจนผลไม้
และของหวานที่มีให้ท่านเลือกทานอย่างเต็มอิ่ม 

 
 
บ่าย ผา่นชม GROUND ZERO สถานที่ ๆ เคยเป็นที่ตั้งของ

ตึกเวร์ิดเทรดถูกเรียกวา่  ทนัทีที่ส้ินสุดการวนิาศกรรม
ในคร้ังนั้น  หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา  และ
หน่วยงานของเอกชนร่วมกนัตาํเนินการปรับปรุงพื้นที่
ดงักล่าวใหเ้ป็นสถานที่ ระลึกถึงเหยือ่จากวนิาศกรรม  



9/11 ขึ้นชมววิบน  ตึกเอ็มไพร์สเตต  (EMPIRE STATE 
BUILDING) ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก  ปัจจุบนัสูง
เป็นอนัดบั  14 ของโลก  มีทั้งหมด  102 ชั้น  ตึกน้ียงัเป็น
สถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์ของฮอลลีวูด้หลายเร่ืองมาใชเ้ป็น
สถานที่ถ่ายทาํฉากสาํคั ญ  ๆ  อาทิ  SLEEPLESS IN 
SEATTLE, KING KONG เป็นตน้  ผา่นชม  ร็อคก้ีเฟลเลอร์  
เซนเตอร์  ซ่ึงเป็นตระกูลที่รํ่ารวยติดอนัดบัหน่ึงในสิบของ
อเมริกา  เป็นตึกที่สามารถชมความสวยงามของมหานคร
นิวยอร์กไดอี้กจุดซ่ึงมีความสวยงามไม่แพตึ้กเอ็มไพร์ สเตต 
นาํท่านสู่ “ย่านฟิฟธ์อเวนิว” (FIFTH AVENUE) ยา่นที่เป็นศูนยร์วมของสินคา้ยีห่อ้ชั้นนาํและแฟชัน่ทนัสมยั  อีก
ทั้งยงัมีหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั MACY ตั้งอยู่ เดินทางสู่  มหานครนิวยอร์ กเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอเมริกา  
รัฐ NEW YORK อยูท่างตอนตะวนัออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา  และมีประชากรมากเป็ นอนัดบั  3 ของ
ประเทศ  รองมาจากรัฐแคลิฟอร์เนีย  และรัฐเทกซสั  รัฐนิวยอร์กอาณาเขตติดต่อกบั  รัฐ  VERMONT รัฐ 
CONNECTICUT รัฐ MASSACHUSETTS รัฐ NEW JERSEY รัฐ RHODE ISLAND และ รัฐ PENNSYLVANIA 
และในทิศเหนือติดต่อกบั  CANADA (รัฐ QUEBEC และรัฐ  ONTARIO)  นัง่รถชมตวัม หานครนิวยอร์ค  ชมเขต
แมนแฮตตนั ซ่ึงเป็นที่ตั้งของสถานที่สาํคญัต่าง  ๆ อาทิ ยา่นวอลลส์ตรีท    (WALL STREET) เป็นช่ือของถนนใน
เกาะแมนแฮตตนั ถนนเสน้น้ีเป็นถนนเก่าแก่เสน้หน่ึงของเมือง  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางการเงินแห่งหน่ึง  และตลาด
หลกัทรัพยนิ์วยอร์ค  เร่ิมตั้งตน้อยูบ่นถ นนสายน้ี  ผา่นชม  “ย่านเรดิโอ  ซิตี้ มิวสิค ฮอลล์” (RADIO CITY MUSIC 
HALL) โรงภาพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุที่นัง่ได้  6,500 ที่นัง่ สวนสาธารณะเซ็นทรัลปาร์ก  (CENTRAL PARK) 
ยา่นโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย ์ตน้กาํเนิดของละครบรอดเวยศิ์ลปะการแสดงที่ทัว่โลกยอมรับ นาํท่านเดินชม 
“ย่านไทม์สแควร์ ” (TIME SQUARE) แหล่งรวมป้ายโฆษณาขนาดมหึมา  ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ชั้นนาํของ
อเมริกา ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและร้านขายของที่ระลึก 

*** อสิระอาหารคํา่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงและเดนิเล่นที่ TIME SQUARE *** 
พกัที่ :        DOUBLETREE FORT LEE HOTEL                                                  หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่ 06      นิวยอร์ก – WOODBURY OUTLETS – คอร์นนิ่ง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ WOODBURY OUTLETS ซ่ึง
เรียกไดว้า่เป็นเอาทเ์ลทที่ดีที่สุดใน  อเมริกา ตั้งอยู่
บนเน้ือที่ขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยร้านคา้แบรนด์
เนมกวา่ 250 ร้านคา้ นาํเสนอสินคา้ในราคาที่ชวน
ใหเ้ลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด ์อาทิ 
BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, 
COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, 
ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, 



EMPORIO ARMANIและอ่ืนๆอีกมากมาย 

*** อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  *** 
15.00 น.        นาํท่านเดินทางสู่  “เมืองคอร์นน่ิง ” (CORNING) (ระยะทาง 336 กม. / ใชร้ะยะเวลา 3 ชัว่โมง 30 นาที) ระหวา่ง  

         ทางชมทศันียภาพบรรยากาศเมืองและชีวติแบบ อเมริกนั เมืองคอร์นน่ิงตั้งขึ้นเม่ือปี  ค.ศ. 1890 อยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ าเชมุง   
         เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงทางดา้นการทาํเคร่ืองแกว้ 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :        RADISSON CORNING HOTEL                                                          หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่ 07      คอร์นนิ่ง – บัฟฟาโล – ชมนํา้ตกไนแองการ่า – ทานอาหาร RED LOBSTER  

พกัห้องพกัฝ่ังนํา้ตกทุกห้อง  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองบัฟฟาโล” (BUFFALO) (ระยะทาง 239 กม. / ใชร้ะยะเวลา 2 ชัว่โมง 50 นาที) ซ่ึงตั้งอยูใ่น
รัฐนิวยอร์ก อยูติ่ดกบัทะเลสาบอีรีและแม่นํ้ าไนแองการ่า เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองในรัฐรองจากนครนิวยอร์ก 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

บ่าย   นาํท่านผา่นสะพานสายรุ้ง (RAINBOW BRIDGE) 
เพือ่ขา้มพรมแดนสู่ อุทยาน แห่งชาติไนแองการ่า ฝ่ัง
แคนาดา ที่ถือวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติส่ิง
หน่ึงของโลก และเป็นสถานที่ด่ืมนํ้ าผึ้งพระจนัทร์ยอด
นิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกนั ล่องเรือ  
HORNBLOWER สมัผสักระแสนํ้ าที่งดงามดัง่ธาร
ทิพยร่์วงรินจากฟากฟ้า ท่านจะไดช้มความงามและ
ความใหญ่โตของนํ้ าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ด นบัไดว้า่เป็นแหล่งท่องเที่ยวลือลัน่สนัน่โลกและเป็นแหล่งทาํเงิน
ใหก้บัแคนาดาและสหรัฐอเมริกาปีหน่ึง ๆ นบัจาํนวนมหาศาล  

หมายเหตุ :  กรณี  HORNBLOWER CRUISE ไม่เปิด  เน่ืองจากสภาพอากาศไม่ เอือ้อาํนวยทางบริษัท ฯ ขอ
อนุญาตจดัโปรแกรมทดแทนที ่JOURNEY BEHHIND THE FALLS  

  นาํท่านสู่ TABLE ROCK จุดชมวิวนํ้าตกไนแองการ่าที่อยู่ใกล้ตัวนํ้าตกมากที่สุด ท่านจะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ 
และความน่ากลัวของนํ้าตก เม่ือท่านไดอ้ยูใ่กลต้วันํ้ าตกที่ห่างออกไปไม่ก่ี
เมตร  เสียงนํ้ าตกจะกระเทือนกอ้งไปไกลนบัไมล์  อันเกิดจากปริมาณนํ้ า
มหาศาลของทะเลสาบอีร่ี ทิ้งตวัลงทั้งสายจากหนา้ และทาํใหเ้กิดละอองนํ้ า
ขนาดยกัษป์กคลุมอยูเ่หนือนํ้ าตก  เม่ือมองจากระยะไกลท่านอาจจะเห็น
เป็นสายรุ้งมหึมาพาดผา่นอยูเ่หนือนํ้ าตก 

คํา่         บริการ อาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  RED LOBSTER 
เมนูพเิศษ CANADIAN LOBSTER 



พกัที่ :         MARRIOT NIAGARA FALLS HOTEL FALLSVIEW & SPA              หรือระดบัเทยีบเท่า 
**พเิศษ**         ห้องพกัฝ่ังววิน้ําตก ให้ท่านได้ชมความงดงามของน้ําตกอย่างเตม็อิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามคํา่คืน ท่านจะได้ชมการ

ประดับไฟบริเวณน้ําตกแสนสวยตระการตา หรือสนุกสนานกับการเส่ียงโชคที่คาสิโน ซ่ึงตั้งอยู่ใกล้กับโรงแรม 

วนัที่ 08      ไนแองการ่า – ชมนํา้ตกไนแองการ่า – โตรอนโต – CN TOWER  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชม นาฬิกาดอกไม้ ซ่ึงไดรั้บการประดบัจากไม้

ดอก และไมป้ระดบัหลากชนิดผลดัเปล่ียน ไปตาม
ฤดูกาล  ผา่นชม  WHIRLPOOL หรือนํ้ าวนขนาด
ยกัษท์ี่เกิดจ ากกระแสนํ้ าที่มาจากนํ้ าตกไนแองการ่ า 
หากสนใจ น่ังเฮลิคอปเตอร์  (NIAGARA 
HELICOPTER)กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ (ไม่รวม
ในราคาทัวร์ ราคาท่านละ 150 USD) (หมายเหตุ : การน่ังเฮลิคอปเตอร์ ขึน้อยู่สภาพอากาศ)  

 
  
 นาํท่านชมความงามของนํ้ าตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าต่ืนเตน้ เพือ่ไม่ใหท้่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆ

ในแต่ละ มุมควรเตรียมกลอ้งถ่ายรูปไวใ้หพ้ร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ โดยทวัร์น้ีจะเร่ิมตน้ดว้ยการชมโรงผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานนํ้ า (THE SIR  ADAM BECK GENERATING PLANT), THE NIAGARA PARKS 
COMMISSION SCHOOL OF HORTICULTURE, นํ้ าวนขนาดยกัษ ์ (WHIRLPOOL), สะพานสายรุ้ง 
(RAINBOW BRIDGE), สวนดอกไมท้ี่ออกดอกบานสะพร่ังอยูเ่บื้องล่าง และยงัมีนํ้ าตกฝ่ังอเมริกนั , SKYLON 
TOWER จากนั้นจะเปล่ียนเสน้ทางไปตามส่วนโคง้รูปเกือกมา้ของนํ้ าตกไนแองการ่ าฝ่ังแคนาดา ณ จุดน้ี ท่านจะ
ไดส้มัผสักบัสายรุ้งที่เกิดจากละอองนํ้ าฟุ้งกระจายทัว่บริเวณและกระทบกบัแสงแดด ปรากฏเป็นภาพที่ท่านจะ
ประทบัใจมิลืมเลือน  ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่  “โตรอนโต ” (TORONTO) (ระยะทาง 127 กม. / ใช้
ระยะเวลา 1 ชัว่โมง 40 นาที) 

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านชม “นครโตรอนโต้” (TORONTO) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัส่ี

ของทวปีอเมริกาเหนือ ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองที่มีหลายเช้ือชาติมากที่สุดเมืองหน่ึง เป็นเมืองที่ทนัสมยัอีกเมืองหน่ึงของ
ประเทศแคนาดา เมืองน้ีมีประชากร 2.5 ลา้นคนอาศยัอยูแ่ละเป็นหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่สาํคญั รวมทั้งยงั
เป็นศูนยร์วมของผูค้นจากหลากหลายเช้ือชาติ เช่น ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาเลียน , ละตินอเมริกาและเอเชีย ซ่ึงเมือง
โตรอนโตย้งัมีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา
เหนือ เมืองโตรอนโต ้ประกอบดว้ย 6 เขต ไดแ้ก่ 
DOWNTOWN, NORTH YORK, EAST YORK, 
YORK, SCARBOROUGH และ ETOBICOKE อีก
ทั้งยงั เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ ศิลปะ 
วฒันธรรมของประเทศแคนาดา  นาํท่าน “ขึน้



หอคอยซีเอ็น ”  (CN TOWER) โดยนาํท่านขึ้นลิฟทข์ึ้นหอคอยดว้ยความเร็วจากพื้ นถึงชั้นชมววิในเวลาเพยีง 58 
วนิาทีเท่านั้น หอคอยซีเอ็น ตั้งอยูย่า่นใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยส่ือสาร
และสงัเกตการณ์สูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) เร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปี ค .ศ. 1973 ซีเอ็นทาวเวอร์ไดรั้บการบนัทึกวา่เป็น  
ส่ิงก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี จนถึงวนัที่ 21 กนัยายน ค .ศ. 2007 จึงถูกแทนที่ดว้ยตึกเบิร์จ
คาลิฟา (ขณะนั้นช่ือ เบิร์จดูไบ ) ช่ืออาคารซีเอ็น  ยอ่มาจาก (CANADIAN NATIONAL RAILWAY) เป็นกิจการ
รถไฟที่เป็นเจา้ของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปัจจุบนั นิยมอา้งอิงว่ า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติ
แคนาดา (CANADIAN’S NATIONAL TOWER) ปัจจุบนัซีเอ็นทาวเวอร์เป็นส่ิงก่อสร้างที่สูงที่สุด เป็นอนัดบัสาม
ในโลก รองจากเบิร์จคาลิฟา และ หอคอยกวา่งโจว แต่ยงัครองสถิติส่ิงก่อสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกตะวนัตก  

จากนั้น  อิสระตามอธัยาศยั ใหท้่านชอ้ปป้ิง สินคา้แฟชัน่ชั้นนาํของแคนาดา และอเมริกา ที่หา้ง ETON และ THE 
BAY ซ่ึงมีสินคา้หลากหลายชนิดใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ ยนีส์ GUESS, LEVIS, ESPRIT, POLO, 
GAP, DKNY เคร่ืองสาํอาง (CLINIGUE, ELIZABETH ARDEN, MAC) เป็นตน้ 

 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:          BOND PLACE HOTEL                                                                       หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่ 09      โตรอนโต – ชมเมือง – คงิส์ตัน – โตรอนโต – คงิส์ตัน – ล่องเรือ 1,000 เกาะ – ออตตาวา 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม  
  นาํท่านชม มหาวิทยาลัยโตรอนโต้ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาของรัฐออนตาริโอ จากนั้น  นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั 

อาคารรัฐสภา ของจงัหวดัออนตาริโอ ซ่ึงมีพระบรมรูปของพระนางวคิตอเรีย พระราชินีแห่งองักฤษ เจา้อาณานิคม
ในสมยัก่อน ตั้งอยูด่า้นหนา้ ชมและถ่ายรูปสถานที่สาํคญัต่างๆ มากมาย อาทิ ,สกายโดม , ศาลาวา่การเมืองโตรอน
โต ้ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองคงิส์ตัน” (ระยะทาง 307 กม. / ใชร้ะยะเวลา 3 ชัว่โมง 10 นาที) 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางเลียบแม่นํ้ าเ ซนต์ ลอเรนซ์  ชม  “เมืองคงิส์ตัน ” (KINGSTON) เมืองที่มีความงดงามท่ามกลาง  

ทะเลสาบออนตาริโอ  นาํเดินทางเลาะริมแม่นํ้ า  
เซนต์  ลอเรนซ์  ซ่ึงเป็นเสน้กั้นพรมแดนระหวา่ง
แคนาดาและสหรัฐอเมริกา นาํท่านสู่ท่าเรือ พนัเกาะ 
อนัเลืองช่ือ  1,000 ISLAND ล่องชมความงามของ
บ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเกาะส่วนตัว เรียงรายกัน
นับร้อยหลัง  น่าประทบัใจเป็นอยา่งยิง่  ท่านจะ
เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของ
ธรรมชาติ และสดช่ืนไปกบัอากาศที่บริสุทธ์ิ จากนั้น เดินทางสู่ “กรุงออตตาวา” (OTTAWA) (ระยะทาง 145 กม. / 
ใชร้ะยะเวลา 1 ชัว่โมง 35 นาที) 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:          LORD ELGIN OTTAWA HOTEL                                                     หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่ 10      ออตตาวา – ชมเมือง – มอนทรีออล – โดฮา 



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่าน ชม “กรุงออตตาวา ” (OTTAWA) ชมเมือง

ออตตาวาเมืองหลวงของประเทศคานาดา ซ่ึงพระนาง
เจา้วคิตอเรีย ทรงประกาศใหอ้อตตาวา่เป็นเมืองหลวง
ของประเทศ  และทาํลายความหวงัของเมืองมอลทรี
ออล  เมืองโตรอนโต  และเมืองอ่ืนๆ  ที่เป็นคู่แข่งใน
เร่ืองน้ี  นาํท่านถ่ายรูปและ  ชมความยิ่งใหญ่ของ  
อาคารพาเลียเมนท์  ฮิลล์  (PARLIAMENT HILL) 
อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอยา่งยิง่ใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลกั ที่มีผูช้มมากที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศ  

 
 

นาํท่านถ่ายรูปกบั  อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา  (NATIONAL GALLERY OF CANADA) ซ่ึงเป็นอาคาร
กระจกและอาคารหินแกรนิต  ออกแบบโดย  
MOSHE SAFDIE สร้างขึ้นในปี  1880 และเปิด
อยา่งเป็นทางการในปี  1988 ภายใน  มีการจดัแสดง
ภาพวาด, รูปป้ัน และรูปถ่ายเป็นจาํนวนมาก โดยส่ิง
ที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชนัในการจดัแสดงก็คง
จะเป็น  รูปป้ันแมงมุมยกัษ์  (THE MAMAN 
STATUE) ของหลุยส์  บูร์ชวัส์  ( LOUISE 
BOURGEOIS) ศิลปินชาวฝ ร่ังเศส  ซ่ึงถูกจดัแสดง
ไวบ้ริเวณทางเขา้หลกัของอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา  จากนั้น  นาํท่านเดินเล่นใน  ย่านออตตาวา  ดาวน์ทาวน์  
(DOWNTOWN OTTAWA) ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองออตตาวา  ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นศูนยก์ลางการคา้และ
เศรษฐกิจของเมือง  นาํท่านชม  ยา่นถนนแอลจิน  (ELGIN STREET) เป็นถนนที่ตั้งอยูบ่นพื้นที่สามเหล่ียมทองคาํ  
ของเมืองออตตาวา  ซ่ึงเป็นจุดศูนยร์วมของร้านคา้  ร้านอาหาร  บาร์  และอ่ืนๆ  อีกเป็นจาํนวนมาก   ไดเ้วลาอนั
สมควร นาํท่านเดินทางสู่ “มอลทรีออล” (MONTREAL) (ระยะทาง 200 กม. / ใชร้ะยะเวลา 2 ชัว่โมง 10 นาที) นาํ
ท่านชมนครม อนทรีลออล  เมืองที่ตั้งอยูร่อบๆ  เนินเขาที่ปกคลุมดว้ยป่าไมส้วยงาม  ที่ช่ือวา่มงตเ์รอลั  (MONT 
REAL) ซ่ึงช่ือ  น้ีเป็นที่มาของช่ือเมือง  นาํชมเขตเมืองเก่า  และเมืองใหม่อาคารสูงทนัสมยั  ยา่นการคา้ใตดิ้นที่
เหมาะสมกบัหนา้หนาวที่หนาวจดัและหนา้ร้อนที่ร้อนจดัเช่น กนัชมบรรยากาศเมืองแบบฝร่ังเศส  เน่ืองจากเมืองน้ี
เป็นเมืองชุมชนที่พดูภาษาฝร่ังเศสที่ใหญ่ที่สุด  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่าน เขา้ชม  “วิหารนอร์ธเทอดาม ”  (NOTRE-DAME 

BASILICA) โบสถเ์ก่าแก่และยิง่ใหญ่ที่สุดของเมืองมอลท
รีออล  อาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นใน ศตวรรษที่  17 แต่อาคาร
ปัจจุบนัน้ีสร้างขึ้นในปี  ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอ
คลาสสิกและ นีโอ กอธิก สามารถจุคนไดป้ระมาณ  3,800 



คน ซ่ึงภายในประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัและกระจกสีสวยงามยิง่  
คํา่          บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย / เดินทางสู่สนามบิน 
21.15 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน โดยสายการบิน QATAR AIRWAY  เที่ยวบินที่ QR 764 

วนัที่ 11     โดฮา – กรุงเทพฯ 
16.30 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
18.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่ QR 826 
 

วนัที่ 12     กรุงเทพฯ 
05.00  น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน 

และสถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ื อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย  
เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้นําทวัร์ มอีาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นสําคญั 

 
 

อตัราค่าบริการ 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

10 - 21 เมษายน //  
29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2563  

119,900 119,900 115,900    39,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา และ แคนาดา ไม่มห้ีองพกั 3 เตียง (TRIPLE  ROOM) ส่วนใหญ่ 
ห้องพกัจะเป็นเตียง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรุณาสอบถามข้อมูลเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที ่

 
อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ-วอชิงตนั ดีซี  //  มอลทริออล-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศ ก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในอเมริกาและแคนาดาไม่อนุญาตให้  
    พนกังานขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ิน  
4. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในอเมริกาจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิ  
     ตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํให้ตอ้งมีการ 
     ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง  



6. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ   
    1,000,000 บาท  (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 

7. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาแคนาดา และค่าบริการ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมทาํหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
3. กระเป๋าเดินทาง 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

6. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาอเมริกา และค่าบริการ ท่านละ 8,500 บาท (ซ่ึงทางสถานทูตไม่คืนให้ท่าน ไม่ว่า    
 ท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม)  

7. ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อท่าน / ต่อวัน) 
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน   
 

การจองและชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  60,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือ

กรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหกั
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง  ๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  



o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป  ทางสถ านทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื่ นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืน
ให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในอเมริกา ค่าห้องพกัในการเขา้พกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํ
ห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง  100% ในทนัที  ทางบริษทัฯจะแจง้
ให้ท่านทราบ  และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการต่อรองระหว่างบริษทัฯกบัแลนดโ์อเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือ
โรงแรมท่ีพกัต่างประเทศเพ่ือท่ีจะไดป้ระโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้เป็นสาํคญั)  

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ สาํรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก   

***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารย่ืนวซ่ีาอเมริกาและแคนาดา (ทุกท่านต้องมาแสดงตัวพร้อมสแกนลายนิว้มือ) 
 

(วซ่ีาแคนาดา ใช้เวลาย่ืนประมาณ 12-16 วนัทาํการ)  
1. แบบฟอร์มคาํร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว (กรุณากรอกให้ครบถ้วน) 

(กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยที่ทางบริษัทฯ ทัวร์ให้กรอกข้อมูล เพ่ือทําวีซ่าออนไลน์) 
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึน้ไป และมีหน้าสําหรับติดวีซ่า อย่างน้อย 3 หน้า หากมี

หนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย 
3. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
4. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)  
5. สําเนาบัตรประชาชน  
6. สําเนาทะเบียนบ้าน 
7. สูติบัตร (สําหรับเด็กต่ํากว่า 15 ปีบริบูรณ์) (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องย่ืนเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
7.1 เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่าน้ัน 

และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
7.2 เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่าน้ัน และให้ระบุว่า 

มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  
7.3 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่าน้ัน และให้ระบุว่า 

บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน ต้องทําเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

    จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) 
 กรณผู้ีเดินทางเป็นเจ้าของกิจการ: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ 
 กรณผู้ีเดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณชิย์ที่มีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
 กรณทีี่เป็นพนักงานบริษัทฯ: ใช้จดหมายรับรองการทํางาน ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
 กรณทีี่เป็นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 
 กรณเีกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ 
 กรณเีป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันว่ากําลังศึกษาอยู่ระบุช้ันปีทีศึ่กษา 
 กรณเีป็นแม่ค้า, ทําธุรกิจส่วนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 
9. หลักฐานการเงิน 

จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร โดยระบุ To whom it may concern (ไม่ต้องระบุ
สถานทูต) ซ่ึงต้องเป็นฉบับจริงเท่าน้ัน พร้อมทั้ง สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน 
 
 
 

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


9.1 กรณเีงินฝากออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก / สะสมทรัพย์ ท่าน ต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน  
โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะย่ืนวีซ่า 30 วัน  
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมไีม่ต่ํากว่า 100,000 บาท ต่อการย่ืนวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงิน
สมํ่าเสมอ ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการย่ืนวีซ่าเด็ดขาด!!) 

9.2 กรณเีงินฝากประจํา (ซ่ึงไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้ธนาคาร
ระบุว่า ท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจํา (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) และในการขอหนังสือรับรอง 
ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้ควิย่ืนวีซ่า เช่น หากท่านได้ควิย่ืนวีซ่าวันที่ 21 มีนาคม 2556 หนังสือรับรอง
การเงินจากทางธนาคารทีใ่ช้ในการย่ืนวีซ่า ต้องออกให้ หลังวันที่  21 กมุภาพันธ์ 2556 และ ให้แนบสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากประจํามาด้วย 

10. ในกรณทีี่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกบัผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพ่ือนและสามีภรรยาทีม่ิได้จด

ทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พอ่, แม่ สามารถ
รับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรส
ไม่สามารถรับรองใหก้นัและกนัได ้/ ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ย่ืนวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย 
11. กรณนีายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพ์เป็นภาษา 

อังกฤษเท่าน้ัน หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกโดยธนาคารต้องระบุช่ือลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูข้อ9)    
ผูสู้งอายทุี่มีอายเุกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย ์วา่สามารถเดินทางได ้เพือ่เป็นเอกสารประกอบการยืน่ 
วซ่ีา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



***กรุณากรอกแบบฟอร์มส่วนตัว เพ่ือย่ืนวซ่ีาอเมริกา และ แคนาดา*** 
 

1. ช่ือ......................................................................................นามสกลุ..................................................................................... 
นามสกลุเดิม (หากแต่งงาน หรือเปลี่ยน นามสกลุ)...............................................................................................................  

2. วัน/เดือน/ปี เกิด.................................................................................................................................................................... 
3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ต้องระบุ ทุกช่อง) 

บ้านเลขที่.................................................หมู่บ้าน.............................................ถนน........................................................... 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด…....................................................
รหัสไปรษณย์ี................................โทรศัพท์(บ้าน)....................................โทรศัพท์(มือถือ)................................................ 
โทรศัพท์ (ที่ทํางาน).................................................... อีเมล์ (ถ้ามี) .....................................................................................  
 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ติดต่อได้ (ต้องระบุ ทุกช่อง)  หากเหมือนข้อ 3 กรุณาใส่เคร่ืองหมาย / 
เหมือนข้อ 3 
 หากที่อยู่ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน กรุณากรอกข้อมูล 
บ้านเลขที่.............................หมู่บ้าน..............................................................ถนน.............................................................. 
ตําบล/แขวง............................... ..........................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณย์ี.................................โทรศัพท์(บ้าน)...........................................โทรศัพท์(มือถือ)........................................ 
โทรศัพท์ (ที่ทํางาน)..............................................................อีเมล์(ถ้ามี) .............................................................................  
 

5. สถานภาพ   โสด  สมรส  หย่าร้าง  หม้าย 
 

6. กรณสีมรสจดทะเบียนช่ือ-นามสกลุ.คู่สมรส.......................................................................................................................  
นามสกลุเดิม ของคู่สมรส....................................................................................................................................................  
วัน/ เดือน/ปี เกิด คู่สมรส........................................วันที่จดทะเบียนสมรส..............เดือน..............................ปี.................. 

 
7. กรณสีมรสไม่จดทะเบียน ช่ือ-นามสกลุคู่สมรส...................................วัน/เดือน/ปีเกิด คู่สมรส.......................................... 

 
8. กรณหีย่า หรือ หม้าย 

ช่ือ-นามสกลุคู่สมรส............................................................................................................................................................ 
วันที่จดทะเบียนสมรส วันที่.............................เดือน.......................................................ปี................................................. 
วันที่จดทะเบียนหย่า วันที่...............................เดือน.....................................................ปี.................................................... 
 
 
 



9. กรณสีมรส (มีบุตร – ธิดา) ช่ือ-นามสกลุ บุตร-ธิดา 
 

 
10. ในการเดินทางคร้ังนี้ คู่สมรส และ บุตร ธิดา เดินทางพร้อมท่านด้วย หรือไม่ 

เดินทางด้วย   ไม่ได้เดินทางด้วย 
หากเดินทาง กรุณาระบุช่ือ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................................................................... 
11. ข้อมูลการขอวีซ่า สถานฑูต อเมริกา / แคนาดา 

ท่านเคยขอวีซ่าสถานฑูตอเมริกา หรือไม่   เคย       ไม่เคย 
ท่านเคยขอวีซ่าสถานฑูตแคนาดา หรือไม่   เคย       ไม่เคย 

หากท่านเคยได้วีซ่าอเมริกา (กรุณาสําเนาวีซ่าเดิมแนบมาด้วย) 
เคยเดินทางเข้าอเมริกา ระหว่างวันที่....................................................... ถึงวันที่............................................................ 
(กรุณาระบุ วัน เดือน ปี ที่เดินทาง) 

หากท่านเคยได้วีซ่าแคนาดา (กรุณาสําเนาวีซ่าเดิมแนบมาด้วย) 
เคยเดินทางเข้าอเมริกา ระหว่างวันที่....................................................... ถึงวันที่............................................................ 
(กรุณาระบุ วัน เดือน ปี ที่เดินทาง) 

12. หากท่านเคยย่ืนขอวีซ่าสถานฑูตอเมริกาท่านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ 
เคย    ไม่เคย 
เคยย่ืนวีซ่าอเมริกา (และถูกปฎิเสธ) เม่ือวันที่ ...................................................................... (กรุณาตอบตามจริง) 

13. หากท่านเคยย่ืนขอวีซ่าสถานฑูตแคนาดา ท่านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ 
เคย    ไม่เคย 
เคยย่ืนวีซ่าแคนาดา (และถูกปฎิเสธ) เม่ือวันที่ ...................................................................... (กรุณาตอบตามจริง) 
 
 
 
 
 

ช่ือ - นามสกลุ วัน เดือน ปีเกิด   สถานที่เกิด       อาชีพ สถานะภาพสมรส ที่อยู่ปัจจุบัน 

      

      

      

      



14. ข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลบิดา – มารดา) 
14.1 ช่ือบิดา.........................................................นามสกลุบิดา....................................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิดของบิดา...................................เดือน....................................................ปี................................. (โปรดระบุ) 
ไม่ทราบ วัน เดือน ปี เกิดของบิดา 
14.2 ช่ือมารดา.....................................................นามสกลุมารดา.................................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิดของมารดา.....................................เดือน.........................................................ปี....................... (โปรดระบุ) 
ไม่ทราบ วัน เดือน ปี เกิดของมารดา 
  

15. ท่านมีญาติ หรือ บุคคลในครอบครัว พํานัก ในประเทศ สหรัฐอเมริกา / แคนาดา หรือไม่ 
มี (กรุณาระบุข้างล่าง)  ไม่มี 

ญาติ หรือ คนในครอบครัวที่พํานักในอเมริกา  (หากไม่มี กรุณาข้าม) 
1. ช่ือ-สกลุ.............................................................................................................................................................................. 

ที่อยู่ในอเมริกา.................................................................................................................................................................... 
มลรัฐ.................................................................................................................................................................................. 

2. ช่ือ-สกลุ.............................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ในอเมริกา.................................................................................................................................................................... 
มลรัฐ.................................................................................................................................................................................. 

16. อาชีพปัจจุบันของผู้สมัครขอวีซ่า 
อาชีพ (ตําแหน่ง) ................................................................................................................................................................  
ช่ือบริษัท…………………………...……………………………………………………………….…………..…….  
ที่อยู่บริษัท...........................................................................................................................................................................  
โทรศัพท์....................................................................................................แฟกซ์................................................................  
รายได้ต่อเดือน............................. บาท (ต้องระบุ) เร่ิมทํางานเม่ือวันที่................เดือน.................................ปี.................. 
 
 ***กรณเีกษียณอายุ และ ประวัติการทํางานในอดีตก่อนที่ทํางานปัจจุบัน (โปรดระบุ)*** 
อาชีพ (ตําแหน่ง) ................................................................ช่ือบริษัท……………….............………………..........…….. 
ที่อยู่บริษัท...............................................................................เร่ิมทํางานเม่ือวันที่..........เดือน........................ปี................. 
ออกจากงานเม่ือวันที่.............................เดือน.............................................................ปี...................................................... 
กรณ ีนักเรียน นักศึกษา กรุณาระบุช่ือโรงเรียน 
ช่ือโรงเรียน.......................................................................................................................................................................... 
เร่ิมเข้าศึกษาเม่ือวันที่............................เดือน............................................................ปี....................................................... 
 
 
 



17. วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 
ระดับการศีกษาสูงสุด ....................................................................................................................................(โปรดระบุ) 
จบจากสถาบันการศึกษา.............................................................................................................................. (โปรดระบุ) 
คณะ................................................................................เร่ิมศึกษาเม่ือ วัน / เดือน / ปี.................................. (โปรดระบุ) 
จบเม่ือ วัน / เดือน / ปี.................................................................................................................................. (โปรดระบุ) 
 

18. ท่านเคยเดินทางไปหรืออยู่ต่างประเทศในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาและอยู่เกิน 6 เดือนหรือไม่ (โปรดระบุประเทศและ 
วันที่เดินทางเข้าออก).................................... ................................................................................. ................... ............. 
 

19. รายละเอียดเกี่ยวกับพี่น้องในครอบครัว 
 

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

 
 

ช่ือ - นามสกลุ วัน เดือน ปีเกิด   สถานที่เกิด       อาชีพ สถานะภาพสมรส ที่อยู่ปัจจุบัน 

      

      

      

      


