อเมริกา แคนนาดา
นิวยอรก – วอชิงตัน ดี.ซี.
ไนแอการา – โตรอนโต
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินอีวีเอ แอร (BR)

***พิเศษ... พักยานไทมสแควร 3 คืน***
***ชมทิวทัศนมหานครนิวยอรกบนตึกระฟาแหงใหมของนครนิวยอร

ตึก วัน เวิลดเทรด เซ็นเตอร (One World Trade Center)
ที่ถูกจัดอันดับใหเปนตึกที่สูงเปนอันดับที่ 3 ของโลก***
***ลองเรือชมน้ําตกไนแองการา (Niagara Falls)***

กําหนดวันเดินทาง: ป 2560
พฤศจิกายน : 11 – 20
ธันวาคม : 6 – 15
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วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เชา

เที่ยง

ค่ํา

โรงแรมที่พัก
หรือเทียบเทา
DOUBLETREE BY
HILTON HOTEL NEW
YORK - TIMES SQUARE
SOUTH
DOUBLETREE BY
HILTON HOTEL NEW
YORK - TIMES SQUARE
SOUTH
DOUBLETREE BY
HILTON HOTEL NEW
YORK - TIMES SQUARE
SOUTH

1

กรุงเทพฯ – ไตหวัน – นิวยอรก

✈

✈

✈

2

นิวยอรก – เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึก วัน เวิลดเทรด เซ็นเตอร

✈

O

O

3

WOODBURY OUTLET – นิวยอรก – ไทม สแควร

O

O

O

4

นิวยอรก – ฟลาเดลเฟย – วอชิงตัน ดี.ซี.

O

X

O

HOLIDAY INN
CHANTILLY

O

O

O

RADISSON
HARRISBURG

O

O

O

SHERATON ON THE
FALLS
CHELSEA TORONTO

5

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

6

แฮริสเบิรก – แคนาดา – น้ําตกไนแองการา –
อาหารค่ําบน Skylon Tower

7

ลองเรือไนแองการา – เมืองโตรอนโต (แคนาดา)

O

O

O

8

เที่ยวโตรอนโต – ขึ้น CN Tower – สนามบิน

O

O

O

9

โตรอนโต – ไตหวัน

O

O

✈

10

กรุงเทพฯ

✈

✈

วันที่แรกของการเดินทาง
09.00 น.

✈

กรุงเทพฯ – ไตหวัน – นิวยอรก

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบินอี.วี.เอ.แอร ประตู 8 แถว Q พบเจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวก

12.40 น.

ออกจากประเทศไทย สูไตหวัน โดยเที่ยวบินที่ BR 212

17.10 น.

เดินทางถึงไตหวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

19.30 น.

ออกเดินทางสูเมืองมหานครนิวยอรก เที่ยวบินที่ BR 32
***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล***

21.10 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอหน เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอรก
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 12 ชั่วโมง) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON HOTEL NEW YORK TIMES SQUARE SOUTH หรือเทียบเทา
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วันที่สองของการเดินทาง
เชา

นิวยอรก – เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึก วัน เวิลดเทรด เซ็นเตอร

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเที่ยวชม มหานครนิวยอรก (New York) ที่มีชื่อเลนวา Big Apple
เมืองใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สุดในโลก และเปนมหานครเอกของ
โลก จัดไดวา เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บั นเทิง ที่สําคั ญ
ที่สุดของโลก เปนเมืองที่มี ตึกระฟา ตึกสูงมากที่สุดในโลก ผานชมสถานทีส
่ าํ คัญ
ตางๆ เชน ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถเซนตแพททริค ยานไชนา
ทาวน เซ็นทรัลปารค (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ ซึ่งเรียกไดวา
เปนปอดของชาวนิวยอรก จากนั้นพาทานลงเรือเฟอรรี่ เพื่อชมอนุสาวรียเทพี
เสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสงางามของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ
แหงความภาคภูมิ ใจของชาวอเมริกันที่แสดงใหเห็นถึงวาเป นดินแดนที่ทุกคนมี
สิทธิ และ เสรีภาพเทาเทียมกัน ซึ่งเทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสไดมอบใหเปน
ของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกากอตั้งประเทศครบรอบ 100 ป

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปุน
จากนั้นนําทานขึ้นชมทิวทัศนมหานครนิวยอรกบนตึกระฟาแหงใหมของนคร
นิวยอรก ตึก วัน เวิลดเทรด เซ็นเตอร (One World Trade Center) ที่ถูก
จัดอันดับใหเปนตึกที่สูงเปนอันดับที่ 3 ของโลก สรางแทนที่ตึกแฝดเวิลดเทรด
เซ็นเตอรที่เกิดเหตุการณ 9/11 ในป 2001 จากนั้นอิสระใหทานไดเดินชอปปงบน
ถนน 5th Avenue ถนนชื่อดังที่สุดใจกลางกรุงยอรก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON HOTEL NEW YORK TIMES SQUARE SOUTH หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

WOODBURY OUTLET – นิวยอรก – ไทม สแควร

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดิ น ทางสู เ มื อ งวู ด บู รี่ (Woodbury)

เพื่ อ ให ท า นได เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค า ที่

Woodbury Common Premium Outlets

ใหทา นอิส ระช อปป งตาม

ระยะทาง 96 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

อัธยาศัยที่ โดยมีรานคามากกวา 220 รานคา อาทิ เชน 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
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน
นําทานเดินทางกลับสู มหานครนิวยอรก (New York) ใหทานไดอิสระเดิน
เลนยาน ไทม สแควร (Time Square) ยานการคาในกลางมหานคร ที่ประชัน

ระยะทาง 96 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

ปายโฆษณานับรอยปายและยานโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย (Broadway
Avenues) ตนกําเนิดของละครบรอดเวยศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
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นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON HOTEL NEW YORK TIMES SQUARE SOUTH หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง นิวยอรก – ฟลาเดลเฟย – วอชิงตัน ดี.ซี.
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสูเ มืองฟลาเดลเฟย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่ง ระยะทาง 100 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
เป นเมื อ งที่ ริเ ริ่ม การประกาศอิ ส รภาพในสมั ยก อ ตั้ ง ประเทศสหรัฐ อเมริก า โดย
ประมาณ 1.30 ชม.
ประกาศแยกเอกราชในป ค.ศ. 1776 คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน เริ่ม
จากจุดกําเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพน เดนซ ฮอลล (Independence
Hall) และระฆังแหงอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ไดลั่นเมื่อวันประกาศ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางสูกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington,D.C.) นครหลวง ระยะทาง 220 ก.ม.
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยูระหวางมลรัฐเวอรจิเนียกับแมรี่แลนด สรางใน

ใชเวลาเดินทาง

สมัยประธานาธิบดี จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูก

ประมาณ 2.40 ชม.

สรางขึ้นเพื่อทดแทนฟลาเดเฟยที่เคยเปนเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเปนดินแดน
โพนทะเลของอังกฤษ นําทานชมสถานที่สําคัญตางๆ ถายรูปคูกับทําเนียบขาว
(White House) สถานที่ทํางานของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรียวอชิงตัน
(Washington

Monument)

แท งหิ นโอเบลิ สก ที่ส รา งเพื่อ เป นเกียรติ แก

จอร จ วอชิ งตั น

ประธานาธิ บ ดี ค นแรกของสหรัฐ อเมริ ก า ผู นํ า อิ ส รภาพมาสู

สหรัฐอเมริกา อนุสรณสถานลินคอลน (Lincoln Memorial) อาคารหินออน
ที่สรางตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเปนเกียรติแด อับราฮัม ลินคอลน ประธานาธิบดี
คนที่ 16

ของสหรั ฐ อเมริ ก า อนุ ส รณ ส ถานเจฟเฟอร สั น (Jafferson

Memorial)

อาคารศิ ล ปะนี โ อคลาสสิ ค อุ ทิ ศ ให กั บ โธมั ส เจฟเฟอร สั น

ประธานาธิ บ ดี ค นที่ ส ามของสหรั ฐ อเมริ ก า เจ า ของหลั ก การเรื่ อ งการประกาศ
อิสรภาพ โดยออกแบบเปนลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนยกลาง
ทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากวา 200 ป สถานที่ทํางานของสมาชิก
สภา Congress ของสหรัฐอเมริกา
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN CHANTILLY // SPRINGHILL
CENTREVILLE หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง

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

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เปน
สถาบั นวิ จัย สถาบั นการศึก ษา และพิ พิธ ภัณฑ หนวยงานสว นใหญ ของสถาบั น
ตั้งอยูที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑอีกกวา 19 แหง สวนสัตว ศูนยวิจัย มีวัตถุ
สิ่งของตางๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑมากกวา 136 ลานชิ้น กอตั้งในป ค.ศ.
1846 โดยเงินทุนรัฐบาลรวมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson
นัก วิ ทยาศาสตรช าวอั งกฤษ

เขา ชมพิ พิธ ภั ณฑ เ ครื่อ งบิ นและยานอวกาศ
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(National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑอากาศยานและยานอวกาศ
ที่มีผูเขาชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตรการบินมาตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน
ประกอบดวย เครื่องรอน เครื่องบิน จรวดและยานอวกาศ ซึ่งเปนของจริงตั้งแสดง
อยู มี โ รงภาพยนตร จ อยั ก ษ (Imax) ที่ ฉ ายภาพยนตร เ กี่ ย วกั บ การบิ น อวกาศ
นอกจากนี้ยังมีท องฟ าจํ าลอง หินจากดวงจั นทร และเครื่อ งบินลํา แรกของโลก
โดกย 2 พี่ น อ งตระกู ล Wright

นํ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ที่ น า สนใจ เช น เข า ชม

National museum of Natural History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอยางของ
พั น ธ ไ ม สั ต ว ฟอสซิ ล แร ธ าติ หิ น อุ ก กาบาต

และวั ต ถุ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ

ประวัติศาสตรดานการวิวัฒนาการของมนุษย ยังมีหองแสดงกระดูกไดโนเสาร หุน
ชางแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเปน
สมบัติของพระเจาหลุยสที่ 16 ของฝรั่งเศส
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองแฮริสเบิรก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐ ระยะทาง 190 ก.ม.
เพนซิ ล เวเนี ย (Pennsylvania) ริ ม ฝ ง แม น้ํ า ซั ว ควิ ฮ านน า นํ า ท า นเข า ชม
HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรชอคโกแลตที่เปนเหมือนกับ

ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ (Entertainment Complex) มีทั้งสว น
พิพิธ ภัณฑ

ชอ คโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร 3 มิ ติ มีเวลาใหทา นได

เลือกซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเปนของฝากของที่ระลึก
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม RADISSON HARRISBURG หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง แฮริสเบิรก – แคนาดา – น้ําตกไนแองการา –
อาหารค่ําบน Skylon Tower
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินสูน้ําตกยักษไนแองการา โดยน้ําตกไนแอการา ถาฝง อเมริกา ระยะทาง 458 ก.ม.
จะตั้ง อยูในบริเวณของเมืองบัฟฟาโร (Buffalo) ไดรับการคัดเลือกจากหนังสือ
Reader’s Digest ใหเปนเมืองที่มีความสะอาดเปนอันดับ 3 ของอเมริกา และเปน

ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4.30 ชม.

เมืองติดพรมแดนระหวางอเมริกาและแคนาดา โดยมีแมน้ําไนแอการาขวางกั้น ซึ่ง
เปนจุดกําเนิดของน้ําตกยักษไนแอการา
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย

นําทานขามพรมแดนอเมริกา – แคนาดา เพื่อเขาสูอุทยานแหงชาติน้ําตก
ไนแองการาฝงแคนาดา (Niagara Falls, Canada Side) เปน 1 ใน 7 สิ่ง
มหั ศ จรรยของโลกทางธรรมชาติ พบกั บ ความยิ่งใหญ ของน้ํา ตกที่ มี ป ริม าณน้ํา
มากมายมหาศาลกอใหเกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวและละอองไอน้ําที่ทําใหเกิดสายรุง
เมื่อกระทบกับแสงแดดในวันที่ทองฟาแจมใส ***หมายเหตุ : บริเวณดาน
ตรวจคนเขาเมืองของประเทศแคนนาดา จะมีการตรวจพาสปอรตและวีซา
เขาประเทศแคนนาดาอีกครั้ง และทางประเทศแคนนาดา ไมอนุญาตใหนํา
อาหารทุกชนิด รวมถึงผลไม ถั่ว ขนมตางๆ เขาประเทศอยางเด็ดขาด***

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพื่อชมวิวอัน
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สวยงามของนําตกไนแอการาจากมุมสูง อาหารพืน
้ เมือง
นําเขาสูที่พัก โรงแรม SHERATON ON THE FALLS หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เชา

ลองเรือไนแองการา – เมืองโตรอนโต (แคนาดา)

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํา ท า นล อ งเรือ ชมน้ํ า ตกไนแองการา (Niagara

Falls) ตั้ งอยูบ นแม น้ํ า

ไนแอการา ทางตะวั นออกของทวี ป อเมริก าเหนื อ บนพรมแดนระหว า งประเทศ
แคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ําตกไนแอการาประกอบดวยน้ําตกสามแหง คือ น้ําตก
เกือกมา (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ําตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ําตก
ขนาดเล็กกวา ที่อยูติ ดกัน คื อน้ําตก Bridal

Veil. มี จุดชมวิ วที่สวยงามและเป น

แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของทั้ง 2 ประเทศ (หมายเหตุ : การลองเรือน้า
ํ ตกไน
แอการา Hornblower Niagara Cruises เปดใหบริการ วันที่ 1 เมษายน30 พฤศจิกายน 2560 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
หากสภาพอากาศไม เ อื้ อ อํ า นวย ทางบริ ษั ท นํ า ท า นลงสู “JOURNEY
BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน้ําตก เพื่อชมความงามของน้ําตกไน
แอการาอยางใกลชิดเปนการทดแทน)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นํ า ท า นเดิ น ทางเข า สู เ มื อ งโตรอนโต (Toronto) เป น เมื อ งที่ ใ หญ ที่ สุ ด ใน
ประเทศแคนาดา และเปนเมืองที่ใหญอันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอน
โตเปนเมืองที่ใหญที่สุดของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6
ล า นคน และเป น ศู น ย ก ลางทางด า นเศรษฐกิ จ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม มี ส ถานที่
ทองเที่ยวที่นาสนใจ เชน หอคอย CN Tower, ทะเลสาป Ontario, พิพิธภัณฑ
Royal Ontario เปนตน จากนั้นใหอิสระทานไดเลือกซื้อสินคาที่หาง EATON
CENTER เต็มไปดวยรานคาแฟชั่นมากมายกวา 175 รานคา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
นําเขาสูที่พัก โรงแรม CHELSEA TORONTO หรือเทียบเทา

วันที่แปดของการเดินทาง
เชา

เที่ยวโตรอนโต – ขึ้น CN Tower – สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ท า นชมเมื อ งโตรอนโต ชมมหาวิ ท ยาลั ย โตรอนโต (University

of

Toronto) ศูนยกลางการศึกษาของโตรอนโต จากนั้นนําทานถายรูปคูกับอาคาร
รัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแหง
อังกฤษเจาอาณานิคมในสมัยกอนตั้งอยูดานหนา, ศาลาวาการเมือง (Toronto
City Hall), สวนควีนพารค (Queen’s Park) เปนตน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นนําทานขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเปน
หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอยางทั่วถึง
รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto
Islands) ซึ่งยังเปนที่สนามบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport
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ที่ทานสามารถมองเห็นไดจากบนหอคอยนี้ นําทานสู Square One shopping
Center เปนหางสรรพสินคาขนาดใหญมีรานคามากกวา 360 รานคา อิสระให
ทานเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนําอยางจุใจ อาทิ เชน Coach, Guess, Banana
republic, American Eagle ฯลฯ รวมไปถึงมีหางขนาดใหญตั้งอยูภายในดวย
อยาง Walmart, Sears และ The Bay
20.00 น.

นําทานเดินทางสูสนามบินโตรอนโต

วันที่เกาของการเดินทาง
00.05 น.

โตรอนโต – ไตหวัน

ออกเดินทางสูไตหวัน โดยเที่ยวบินที่ BR35
***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล***

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

04.55 น.

เดินทางถึงสนามบินไตหวัน

07.35 น.

ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BR211
***คณะเดินทางวันที่ 11 – 20 พ.ย. 60 ออกเดินทางเที่ยวบินที่ BR 67
เวลา 09.00 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.50 น.***

10.30 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก
ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจงใหทา นทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

5. เมื่อทานทําการซือ
้ โปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจา
 ยใดๆ ทัง
้ สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลว
 งหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
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โปรแกรม : อเมริกา แคนนาดา
นิวยอรก – วอชิงตัน ดี.ซี. – ไนแอการา – โตรอนโต
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินอีวีเอ แอร (BR)
กําหนดวันเดินทาง: ป 2560
พฤศจิกายน : 11 – 20
ธันวาคม : 6 – 15

อัตราคาบริการ
ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

107,900.-

ผูใหญ พักหอง 3 ทาน (เตียงใหญ 2 เตียงเทานั้น) ราคาทานละ

107,900.-

เด็กอายุ 4-11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน

107,900.-

เด็กอายุ 4-11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมเี สริมเตียง)

107,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

23,900.-

ไมรวมวีซาแคนาดา คาธรรมเนียมวีซา
 ทานละ 4,000 บาท***
 อเมริกา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท***
***ไมรวมวีซา

***

กรณี ไมใชตั๋วเครื่องบิน

24,000.-

อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวน
ั เดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต
 อ
จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงือ
่ นไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศ และ คาทิปคนขับรถ นําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. มัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
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อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มทีส
่ ั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
คาน้าํ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญ
ู หายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5. คาธรรมเนียมวีซา
 อเมริกา
6. คาธรรมนียมวีซาแคนาดา
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย
(โดยมาตรฐาน 3 ดอลลาห ตอคน ตอวัน : 110 x 3 = 30 ดอลลาร หรือ 1,000 บาท)
8. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรบ
ั
เงินมัดจําแลวเทานั้น ในกรณีที่ใหทางบริษท
ั ทําการยื่นวีซา
 ให รบกวนเก็บเงินคาวีซาเพิม
่ อีก 7,600 บาท
2. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูตางจังหวัด) ใหทา นติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ
์ มรับผิดชอบ
คาใชจายทีเ่ กิดขึ้น
3. ในคณะของทานมีผูตอ
 งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกใน
การเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่ โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสาํ รองที่นงั่ พรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทา นไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บ
คาใชจา ยตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
 ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามที่สายการบิน
กําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ
 ื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา เชน
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญ
 หาทางดานสุขภาพและรางกาย
และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเทานั้น

JFK-BR004 U.S.A.- CANNADA 11D 7N JFKYYZ (BR)

หนา 9 จาก 24

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจา ยทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท
และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลือ
่ นการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวซ
ี าจากทางสถานทูต (วีซาไมผา
 น) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํา
มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจา ยทีเ่ กิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋ เครื่องบิน
หรือคาตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด
9. กรณีผเู ดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวา เหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่อ งจากการวางแปลนห อ งพั ก ของแต ล ะโรงแรมแตกต า งกั น จึ งอาจทํ า ให ห อ งพั ก แบบห อ งเดี่ ยว (Single),
ห อ งคู (Twin/Double) แต ล ะโรงแรมไม เ หมื อ นกั น ส ว นห อ งพั ก แบบ 3 ท า น จะเป น เตี ย งใหญ 2 เตี ย ง
เทานั้น

2.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดใน
การเดิ น ทาง ทั้ ง นี้ ท างบริ ษั ท ฯ ไม ส ามารถรั บ ผิ ด ชอบในอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากโรงแรมที่ พั ก
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล
, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการ
เดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่
บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด
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กฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน
หรือ เพื่ อความเหมาะสมทั้ งปวง โดยมิ ตอ งแจงให ทราบล วงหนา ทั้ง นี้การขอสงวนสิ ทธิ ดังกลา ว บริษัท จะ
ยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ

เอกสารประกอบการขอวีซาแคนาดา
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 17 วันทําการ
การยื่นวีซา ทานไมตองมาแสดงตนที่สถานทูตหรือศูนยยื่นวีซา
1. หนังสือ เดินทาง (Passport) หนังสือ เดินทาง ตอ งมีหนาเหลื อ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา ตองมีอายุการใชงานเหลือไม
นอยกวา 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง (สําหรับทานที่มีหนังสือ
เดินทางเลม เกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย เพื่อความสะดวกใน
การพิจารณาวีซาของทาน)
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (ใชรูปสีพื้น
หลังขาวเทานั้น ถายไวไมเกิน 6 เดือน , สติก
๊ เกอรใชไมได, หามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ, รูปที่มีการตัดตอโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรใช
ไมได)

3. สํา เนาทะเบี ยนบ าน/บัตรประชาชน

หรือ สํ า เนาใบเปลี่ ย นชื่อ-สกุ ล (ถ าเคยเปลี่ย น)พรอมฉบั บ

แปลภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานการเงิน
- สําเนาสมุดเงินฝากสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6 เดือน ถายสําเนามาทุกหนาอัพเดทไมเกิน 15 วัน
กอนยื่น (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดลาสุดถึง ณ เดือนปจจุบันใหเรียบรอยกอนถายสําเนา)
หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ พรอมกับ

-

ตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจุบัน
5. สถานทูตไมรบ
ั พิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา
6. หลักฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบันเทานั้น)
- กรณีเปนพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ

ระบุตําแหนง,

เงินเดือน,

วันเริ่มทํางานและ

ชวงเวลาที่อนุมต
ั ิใหลาหยุด ตองมีอายุ 1 เดือนกอนยืน
่ วีซา ตองสะกดใหตรงตามหนาพาสปอรต
- กรณีเจาของกิจการ

สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางเปน

กรรมการหรือหุนสวน พรอมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสําเนาไมเกิน 3 เดือน)
พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย
- กรณี เ ป น นั ก เรี ย น หรื อ นั ก ศึ ก ษา ใช ห นั ง สื อ รั บ รองจากทางโรงเรี ย นหรื อ สถาบั น ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู
(สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอมและตองมีอายุ 1 เดือนกอนยื่น
วีซา) ตองสะกดใหตรงตามหนาพาสปอรต
6

กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป ขอสําเนาสูติบัตร

7. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป ขอสําเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไมไดเดินทางพรอมผูปกครอง
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา
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เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจา ยพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชย
คาเสียหายทีอ
่ าจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
-

หากเด็ ก เดิ น ทางกั บ มารดาจะต อ งมี ใ บรับ รองจากบิ ด า โดยบิ ด าจะต อ งคั ด จดหมายยิ น ยอมให บุ ต ร
เดิ น ทางไปต า งประเทศกั บ มารดาโดยมี ก ารรั บ รองค า ใช จ า ยพร อ มแจ ง ความสั ม พั น ธ แ ละยิ น ดี ช ดเชย
คาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

-

หากเด็ก ไม ไ ด เ ดิ น ทางทั้ ง กั บ บิ ดาและมารดา โดยบิ ด าและมารดาจะต อ งคั ด จดหมายยิน ยอมให บุ ต ร
เดินทางไปตางประเทศกับใคร โดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดามาดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดา
หรือมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใด
เปนผูดูแลบุตรแตเพียงผูเ ดียว พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

7

กรณีสมรสแลว สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบหยา หรือ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวต
ิ ) พรอม
ฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ

8

เบอรมือถือที่ติดตอไดสะดวกพรอมอีเมล

9

กรุณากรอกขอมูลภาษาไทยตามแบบฟอรมที่แนบมาใหถูกตองดวย เนื่องจากเปนขอมูลทีต
่ องสงใหกับทาง
สถานฑูต ทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกแทนทานได เพราะถาขอมูลผิดพลาด ทานอาจจะถูกปฏิเสธวีซา ได

10 ทานไมจาํ เปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยืน
่ วีซา ประเทศแคนาดา
(กรอกขอมูลตามความจริงเบื้องตน สําหรับการยื่นขอวีซาแคนาดา และกรุณากรอกเปนตัวพิมพ
ใหญภาษาอังกฤษเทานัน
้ )
1. ชือ
่ -สกุล ……….………………………….………….………………………………….
ชื่อ-สกุลเดิมหรืออื่นๆที่เคยใชหรือกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ
……….…………………………………………………………………………..
2. สถานภาพ
โสด
แตงงานจดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ป ทีแ
่ ตง.....................................)
แตงงานไมจดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ป ที่อยูดว
 ยกัน........................)
หยา (โปรดระบุวัน เดือน ป ที่หยา.............................)
หมาย (โปรดระบุวัน เดือน ป ที่หมาย..............................)
แยกทางกัน (โปรดระบุวัน เดือน ป .................................)
3. ทีอ
่ ยูป
 จ
 จุบน
ั ในประเทศไท
ย...........................................................
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...............................................................................................................รหัสไปรษณีย
………….………
เบอรโทรศัพทมือถือ ……........................เบอรโทรศัพทบา น ………………..….
E-Mail: ………………….…….…….........…
4. ชือ
่ สถานทีท
่ าํ งานของผูเ ดินทาง (กรณีเด็ก ระบุเปนสถานที่ศึกษา)
…………………………………………………………..……….………………
ที่อยูสถานทีท
่ ํางาน / สถาบันการศึกษา
……………….…………………………….………………………………………….………
………………….……….....….รหัสไปรษณีย…………………..
ตําแหนงหนาที่
…….………………………………….………….………………………………โทรศัพท
…….......……….…หมายเลขตอภายใน (ถามี) ………………………
วันที่เริ่มทํางาน / เขาเรียน
........................................................................................................

5. ทีท
่ าํ งานเกาครัง้ สุดทายไมรวมปจจุบน
ั ชือ
่ บริษท
ั
…….………………………………………………..…….………………………
ที่อยูสถานทีท
่ ํางาน
.………………………………….………….………………………………...........................
................................................รหัสไปรษณีย……………………
เบอรติดตอ................................................
ตําแหนงสุดทายที่ทานทํา......................................................................
ตั้งแตวันที(่ วัน/เดือน/ป) ………………….…………………….……
ถึงวันที่ (วัน/เดือน/ป)………………………..………..……..………
รวม …………วัน …………เดือน …………ป
6. ประวัตก
ิ ารศึกษา, ชือ
่ สถานศึกษา
……………….………….………………………………………………………
ที่อยูสถานศึกษา
….………………………………….………….………………………………….……………
……...................................รหัสไปรษณีย…
 …………………......
เบอรตด
ิ ตอ.................................................................
หลักสูตรการศึกษา/คณะ …………………………………..…………………………….……
…..
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เขาเรียน(วัน/เดือน/ป)....................................................................
จบการศึกษาเมื่อ(วัน/เดือน/ป)…….………….………………………………..
7. ชือ
่ บุคคลทีร่ ว
 มเดินทางไปดวย
…………………….………….…………………………………………………
ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมครั้งนี้ (ระบุ)
………….………….…………………………..................………..
8. ทานคาดวาจะเดินทางวันที่ ………………… เดินทางกีว
่ น
ั …………………
สถานทีท
่ จ
ี่ ะพํานัก / โรงแรม
………………………......................................................................................................
..............................……………………………………………
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
การยื่นวีซาทานตองกรอกประวัติครอบครัวอยางละเอียด
ชือ
่ บุคคลรบกวนกรอกเปนภาษาอังกฤษนะครับ

1.ชื่อ-นามสกุล ผูส
 มัครขอวีซา ………………………………………................
จังหวัดที่เกิด………………………………………………
สถานภาพ...........................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด.............................................................
ที่อยูปจุจบัน ......………………………………………………………………………………
…………………………………………………รหัสไปรษณีย.........................
อาชีพ(ระบุตําแหนง)......................................................
ชื่อบริษัท....................................................................................................................
ที่อยูบ
 ริษัท......………………………………………………..………………………………
…………………………………….....………รหัสไปรษณีย. ..........................
2. ชื่อ-นามสกุล มารดา
……………………………………................................................................
จังหวัดที่เกิด...................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด...........................................................................
อาชีพ (ระบุตําแหนง)..................................................................
สถานภาพ.....................................................................................
ที่อยู…
 ………………………………..………………………………………..
………………………………………………รหัสไปรษณีย. ........................
3. ชื่อ-นามสกุล บิดา……………………………………….........................
จังหวัดที่เกิด...........................................................................
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วัน/เดือน/ปเกิด.........................................................................
อาชีพ (ระบุตําแหนง)..................................................................
สถานภาพ.....................................................................................
ที่อยู…
 ……………………………..…………………………………………
……………………………………………รหัสไปรษณีย. ............................
4.ชื่อ-นามสกุล พี-่ นอง ………………………………………………...…..............
จังหวัดที่เกิด...........................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด........................................................................
อาชีพ (ระบุตําแหนง)..................................................................
สถานภาพ..........................................................................
ที่อยู…
 ………………………………………………..…………………………
………………………………………..........รหัสไปรษณีย. .......................
5.ชื่อ-นามสกุล พี-่ นอง ………………………………………………...….............
จังหวัดที่เกิด...............................................
วัน/เดือน/ปเกิด.............................................................
อาชีพ (ระบุตําแหนง)..................................................................
สถานภาพ..........................................................................
ที่อยู…
 …………………………………………………..………………………
…………………………………………………รหัสไปรษณีย.........................

6.ชื่อ-นามสกุล พี-่ นอง ………………………………………………...…
จังหวัดที่เกิด..............................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด............................................................................
อาชีพ (ระบุตําแหนง)..................................................................
สถานะ...........................................................................
ที่อยู…
 …………………………………………………………………………
………………………………………………รหัสไปรษณีย. ........................
7.ชื่อ-นามสกุล พี-่ นอง ………………………………………………...…
จังหวัดที่เกิด..............................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด............................................................................
อาชีพ (ระบุตําแหนง)..................................................................
สถานะ...........................................................................
ที่อยู…
 ……………………………………………………………………………..
………………………………………………รหัสไปรษณีย. ........................
กรณีสมรสทัง้ จดทะเบียนและไมจดทะเบียน, หยาราง, เปนหมาย
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สมรสเมื่อไร วัน/เดือน/ป ...................................................................
(โปรดระบุ แมวาจะหยากันแลวหรือคูสมรสเสียชีวต
ิ )
หยาเมื่อไร วัน/เดือน/ป ...................................................................
คูสมรสเสียชีวิตเมือ
่ ไร วัน/เดือน/ป ...........................................................
1. ชื่อ-นามสกุล คูส
 มรส……………………………………………………
จังหวัดที่เกิด…………………………...........................
วัน/เดือน/ปเกิด..............................................................................
อาชีพ (ระบุตําแหนง)...................................................................
สถานภาพ.........................................................................................
ที่อยู…
 ……………………………………………………………………………
……………………………………………………รหัสไปรษณีย.......................

2. ชื่อ-นามสกุล บุตร ………………………………………………...…
จังหวัดที่เกิด...................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด.............................................................................
อาชีพ (ระบุตําแหนง)..................................................................
สถานภาพ.......................................................................................
ที่อยู…
 ……………………………………………………………………………
…………………………………………………รหัสไปรษณีย.....................

3. ชื่อ-นามสกุล บุตร ………………………………………………...…
จังหวัดที่เกิด...............................................................
วัน/เดือน/ปเกิด............................................................................
อาชีพ (ระบุตําแหนง)..................................................................
สถานภาพ...........................................................................
ที่อยู…
 …………………………………………………………………………..
……………………………………………………รหัสไปรษณีย......................
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ขอมูลเบื้องตนและหลักฐานการทําวีซาสหรัฐอเมริกา
** ผูยื่นคํารองที่มีอายุมากกวา 18 ป ขึ้นไป จะตองมีคุณสมบัติของตัวเองในการที่จะไดรับวีซาชั่วคราวประเภทธุรกิจหรือ
ทองเที่ยว **

ผูยื่นคํารองขอวีซาทุกทานตองยืน่ เอกสารประกอบคํารองขอวีซาดังตอไปนี้ หากยื่นคํารองไม
ครบถวน ทางสถานทูตจะไมพิจารณาเอกสารของทาน..
1. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณานําหนังสือเดินทางฉบับเกาที่มีวีซาเขา
ประเทศสหรัฐฯมาแสดงดวย ถามี)
2. รูปถายหนาตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จํานวน 2 ใบ
ถายไมเกิน 6 เดือน รูปถายจะตองเปนพื้นหลังสีขาวเทานั้น เปดหู,
หามสวมแวนตาดําหรือหมวก สัดสวนใบหนาตองเกิน 50 เปอรเซ็นตของพื้นที่รูปถาย
3. สําเนาทะเบียนบาน – สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (เด็กใชสําเนาสูติบัตร) –
สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบหยา ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
4. หลักฐานการทํางาน
4.1 กรณีเปนลูกจาง จะตองยื่นจดหมายจากที่ทํางานเปนภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เริ่มทํางานเมื่อใด ตําแหนงอะไร
เงินเดือนเทาไร ไดลาหยุดพักจากวันที่เทาไรถึงวันที่เทาไร และจะกลับมาปฏิบัติงานวันที่เทาไร
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ใหยื่นหลักฐานประกอบธุรกิจการคา เชน ใบทะเบียนการคา ใบทะเบียนพาณิชย (ถาย
สําเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผูเดินทางเปนกรรมการอยู
4.3 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ใชใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด
4.4 กรณีอายุไมถึง 19 ป ถาผูปกครองทานใดทานหนึ่งไมไดเดินทางดวย ใหทานผูปกครองที่ไมไดเดินทางทําหนังสือ
ยินยอม
จากอําเภอหรือเขตทองที่อาศัย
4.5 กรณีอายุไมถึง 19 ป และถาบิดามารดาไมไดเดินทางดวย ใหบิดาและมารดาทําหนังสือยินยอมจากอําเภอหรือเขต
ทองที่อาศัย และระบุใหเด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
5. หลักฐานการเงิน ถายสําเนาสมุดเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ชื่อเจาของบัญชีตองเปนชื่อของผูเดินทางเทานั้น หรือ
จดหมายรับรองจากธนาคาร 1 ชุด
6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน และรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง หรือ หนังสือเชิญจากญาติ
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แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาอเมริกา

Nonimmigrant Visa Application DS-160
DS-160 คือระบบกรอกขอมูลสําหรับการยืน
่ วีซาอเมริกา

กรุณากรอกขอมูลใหครบ และตรงกับความเปนจริง
เปนขอมูลที่จะใชประกอบการสัมภาษณของทาน
**ถากรอกขอมูลไมครบถวน จะไมสามารถยื่นเอกสารได**

(โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ)
Personal Information 1

นามสกุล ตรงกับในหนังสือเดินทาง ________________________________
2. Given names / ชื่อตน ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________
3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________
4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถามี (เชน นามสกุลกอนแตงงาน
นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล)
ชื่อเกา:_________________________________นามสกุลเกา:____________________________________
5. Sex / เพศ
Male /ชาย
Female / หญิง
6. Marital Status / สถานภาพ
Single / โสด
Married / Civil Partner / สมรส
Unmarried Partner / อยูรวมกันโดยไมไดสมรส
Divorced / Dissolved Partnership / หยาราง
*** ถาหยา หยาวันที่เทาไร (ว/ด/ป)_____________เพราะเหตุผลอะไร
____________________
Separated / แยกกันอยู
Widowed / Surviving Civil Partner / หมาย
7. Date of Birth / วันเดือนปเกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________
8. City of Birth / เมืองหรือเขตที่เกิด ________________________________________
9. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดที่เกิด _______________________________
10. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________
1. Surname /

Personal Information 2

สัญชาติ _______________________________________________
Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สัญชาติอื่นที่ไดรับ หรือเคยไดรับ
ถามีสัญชาติอื่น คือประเทศ : ________________________

1. Nationality /
2.
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3.
4.

ไดถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ไดระบุไวหรือไม
ใช
ไม
ถามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________
National Identification Number / เลขที่บัตรประชาชน __________________________
U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถามี
______________________________________________________________

5. U.S. Taxpayer Id Number /

หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถามี

______________________________________________________________

Address and Phone Information
1. Street Address /

ที่อยู ____________________________________________________

_______________________________________________________________________
____________________________________ Postal zone/
2. Country /

รหัสไปรษณีย :______________

ประเทศ_______________________________________________________

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

ที่อยูที่สามารถติดตอไดหากแตกตางจากที่อยูในขอ 1
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
4 . Home Phone Number / โทรศัพทบาน_________________________________________
5. Work Phone Number / โทรศัพทที่ทํางาน ______________________________________
6. Work Fax Number / โทรสารที่ทํางาน _________________________________________
7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพทมือถือ __________________________________
8. Email Address / ที่อยูอีเมล ________________________________________________
Passport Information

หมายเลขหนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ________________________
2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโคดดานหลังหนังสือเดินทาง
1. Passport Number /

___________________________________________
3. Country / Authority that Issued Passport

/ ประเทศหรือหนวยงานที่ออกหนังสือเดินทาง

______________________________________________________________

สถานที่ออกหนังสือเดินทาง ____________________
Issuance Date / วันที่ออกหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________
Expiration Date / วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______
5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ทานเคยทําหนังสือเดินทางสูญหาย
หรือถูกขโมยหรือไม
Yes / *เคย
No / ไมเคย
* ถาเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number ______________________________
เหตุผลที่หนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________
4. Where was the passport issued?

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

จุดประสงคของทานในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

_______________________________________________________________

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

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตองการพํานักในสหรัฐอมริกา

/วัน
Address where you will stay in U.S./ ที่อยูในสหรัฐที่ทานตั้งใจจะไปพํานัก
Street Address / ที่อยู_______________________________________________
City / เมือง_______________________________________________________
State / รัฐ ________________________________________________________
Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________
Person/Entity paying for your trip? / ใครเปนผูออกคาใชจายใหกับทาน?
__________________ Day(s)

4.

5.

_______________________________________________________________

*** ถามีผูอื่นออกคาใชจายให หรือบริษัทออกคาใชจายให ใหกรอกขอมูลดานลางตอไปนี้ // ถาไมมีขามไปที่ขอ 6
ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผูออกคาใชจายให
:_________________________________________________
Address of person / company paying for trip //

ที่อยูของผูออกคาใชจายให หรือบริษัทที่ออกคาใชจายให :

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

เบอรโทรศัพทมือถือ หรือ บริษัท : ________________________________________________
Relationship to you /ความสัมพันธกับคุณ เชน พอ แม นายจาง เปนตน :
Telephone number /

____________________________________

Previous U.S.Travel Information
1.

ภายใน 10 ปที่ผานมา ทานเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม ?
*Yes/เคย
No/ไมเคย
** ถาเคย โปรดระบุรายละเอียดตอไปนี้
Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________
Length of stay / ระยะเวลาที่ทานอยูในประเทศสหรัฐฯ เปนเวลากี่วัน___________________Day(s)/วัน
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาติขับขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม?
มี
ไมมี
Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข :_______________________________________________
State of Driver’s license/เปนใบอนุญาติขับขี่ของรัฐ
:________________________________________________

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

เคย
** ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด
* Yes/

/ไมเคย

No

Date last visa was issued/ วันที่ออกวีซา:________________________________
Visa Number/หมายเลขวีซา______________________________________________

- Have you been ten-printed ? /ทานเคยพิมพลายนิ้วมือที่สถานทูต U.S. แลวหรือไม ?
Yes / ใช
No / ไมใช
- Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทานเคยทําวีซา U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม ?
Yes / ใช
No / ไมใช
Enter year visa was lost or stolen/ถาเคย โปรดระบุปที่หาย (ค.ศ.) : ______________
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โปรดอธิบายเหตุผลที่ทําหาย______________________________________
- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซาอเมริกาของทานเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือไม ?
Yes / ใช
No / ไมใช
Explain / ถาเคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________
3. ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาสหรัฐ ถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซาหรือไม
Yes / เคย
No / ไมเคย
ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด
Explain /

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Family Information : Relatives
1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบิดาและวันเดือนปเกิด

/ นามสกุลบิดา __________________________________________
Given Names / ชื่อบิดา __________________________________________
Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________
Is your father in the U.S.? บิดาของทานพํานักอยูในสหรัฐใชหรือไม
Yes / ใช
No / ไมใช
Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยูที่ประเทศสหรัฐฯ :
U.S.Citizen
Surnames

U.S.Legal permanent

resident
Nonimmigrant

Other/ I don’t

know
Mother’s Full Name and Date of Birth /

ชือ่ นามสกุลมารดาและวันเดือนปเกิด

/ นามสกุลมารดา ________________________________________
Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________
Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________
Is your mother in the U.S.? มารดาของทานพํานักอยูในสหัฐใชหรือไม
Yes / ใช
No / ไมใช
Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยูที่ประเทศสหรัฐฯ :
U.S.Citizen
Surnames

U.S.Legal permanent

resident
Nonimmigrant

Other/ I don’t

know

2. Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / fiancée, spous (husband/wift),
chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)?

ทานมีญาติลําดับตนที่ไมใชบิดามารดา ( ไดแก คูหมั้น คูสมรส บุตร พี่นอง )

พํานักอยูในสหรัฐหรือไม
Yes / ใช
If Yes’ please provide details

No /

ไมใช

/ ถาใช โปรดระบุรายละเอียด

นามสกุล _____________________________________________
Given Names / ชื่อ _____________________________________________
Surname /
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Relationship to you /

ความเกี่ยวของกับทาน ____________________________

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

สถานะของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เชน
เปนอเมริกาซิติ เชน ไดรับใบเขียว ไดรับวีซาสหรัฐชั่วคราว หรืออื่นๆ )

Nonimmigrant, Other / I don’t know)

___________________________________________________________

3.

____________________________________________________________
Do you have any other relatives in the United States
Yes /

ใช

If Yes’ please provide details

No /

ไมใช

/ ถาใช โปรดระบุรายละเอียด

___________________________________________________________
____________________________________________________________

Spouse Information

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคูสมรส ________________________________
2. Spouse’s Given Names / ชื่อคูสมรส _________________________________
3. Spouse’s Date of Birth / วัน
4.
5.
6.

เดือน ป เกิด คูสมรส __________________________
Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________
Spouse’f Plade of Birth / สถานที่เกิด _________________________________
Spouse’s Address / ที่อยูค
 ูสมรส _____________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Present Work/ Education/ Training / Information
1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือที่ทํางาน ____________________
__________________________________________________________
Street Address / ที่อยู _____________________________________________

/ เมือง _____________________________________________________
State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________
Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________
Country / ประเทศ _________________________________________________
Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน _____________________
3. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป
City

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

1. Were you previously employed? กอนหนานี้เคยทํางานหรือไม
Yes /

ใช
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Employer / Employment information

ชื่อบริษัทที่เคยทํางาน _________________________________________________
Employer Address /ที่อยูของบริษัทที่เคยทํางาน
Employer Name/

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

เบอรโทรศัพทที่เคยทํางาน ______________________________________________________
Job Title/ตําแหนงงาน _____________________________________________________________
Employment Date From/เริ่มทํางานตั้งแตเมื่อไร (วัน/เดือน/ป) ____________________________________
Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ป) ______________________________________
Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________

Telephone/

2.
3.
4.
5.

_______________________________________________________________

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

ทานเคยเขาเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกวาหรือไม ?
Yes / ใช
No / ไมใช
If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including elementary schools/

ถาใช

โปรดกรอกขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ทานเคยเขาเรียน
Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________
Address/ที่อยูของสถานศึกษา _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

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

อื่น ๆ ใน 5 ปที่แลวหรือไม
Yes /* ใช

คุณเคยทองเที่ยวในประเทศ

ไมใช
** If yes please provide a List of Countries Visited /ถาใช โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปที่ผานมา
No /

__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

คุณเคยทําหนาที่ในทางทหารหรือไม
Yes / ใช(โปรดระบุ)
No / ไมใช

2.Have you ever served in the military ?

If yes please provide the following information / ถาใช โปรดระบุรายละเอียดตอไปนี้
Name of Country/ประเทศ ____________________________________________
Branch of Service/หนวยงาน , สังกัด ____________________________________________
Rank / Position /ยศ/ตําแหนง______________________________________________
Military Specialty/ ความเชีย่ วชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________
Date of Service From ________________________ Date of Service To __________________________

Security and Background : Medical and Health Information
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1. Do you have a communicable disease of public health significance such as tuberculosis (TB)? ทานเปนโรคติดตอใด (

เชน วัณโรค)

ที่เปนภัยตอสาธารณชนหรือไม
No / ไมใช
ใช
* Explain / *ถาใช โปรดระบุโรคที่ทานเปน
Yes /*

___________________________________________________________
____________________________________________________________

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

ไมใช
If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบุรายละเอียด
Yes /

ใช

No /

___________________________________________________________
____________________________________________________________
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