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ล่องเรื อชมเทพีเสรีภาพ -วู้ดเบอร์ รี่ เอาท์ เลทขึน้ ตึกเอ็มไพร์ สเตท - นิวยอร์ ค
วอชิงตัน ดีซี – ทาเนียบขาว - สถาบันสมิธโซเนียน – วอชิงตัน ดีซี - แอตแลนด์ ตคิ ซิตี้
ฟิ ลาเดเฟี ย -แฮริสเบิร์ค-โรงงานช๊ อคโกแลต - คอร์ นนิ่ง- นา้ ตกไนแองการ่ า –ห้ องพักเห็นวิวนา้ ตก
ล่องเรื อชมนา้ ตก - โรงงาน ICE WINE – โตรอนโต้ - ขึน้ ตึก CN TOWER
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(กรุณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง – นิวยอร์ ค

09.30 น.

พร้ อมกัน ณ เคาน์ เตอร์ สายการบินคาร์ เธ่ ย์ แปซิฟิค แถว M ประตู 7 สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริษัท
คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยเทีย่ วบินที่ CX754
เดินทางถึงฮ่ องกง เพื่อแวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ ค ประเทศสหรัฐอเมริกา (JFK) โดยเทีย่ วบินที่ CX846
เดินทางถึง นครนิวยอร์ ค (NEW YORK JFK) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุ ลกากรแล้ วนาท่ านเข้ า
สู่ โรงแรมทีพ่ กั

12.40 น.
16.20 น.
18.45 น.
22.40น.

พักที่ : APA WOODBRIDGE HOTEL

หรื อระดับใกล้ เคียง

วันที2่

นิวยอร์ ค – ล่องเรื อชมเทพีเสรีภาพ – ขึน้ ตึกเอ็มไพร์ สเตท – นิวยอร์ ค

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านล่ องเรื อชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (STATUE OF LIBERTY)เดิมมีชื่อว่า LIBERTY ENLIGHTENING
THE WORLD ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัด
สั น เป็ นของขวัญ ที่ ช าวฝรั่ ง เศสมอบเอาเป็ น
ของขวัญแก่ชาวอเมริ กนั ในวันที่อเมริ กาเฉลิ ม
ฉลองวันชาติครบ 100 ปี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม
ปี 1876 โดยส่ ง มอบอย่า งเป็ นทางการ โดยมี
ประธานาธิ บ ดี โ กรเวอร์ ค ลิ ฟ แลนด์ เ ป็ นผู ้รั บ
มอบในวันที่ 28 ตุลาคม 1 886เทพีเสรี ภาพ เป็ น
ประติมากรรมโลหะสาริ ด รู ปเทพีห่มเสื้ อคลุ ม
มื อ ขวาชู ค บเพลิ ง มื อ ซ้ า ยถื อ แผ่ น จารึ กค า
ประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 1984ผ่านชม
GROUND ZEROสถานที่ ๆ เคยเป็ นที่ต้ งั ของตึกเวิร์ดเทรดถูกเรี ยกว่า ทันทีที่สิ้นสุ ดการวินาศกรรมในครั้งนั้น
หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริ กา และหน่วยงานของเอกชนร่ วมกันตาเนิ นการปรับปรุ งพื้นที่ดงั กล่าวให้เป็ น
สถานที่ระลึกถึงเหยือ่ จากวินาศกรรม 9/11
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
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บ่าย

ค่า

นาท่ านขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์ สเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลก
ปั จจุบนั สู งเป็ นอันดับ 14 ของโลก มีท้ งั หมด 102 ชั้น ตึกนี้ ยงั เป็ นสถานที่ ถ่ายทาภาพยนตร์ ของฮอลลีวูด้ หลาย
เรื่ องมาใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาฉากสาคัญ ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เป็ นต้น/ นัง่ รถชม
ตัวมหานครนิ วยอร์ ค ชมเขต
แมนแฮตตัน ซึ่ งเป็ นที่ ต้ ั ง
ของสถานที่ ส าคั ญ ต่ า ง ๆ
อ า ทิ ย่ า น ว อ ล ล์ ส ต รี ท
(WALL STREET) เป็ นชื่ อ
ของถนนในเกาะแมนแฮต
ตั น ถนนเส้ น นี้ เป็ นถนน
เก่าแก่ เส้นหนึ่ งของเมือง ซึ่ ง
เป็ นศู น ย์ก ลางทางการเงิ น
แห่ งหนึ่ ง และตลาดหลัก ทรั พย์นิวยอร์ ค เริ่ ม ตั้งต้นอยู่บ นถนนสายนี้ ผ่า นชม ย่ า นเรดิโอ ซิ ตี้มิวสิ ค ฮอลล์
(RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภาพยนตร์ และโรงคอนเสิ ร์ต จุที่นงั่ ได้ 6,500 ที่นงั่ นาท่านสู่ ย่ านฟิ ฟธ์ อเว
นิว(FIFTH AVENUE)ย่านที่เป็ นศูนย์รวมของสิ นค้ายี่ห้อชั้นนาและแฟชัน่ ทันสมัย อีกทั้งยังมีห้างสรรพสิ นค้า
ชื่อดัง MACY ตั้งอยู่
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : APA WOODBRIDGE HOTEL

หรื อระดับใกล้ เคียง

วันที3่ พรีเมี่ยม เอาท์ เลท – ฟิ ลาเดลเฟี ย – ชมเมือง – แอตแลนติก ซิตี้
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

นาท่านเดินทางสู่ Premium Outlets ซึ่งเรี ยกได้วา่ เป็ นแบรนด์เอาท์เลท ที่ดีที่สุดในอเมริ กา ตั้งอยูบ่ นเนื้อ
ที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า นาเสนอสิ นค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมาย
หลากหลายแบรนด์ อาทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS
SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANIและอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่าน
ได้เดินเล่นหรื อจะเลือกนัง่ จิบชา กาแฟ ที่มาจาหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้

อิสระอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
บ่าย

เดิ นทางสู่ เมืองฟิ ลาเดลเฟี ยมลรัฐเพนซิ ลวาเนีย ซึ่ งเป็ นเมืองที่ริเริ่ มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ชมระฆั ง แห่ ง อิส รภาพ หรื อ ลิเ บอร์ ตี้ เบลล์ จัด เป็ นระฆัง ที่ มี
ความหมายต่ อ ประวัติ ศ าสตร์ ช าติ อเมริ ก ัน เพราะเป็ นระฆัง ใบที่ ส่ ง เสี ย งก้อ ง
กังวาลหลังประกาศอิสรภาพไม่ข้ ึนตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776เหตุที่เลือกใช้
ระฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆังจารึ กข้อความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรี ภาพไว้
ว่า“ขอให้เสรี ภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยูบ่ นผืนแผ่นดิ นนี้ ” ซึ่ งสอดคล้องกับ
วัตถุ ประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆังเสรี ภาพใบนี้ มีน้ าหนัก 2,080
ปอนด์ เริ่ มแขวนเป็ นระฆังประจาเมืองฟิ ลาเดลเฟี ย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียามมีการ
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ประชุ มหรื อเหตุการณ์สาคัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพื่อประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตีไว้อาลัยในอสัญกรรม
ของคณะผูก้ อบกู้อิสรภาพทุ กๆคน ระฆัง เริ่ มปรากฏรอยร้ าวในปี 1835 และแตกปริ หลังการตี ฉ ลองวันเกิ ด
ประธานาธิ บดีจอร์ จวอชิงตัน ทาให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพร่ าเพรื่ อ เพื่อยืดอายุของระฆังให้ยาวนาน
ที่สุด / ชม อินดีเพนเด้ นซ์ ฮอลล์ สถานที่ประกาศอิสรภาพ ตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย ซึ่ งได้ประกาศเอก
ราชไว้ในปี ค.ศ 1776 คาประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์ สัน แถลงว่า อาณานิ คมอเมริ กา 13 แห่ ง ขอแยกตัว
จากอังกฤษ จากนั้น นาท่ านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี้ ดินแดนแห่ งคาสิ โน ที่ข้ ึนชื่ นที่สุดด้านฝั่งตะวันออก
(ลาสเวกัสตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อนั งดงาม ทาให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ โลก ต่างใฝ่ ฝันที่จะมาเสี่ ยงโชค ณ เมืองนี้
อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ ยงโชคที่คาสิ โน

เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งและการเดินเล่น WALKING STREET
ทางบริษทั ฯ คืนค่าอาหารคา่ ท่ านละ 20 USD

พักที่ : BALLY’S ATLANTIC CITY

หรื อระดับใกล้ เคียง

วันที4่

แอตแลนติก ซิตี้ – วอชิงตัน ดีซี – สถาบันสมิธโซเนียน – ชมเมือง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ า นชมกรุ ง วอชิ ง ตัน ดี ซี น าท่ า นนั่ง รถโค้ช ปรั บ อากาศชม กรุ ง วอชิ ง ตัน ดี ซี เมื องหลวงของประเทศ
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า มี ชื่ อ เ ต็ ม ว่ า
DISTRICT OF COLUMBIA หรื อ
ใช้ตวั กันว่า D.C. กรุ งวอชิงตัน ดีซี
สร้ า งในสมัย ของประธานาธิ บ ดี
จอร์ จ วอชิ งตัน ประธานาธิ บดีคน
แรกของสหรั ฐ อเมริ ก า สร้ า งขึ้ น
แทนฟิ ลาเดลเฟี ยที่ เ คยเป็ นเมื อ ง
ห ล ว ง ข อ ง ส ห รั ฐ ฯ ส มั ย เ ป็ น
ดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ เป็ น
เมืองหนึ่ งที่ได้รับการ ออกแบบผัง
เมืองได้อย่างสวยงามเป็ นระเบียบ และเป็ นที่ต้ งั ของหน่วยงานรัฐบาลที่สาคัญๆ โดย กรุ งวอชิ งตัน ดีซี นั้นติดกับ
รัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมรี แลนด์ อยูใ่ นเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ าพอตอแมก (POTOMAC RIVER)
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

รหัสทัวร์ : THW6-CX-US-19OCT-30DEC18
บ่าย

เดินทางสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึ่ งเป็ นสถาบันวิจยั ก่อตั้งขึ้นตามความ
ประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ ชาว
อัง กฤษ เจมส์ ส มิ ธ สั น (JAMES
SMITHSON) ซึ่ ง ร ะ บุ ใ น
พินัย กรรมว่า หากหลานชายของ
เขา เฮนรี่ เจมส์ ฮงั เกอาร์ ฟอร์ ด ไม่
มี ท ายาท ก็ ใ ห้ ย กมรดกทั้ง หมด
ให้ แ ก่ รั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก าเพื่ อ
ก่ อตั้งองค์กรที่ ส ามารถ “เพิ่มพู น
แล ะ เผย แพร่ คว ามรู ้ ” ใ ห้ แ ก่
มนุ ษยชาติเข้าชม พิพิธภัณฑ์ ยาน
ยนตร์ อากาศยาน (NATIONAL
AIR AND SPACE MUSEUM)
ชมเครื่ องบิ นหลายยุค หลายสมัย
รวมทั้ง KITTY HAWK FLYER
เครื่ องบิ นล าแรกของโลกของ พี่
น้องตระกูลไรน์ ยานอพอลโล 11
จรวดลาแรกที่โคจรไปกลับโลก–
ดวงจันทร์ ชม พิพิธภัณฑ์ ประวัติ
ธ ร ร ม ช า ติ (NATIONAL
MUSEUM OF NATURAL
HISTORY) เพลิดเพลินกับการชมหุ่นสตัฟฟ์ ช้างป่ าแอฟริ กนั ตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นที่ยงั มีห้องที่มีซาก
ดึกดาบรรพ์ มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่ มีไฮไลท์ที่สาคัญคือ เพชรโฮ้ ป (Hope Diamond) อันเป็ น
เพชรสี น้ าเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประวัติวา่ นาแต่ เคราะห์ร้ายมาให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของเสมอ จนกระทัง่ เจ้าของ
คนสุ ดท้ายส่ งมาให้แก่สถาบันสมิธโซเนี ยน นาท่านถ่ายรู ปกับทาเนียบขาว (White House) (บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ไม่จอดแวะถ่ายภาพกรณี มีการปิ ดถนนเพื่อรักษา
ความปล อดภั ย ประ ธ านาธิ บดี ) ที่ พ านั ก ของ
ประธานาธิ บดีสหรัฐอเมริ กา ชมอนุ สาวรี ย์วอชิ งตัน
ที่มีลกั ษณะเป็ นแท่งโอบิลิสก์ สู ง 169 เมตร สร้ างขึ้น
เพื่อเป็ นเกี ยรติ แก่ จอร์ จ วอชิ งตัน ประธานาธิ บดี คน
แรกของสหรัฐฯ แวะเก็บภาพ เข้าชมอนุสรณ์สถาน
อับราฮัมลินคอล์น (LINCOLN MEMORIAL)ใจ
กลางกรุ งวอชิ งตัน ดี ซี ร้ างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ สถานที่ระลึ กถึ งอดีตประธานาธิ บดี ลิ นคอล์นตั้งอยู่ในบริ เวณ
สวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมือง ชมอนุ สรณ์ สถานทหารผ่านศึกเกาหลี เป็ นรู ปแกะสลักที่เป็ นรู ป
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ทหาร ผ่านชมอนุ สรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์ สัน (JEFFERSON MEMORIAL) อนุ สรณ์สถานที่สวยงามและ
ค่า

สาคัญแห่งหนึ่งในกรุ งวอชิงตัน ดีซี มีรูปปั้ นของประธานาธิ บดีเจฟเฟอร์ สันอยูด่ า้ นใน
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : MARRIOTT BETHESDA HOTEL

หรื อระดับใกล้ เคียง

วันที5่

วอชิงตัน ดีซี – แฮร์ ริสเบิร์ก – พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ ชี่ – คอร์ นนิ่ง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่ า นออกเดิ นทางสู่ เมื องแฮร์ ริส เบิ ร์ ก Harrisburg น าท่ า นแวะเยี่ยมชม โรงงาน โรงงานช็ อคโก
แล็ตแสนอร่ อยที่มีชื่อเสี ยงดังไป
ทัว่ โลก ที่มีเครื่ องจักรเก่าแก่ที่ใช้
ใ น ก า ร ผ ลิ ต ช็ อ ค โ ก แ ล ต
HERSHEY’S โรงงานนี้ ได้ ถู ก
ก่ อตั้งขึ้ นมาโดย Mr.Milton S.
Hershey ในปี ค.ศ.1876 โดยมีลูก
อมคาราเมลรสนมที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
โดงดังว่า “Hershey’s Crystal A”
ที่ ม าพร้ อ มกับ ประโยคเด็ ด ที่ ว่ า
“Melt in your mouth” มีเวลา
ท่านได้ซ้ื อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็ นของฝากของที่ระลึก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมือง
คอ ร์ น นิ่ ง ร ะ ห ว่ า งท าง ช ม
ทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและ
ชี วิ ต แบบอเมริ กัน เมื อ งคอร์
นนิ่ งตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 อยู่
บนฝั่ งแม่น้ าเชมุง เป็ นเมื องที่ มี
ชื่ อเสี ย งทางด้า นการท าเครื่ อ ง
แก้ ว น าท่ า น เข้ าชมโชว์ รู ม
เครื่ อ งแก้ ว เมื อ งคอร์ น นิ่ ง ที่ มี
ชื่ อเสี ยงในด้านเครื่ องแก้วของ
อเมริ กาพร้ อมให้ท่า นเลื อกซื้ อ
เป็ นของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

พักที่ : HOLIDAY INN HOTEL

หรื อระดับใกล้เคียง

วันที6่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย
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คอร์ นนิ่ง – ล่องเรื อนา้ ตกไนแองการ่ า – ห้ องพักเห็นวิวนา้ ตก
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านสู่ เมืองบัฟฟาโร่ อุทยานแห่ งชาติไนแองการ่ า ฝั่งอเมริกา ที่ถือว่าเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่ ง
ของโลก และเป็ นสถานที่ดื่มน้ าผึ้งพระจันทร์ ยอดนิ ยมสู งสุ ด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริ กนั เสี ยงดังกึกก้อง
กั ม ปนาทสนั่ น หวั่น ไหว ท่ า น
สามารถสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่
ของน้ าตก ด้วยปริ มาณน้ า 6 แสน
แกลลอนต่อวินาทีที่ตกลงกระทบ
กันทาให้เกิดเสี ยงดังกึกก้องไปนับ
พันไมล์ และทาให้เกิ ดละอองน้ า
ปกคลุ ม ไปทั่ว บริ เวณทอดผ่ า น
ด้ ว ยสายรุ ้ ง โค้ ง รั บ กับ ตัว น้ าตก
ขนาดมหึ ม าสร้ า งความสวยงาม
น่ าประทับใจแก่ ผูม้ าเที่ยวชมไม่รู้
ลืม นาท่ านผ่านสะพานสายรุ ้ ง (RAINBOW BRIDGE) เพื่อข้ามพรมแดนสู่ อุทยานแห่ งชาติไนแองการ่ า ฝั่ ง
แคนาดา ที่ถือว่าเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่ งของโลก และเป็ นสถานที่ดื่มน้ าผึ้งพระจันทร์ ยอดนิ ยม
สู งสุ ด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริ กนั นาท่ านสู่ ท่าเรื อ นาท่ าน ล่ องเรื อ Horn Blower Cruise สัมผัส
กระแสน้ าที่งดงามดัง่ ธารทิพย์ร่วงริ นจากฟากฟ้า ท่านจะได้ชมความงามและความใหญ่โตของน้ าตกไนแองการ่ า
อย่างใกล้ชิด นับได้วา่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวลือลัน่ สนัน่ โลกและเป็ นแหล่งทาเงินให้กบั แคนาดาและสหรัฐอเมริ กา
ปี หนึ่ง ๆ นับจานวนมหาศาล
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อเมริ กนั นาท่ านสู่ ท่าเรื อ นาท่ าน
ล่ อ งเรื อ Horn Blower Cruise
สั ม ผัส กระแสน้ า ที่ ง ดงามดั่ง ธาร
ทิพย์ร่วงริ นจากฟากฟ้ า ท่านจะได้
ชมความงามและความใหญ่โตของ
น้ าตกไนแองการ่ าอย่างใกล้ชิด นับ
ได้ ว่ า เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วลื อ ลั่น
สนั่ น โลกและเป็ นแหล่ ง ท าเงิ น
ให้กบั แคนาดาและสหรัฐอเมริ กาปี
หนึ่ง ๆ นับจานวนมหาศาล
*** หากท่ านสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมน้าตกไนแองการ่ า กรุ ณาติดต่ อที่หัวหน้ าทัวร์ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมท่ านล่ ะ
120 USD *** (นั่งเฮลิคอปเตอร์ (NIAGARA HELICOPTER) ชมความงามของน้าตกไนแองการ่ า ในมุมมอง
ที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรี ยมกล้องถ่ายรู ปไว้ให้พร้อม
ตั้งแต่ข้ ึนเฮลิคอปเตอร์ ) นาท่านสู่ TABLE ROCK จุดชมวิวน้ าตกไนแองการ่ าที่อยูใ่ กล้ตวั น้ าตกมากที่สุด ท่าน
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จะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ และความน่ ากลัวของน้ าตก เมื่อท่านได้อยู่ใกล้ตวั น้ าตกที่ห่างออกไปไม่กี่เมตร
เสี ยงน้ าตกจะกระเทือนก้องไปไกลนับไมล์ อันเกิดจากปริ มาณน้ ามหาศาลของทะเลสาบอีรี่ ทิ้งตัวลงทั้งสายจาก
หน้าและทาให้เกิดละอองน้ าขนาดยักษ์ปกคลุมอยูเ่ หนื อน้ าตก เมื่อมองจากระยะไกลท่านอาจจะเห็นเป็ นสายรุ ้ง
มหึ มาพาดผ่านอยู่เหนื อน้ าตกชมนาฬิ กาดอกไม้ ซ่ ึ งได้รับการประดับจากไม้ดอก และไม้ประดับหลากชนิ ด
ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผ่านชม WHIRLPOOLหรื อน้ าวนขนาดยักษ์ที่เกิ ดจากกระแสน้ าที่มาจากน้ าตกไน
แองการ่ า

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองร้ าน Red Lobster

เมนูพเิ ศษ!!! Canadian Lobster

พักที่ : SHERATON AT THE FALLS HOTEL (FALLS VIEW) หรื อระดับเทียบเท่ า
พิเศษ...พักห้ องฝั่งวิวนา้ ตก FALLS VIEW ให้ ท่านได้ ชมความงามของนา้ ตกทั้งสองแห่ งอย่างเต็มอิม่ โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ใน
ยามค่าคืน ท่ านจะได้ ชมการประดับไฟบริเวณนา้ ตกแสนสวยตระการตา หรื อ สนุกสนานกับเสี่ ยงโชคทีค่ าสิ โน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ ๆ
กับโรงแรม

วันที7่

ไนแองการ่ า – เมืองไนแองการ่ า ออน เดอะ เลค ชิมไวน์ – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เล็ท – โตรอนโต้

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
อิสระท่านชื่ นชมกับความงามของน้ าตกอย่างจุใจ ได้เวลาสมควรนาท่านเที่ยวชมเมืองไนแองการ่ า ออน เดอะ
เลค เมื อ งน่ า รั ก ริ ม ทะเลสาบ ซึ่ ง
ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยไร่ องุ่ น
และไวน์ เ นอร์ รี่ น าท่ า นแวะชิ ม
ไวน์ รสเลิ ศ จากองุ่ น พัน ธุ์ ต่ า งๆ
รวมถึ ง ไอซ์ ไ วน์ที่ มี ชื่อเสี ย งที่ สุ ด
ของแคนาดา คื อ ไวน์ ที่ ผ ลิ ต จาก
องุ่ นที่ frozen คาต้นจะมีรสชาติ
หวานกว่าไวน์ปกติ มากไวน์ปกติ
ความหวานระดับ 1 desert wine
หวานระดับ 9 ส่ วน ice wine
หวานระดับ 19
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดินทางสู่ “Niagara Premium Outlets” ให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ดงั ต่างๆ
มากมาย อาทิเช่น BURBERY, COACH, CALVIN KL EIN, ARMANI, TOMMY HILFIGER ฯลฯ ได้เวลา
สมควร นาท่านเดินทางสู่ นครโตรอนโต
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

พักที่ : EDWARD VILLAGE MARKHAM HOTEL

หรื อระดับใกล้ เคียง

วันที่8
เช้ า
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โตรอนโต้ – ขึน้ หอคอย CN – ช้ อปปิ้ ง

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านชมนครโตรอนโต (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ Ontarioนครที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศแคนาดา
ชมบ้านเรื อนอันสวยงามของเมือง ที่ได้รับสมญานามให้เป็ นยุโรปแห่ งอเมริ กาเหนื อ ผ่านชมย่านธุ รกิจการค้า
ศาลาว่ า การเมื อ งที่ ไ ดั รั บ การ
ออกแบบด้วยสถาปั ตยกรรมทัน
สมัย ใหม่ ล้ า ยุค ชมสนามกี ฬ า
สกายโดม SKYDOMEที่สามารถ
เปิ ดปิ ดโดมได้ เหมาะสาหรับการ
แ ข่ ง ขั น ทุ ก ฤ ดู ก า ล ขึ้ น ช ม
ทัศนี ยภาพงดงามของทะเลสาบ
อ อ น ต า ริ โ อ แ ล ะ ตั ว เ มื อ ง บ น
หอคอย CN TOWER สิ่ งก่ อสร้ าง
ที่สู ง ที่ สุ ด ในแคนาดา ซึ่ งมี ค วาม
สู งถึ ง 553 เมตร ท่ า นจะได้ ช ม
ทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระตามอัธยาศัย กับการช้อปปิ้ ง สิ นค้าแฟชัน่ ชั้นนาของแคนาดา และอเมริ กา ที่ห้าง Eton และ The Bay ซึ่ งมี
สิ นค้าหลากหลายชนิ ดให้ท่านได้เลือกซื้ อ เช่น เสื้ อผ้า รองเท้า ยีนส์ Guess, Levis, Esprit, Polo, Gap, DKNY
เครื่ องสาอาง (Clinique, Elizabeth Arden, Mac) เป็ นต้น
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / นาเดินทางสู่ สนามบินโตรอนโต

วันที่9

โตรอนโต้ – ฮ่ องกง – กรุงเทพฯ

01.45 น.

ออกเดินทางจากสนามบินโตรอนโต้ สู่ สนามบินฮ่ องกง โดยสายการบิน คาร์ เธ่ ย์แปซิฟิค เทีย่ วบินที่CX829
***************** บินข้ ามเส้ นเวลาสากล ***************

เทีย่ ง
บ่าย

วันที1่ 0 กรุงเทพฯ
05.00 น.
08.15 น.
10.05 น.

เดินทางถึงสนามบินฮ่ องกง เพื่อแวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ สุ วรรณภูมิ โดยเทีย่ วบินที่ CX705
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดิน ทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ ต ามความเหมาะสม เนื่ อ งจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ า ช้ า อั น
เนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้ น เพื่ อความปลอดภัยในการ
เดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็ คชั่ นส์ ได้ มอบหมายให้ หั ว หน้ าทั วร์ ผ้ ูนาทั วร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้ นทั้ งนี้การ
ตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

19-28 ต.ค. // 20-29 ต.ค.61
01-10 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61-08 ม.ค.62

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่

109,900

109,900

105,900

27,900

119,900

119,900

115,900

32,900

หมายเหตุ !!! โรงแรมในแคนาดา และ อเมริกา ไม่ มีห้องพักสาหรับ 3 คน (TRIPLE ROOM)
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในอเมริ กาจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการ
ปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าแคนาดา และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าทาหนังสื อเดินทาง (Passport)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าวีซ่าอเมริ กาและค่าบริ การต่างที่เกี่ยวข้องกับสถานทูต
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้ องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรม
ที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง (4 เหรียญยูเอส / วัน / คน)
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า อเมริกาและค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ าน
จะผ่ านการพิจารณาหรื อไม่ ก็ตาม หากต้ องการให้ ทางบริษัทเป็ นผู้จัดการเรื่ องวีซ่าให้ คิดราคารวม
ค่าบริการแล้วท่ านละ 8,500 บาท
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เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดิ นทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า หรื อ
จัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่
ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริ ษัทจะทาการยื่ นวีซ่าของท่ านก็ต่อ เมื่ อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษท
ั
จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงทีท
่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่า
ด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย
่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะ
ยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120
วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจง
ให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส
่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่ องบิน
หรื อ พาหนะอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น ทางมาสนามบิ น ทางบริ ษั ท จะไม่ รั บ ผิด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ
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เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน หรื อ
กรุ๊ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
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***กรุณากรอกแบบฟอร์ มส่ วนตัว เพื่อยื่นวีซ่าอเมริกา และ แคนาดา***
1. ชื่ อ......................................................................................นามสกุล.....................................................................................
นามสกุลเดิม (หากแต่ งงาน หรื อเปลีย่ น นามสกุล)...............................................................................................................
2. วัน/เดือน/ปี เกิด....................................................................................................................................................................
3. ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ต้ องระบุ ทุกช่ อง)
บ้ านเลขที.่ ................................................หมู่บ้าน.............................................ถนน...........................................................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด…....................................................
รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์(บ้ าน)....................................โทรศัพท์(มือถือ)................................................
โทรศัพท์ (ทีท่ างาน).................................................... อีเมล์ (ถ้ ามี) .....................................................................................
4. ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน ทีต่ ิดต่ อได้ (ต้ องระบุ ทุกช่ อง) หากเหมือนข้ อ 3 กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย /
เหมือนข้ อ 3
หากทีอ่ ยู่ไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน กรุ ณากรอกข้ อมูล
บ้ านเลขที.่ ............................หมู่บ้าน..............................................................ถนน..............................................................
ตาบล/แขวง.........................................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์ (บ้ าน)...........................................โทรศัพท์ (มือถือ)........................................
โทรศัพท์ (ทีท่ างาน)..............................................................อีเมล์ (ถ้ ามี) .............................................................................
5. สถานภาพ

โสด

สมรส

หย่าร้ าง

หม้ าย

6. กรณีสมรสจดทะเบียนชื่ อ-นามสกุล.คู่สมรส.......................................................................................................................
นามสกุลเดิม ของคู่สมรส....................................................................................................................................................
วัน/ เดือน/ปี เกิด คู่สมรส........................................วันทีจ่ ดทะเบียนสมรส..............เดือน..............................ปี ..................
7. กรณีสมรสไม่ จดทะเบียน ชื่ อ-นามสกุลคู่สมรส...................................วัน/เดือน/ปี เกิด คู่สมรส..........................................
8. กรณีหย่า หรื อ หม้ าย
ชื่ อ-นามสกุลคู่สมรส............................................................................................................................................................
วันทีจ่ ดทะเบียนสมรส วันที.่ ............................เดือน.......................................................ปี .................................................
วันทีจ่ ดทะเบียนหย่า วันที.่ ..............................เดือน.....................................................ปี ....................................................
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9. กรณีสมรส (มีบุตร – ธิดา) ชื่ อ-นามสกุล บุตร-ธิดา
ชื่ อ - นามสกุล

วัน เดือน ปี เกิดสถานทีเ่ กิด

อาชีพ

สถานะภาพสมรส

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

10. ในการเดินทางครั้งนี้ คู่สมรส และ บุตร ธิดา เดินทางพร้ อมท่ านด้ วย หรื อไม่
เดินทางด้ วย
ไม่ ได้ เดินทางด้ วย
หากเดินทาง กรุ ณาระบุชื่อ
1. ...........................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................................
11. ข้ อมูลการขอวีซ่า สถานฑูต อเมริกา / แคนาดา
ท่ านเคยขอวีซ่าสถานฑูตอเมริกา หรื อไม่
เคย
ไม่ เคย
ท่ านเคยขอวีซ่าสถานฑูตแคนาดา หรื อไม่
เคย
ไม่ เคย
หากท่านเคยได้ วซี ่ าอเมริกา (กรุ ณาสาเนาวีซ่าเดิมแนบมาด้ วย)
เคยเดินทางเข้ าอเมริกา ระหว่างวันที.่ ...................................................... ถึงวันที.่ ...........................................................
(กรุ ณาระบุ วัน เดือน ปี ทีเ่ ดินทาง)
หากท่านเคยได้ วซี ่ าแคนาดา (กรุ ณาสาเนาวีซ่าเดิมแนบมาด้ วย)
เคยเดินทางเข้ าอเมริกา ระหว่างวันที.่ ...................................................... ถึงวันที.่ ...........................................................
(กรุ ณาระบุ วัน เดือน ปี ทีเ่ ดินทาง)
12. หากท่านเคยยื่นขอวีซ่าสถานฑูตอเมริกาท่านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรื อไม่
เคย
ไม่ เคย
เคยยื่นวีซ่าอเมริกา (และถูกปฎิเสธ) เมื่อวันที่ ...................................................................... (กรุ ณาตอบตามจริง)
13. หากท่านเคยยื่นขอวีซ่าสถานฑูตแคนาดา ท่านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรื อไม่
เคย
ไม่ เคย
เคยยื่นวีซ่าแคนาดา (และถูกปฎิเสธ) เมื่อวันที่ ...................................................................... (กรุ ณาตอบตามจริง)
14. ข้ อมูลส่ วนบุคคล (ข้ อมูลบิดา – มารดา)
14.1 ชื่ อบิดา.........................................................นามสกุลบิดา.......................................................................................
วัน เดือน ปี เกิดของบิดา...................................เดือน....................................................ปี ................................. (โปรดระบุ)
ไม่ ทราบ วัน เดือน ปี เกิดของบิดา
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15.

1.

2.

16.

14.2 ชื่ อมารดา.....................................................นามสกุลมารดา....................................................................................
วัน เดือน ปี เกิดของมารดา.....................................เดือน.........................................................ปี ....................... (โปรดระบุ)
ไม่ ทราบ วัน เดือน ปี เกิดของมารดา
ท่ านมีญาติ หรื อ บุคคลในครอบครัว พานัก ในประเทศ สหรัฐอเมริกา / แคนาดา หรื อไม่
มี (กรุ ณาระบุข้างล่ าง)
ไม่ มี
ญาติ หรื อ คนในครอบครัวทีพ่ านักในอเมริกา (หากไม่ มี กรุ ณาข้ าม)
ชื่ อ-สกุล..............................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ในอเมริกา....................................................................................................................................................................
มลรัฐ..................................................................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล..............................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ในอเมริกา....................................................................................................................................................................
มลรัฐ..................................................................................................................................................................................
อาชี พปัจจุบันของผู้สมัครขอวีซ่า
อาชีพ (ตาแหน่ ง) ................................................................................................................................................................
ชื่ อบริษัท…………………………...……………………………………………………………….…………..…….
ทีอ่ ยู่บริษัท...........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์....................................................................................................แฟกซ์ ................................................................
รายได้ ต่อเดือน............................. บาท (ต้ องระบุ) เริ่มทางานเมื่อวันที.่ ...............เดือน.................................ปี ..................

***กรณีเกษียณอายุ และ ประวัติการทางานในอดีตก่ อนทีท่ างานปัจจุบัน (โปรดระบุ)***
อาชีพ (ตาแหน่ ง) ................................................................ชื่ อบริษัท……………….............………………..........……..
ทีอ่ ยู่บริษัท...............................................................................เริ่มทางานเมื่อวันที.่ .........เดือน........................ปี .................
ออกจากงานเมื่อวันที.่ ............................เดือน.............................................................ปี ......................................................
กรณี นักเรียน นักศึกษา กรุ ณาระบุชื่อโรงเรียน
ชื่ อโรงเรียน..........................................................................................................................................................................
เริ่มเข้ าศึกษาเมื่อวันที.่ ...........................เดือน............................................................ปี .......................................................
17. วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร
ระดับการศีกษาสู งสุ ด ....................................................................................................................................(โปรดระบุ)
จบจากสถาบันการศึกษา.............................................................................................................................. (โปรดระบุ)
คณะ................................................................................เริ่มศึกษาเมื่อ วัน / เดือน / ปี .................................. (โปรดระบุ)
จบเมื่อ วัน / เดือน / ปี .................................................................................................................................. (โปรดระบุ)
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18. ท่ านเคยเดินทางไปหรื ออยู่ต่างประเทศในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาและอยู่เกิน 6 เดือนหรื อไม่ (โปรดระบุประเทศและ
วันทีเ่ ดินทางเข้ าออก).....................................................................................................................................................
19. รายละเอียดเกีย่ วกับพีน่ ้ องในครอบครัว
ชื่ อ - นามสกุล

วัน เดือน ปี เกิดสถานทีเ่ กิด

อาชีพ

สถานะภาพสมรส

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

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

