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แคนาดา อเมริกา 
โตรอนโต  ไนแอการ่า  นิวยอร์ก 

แอตแลนด์ติก ซิต้ี    วอชิงตัน ดี.ซี.   
11 วัน 7 คืน 

โดยสายการบิน เอทิฮัท แอร์เวย์ 
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กําหนดการเดินทาง          3-13, 17-27, 21-31 ต.ค. / 31 ต.ค.-10 พ.ย. 2559  

 

 

 

 

 

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ  
 
15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  

เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัท โดยมีเจ้าหน้าที ่ คอยต้อนรับและอํานวยความ

สะดวก 

 

18.20 น. ออกเดินทางสู่โตรอนโต โดยเท่ียวบินท่ี EY405 

***คณะเดินทางวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 

18.20 น. และถึงอาบูดาบ้ีเวลา 22.20 น.*** 

 

21.55 น.   เดินทางถึงสนามบินเมืองอาบูดาบ้ี แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง  
วันท่ีสองของการเดินทาง         กรุงเทพฯ – อาบูดาบี – โตรอนโต  
 

02.35 น. ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบินที่  EY141 

***คณะเดินทางวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 

02.55 น. และถึงโตรอนโต เวลา 09.30 น.*** 

 

 ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ โตรอนโต  เพียร์สัน  (Toronto Pearson 

International Airport) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 11 ช่ัวโมง  

และจะปรับเป็น 10 ช่ัวโมง ในวันท่ี 6 พ.ย. 2559 ) หลังผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากร   นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมือง      โตรอนโต 

(Toronto)  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ

ที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ  และโ ตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ ออนตา

โอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ  2.6 ล้านคน  และเป็นศูนย์กลางทางด้าน

เศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หอคอย CN 

Tower,ทะเลสาป Ontario,พิพิธภัณฑ์ Royal Ontario เป็นต้น นําท่านชมเมืองโต

รอนโต ผ่านชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศูนย์กลาง

การศึกษาของโตรอนโต, ศาลาว่าการเมือง( Toronto City Hall),สวนควีน

พาร์ค (Queen’s Park) เป็นต้น 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 นําท่านสู่ Square One shopping Center เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มี

ร้านค้ามากกว่า 360 ร้านค้า อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนําอย่างจุใจ 

อาทิ เช่น Coach, Guess, Banana republic, American Eagle ฯลฯ รวมไปถึงมี

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
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ห้างขนาดใหญ่ต้ังอยู่ภายในด้วยอย่าง Walmart,Sears และ The Bay 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

 นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CHELSEA TORONTO หรือเทียบเท่า  

วันท่ีสามของการเดินทาง      โตรอนโต – ขึ้นหอคอย CN – น้ําตกไนแองการ่า  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําท่าน ข้ึนหอคอยซีเอ็น ( CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเป็น

หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง 

รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ ( Lake Ontario), เกาะโตรอนโต ( Toronto 

Islands) ซึ่งยังเป็นที่สนามบิน ของ  Billy Bishop Toronto City Airport 

ที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากบนหอคอยน้ี  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า

มากมาย ณ ตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเก่า ณ ย่าน EATON CENTER เป็นห้างที่

ใหญ่ที่สุดในโตรอนโต 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาตินํ้าตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดา     

(Niagara Falls, Canada Side) เป็น  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทาง

ธรรมชาติ พบกับความยิ่งใหญ่ของนํ้าตกที่มีปริมาณนํ้ามากมายมหาศาลก่อให้เกิด

เสียงสนั่นหว่ันไหวและละอองไอนํ้าที่ทําให้เกิดสายรุ่งเมื่อกระทบกับแสงแดดใน

วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส 

ระยะทาง 133 กม. 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพื่อชมวิวอัน 

สวยงามของนํ้าตกไนแอการ่าจากมุมสูง อาหารพื้นเมือง 

 

 นําเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON NIAGARA หรือ SHERATON ON THE 

FALLS หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง        ล่องเรือน้ําตกไนแอการ่า – OUTLET – บิงแฮมตัน  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านสู่ Table Rock จุดชมวิวของนํ้าตกไนแอการ่าฝั่งแคนาดา  ให้ท่าน

ได้ชมน้ําตกเกือกม้าอย่างใกล้ชิด นําท่าน ล่องเรือ ชมน้ําตกไนแอ งการ่า  

(Niagara Falls) ต้ังอยู่บนแม่นํ้าไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกา

เหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา นํ้าตกไนแอการ่า

ประกอบด้วยนํ้าตกสามแห่ง คือ นํ้าตกเกือกม้า ( Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต , 

นํ้าตกอเมริกาสูง 167 ฟุต , และนํ้าตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือนํ้าตก Bridal 

Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของทั้ง 2 ประเทศ   

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 นําท่านข้ามพรมแดน แคนาดา  - อเมริกา พาท่านสู่ Fashion Outlet of 

Niagara Falls ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ เช่น 

American Eagle Out, Burberry ,Clark’s, Coach, Converse , DKNY,Foot 

locker Outlet, Forever 21 ,Fossil , Gap Outlet , Guess , Hugo Boss Outlet 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Bishop_Toronto_City_Airport
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,Kate Spade,Kenneth Cole,Levi’s,Michael Kors,Sunglasses,Skechers,Polo 

Ralph Lauren,Nike, Swarovski, Toy’’R’’US Express, Vitamin world ฯลฯ 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองบิงแฮมตัน (Binghamton)  ต้ังอยู่ทางใต้ของรัฐ

นิวยอร์ค โดยมีอาณาเขตอยู่ใกล้กับชายแดนเพนซิลวาเนีย   

 

 

ระยะทาง 378 ก.ม. 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

 นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN BINGHAMTON หรือเทียบเท่า  

วันท่ีห้าของการเดินทาง       บิงแฮมตัน – OUTLET – นิวยอร์ก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู่ เมืองวู๊ด บูร่ี  ( Woodbury) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่

Woodbury Common Premium Outlets 

ระยะทาง 227 ก.ม. 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน  

บ่าย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ เช่น 7 

For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana 

Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, 

DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss 

Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore 

Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent  

นําท่านเดินทางสู่ มหา นครนิวยอร์ก ( New York) นําท่านชม มหานคร

นิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple นครที่เป็นเมืองท่าศูนย์กลาง

ทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม  

ระยะทาง 89 ก.ม. 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WESTIN GRAND CEMTRAL หรือ W 

DOWNTOWN หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหกของการเดินทาง      นิวยอร์ก – ขึ้นเอ็มไพร์สเตท – ไทม์ สแควร์   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ผ่านชมสถานที่สําคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์

เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัลปาร์ค(Central Park) สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค จากน้ัน นําท่าน ข้ึนชม

ทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท  (Empire State 

Building) บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยัง

เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair 

to Remember ,King Kong   

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นย่านไทม์  สแควร์ (Time Square) ย่านการค้าในกลาง

นคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายและย่านโรงละครเพลง  ณ ถนนบรอดเวย์

(Broadway Avenues)ต้นกําเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลก
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ยอมรับ 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WESTIN GRAND CEMTRAL หรือ W 

DOWNTOWN หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง       อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – แอตแลนด์ติก ซิต้ี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันพาท่าน ลงเรือเฟอร์ร่ี  เพื่อชม อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of 

Liberty) ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาว

อเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเท่าเทียมกัน

เทพีเสรีภาพน้ี ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเน่ืองในโอกาสที่อเมริกา

ก่อต้ังประเทศครบรอบ 100 ปี   

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารญ่ีปุ่น  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนด์ติก ซิตี้ (  Atlantic City ) มลรัฐนิวเจอร์

ซ่ีย์ (New Jersy) เมืองตากอากาศที่ขึ้นชื่อระดับโลกที่ต้ังอยู่บริเวณชายฝั่ง

มหาสมุทรแอตแลนด์ติก รวมทั้งยังเป็นดินแดนแห่งคาสิโนที่ขึ้นชื่อที่สุดฝั่ง

ตะวันออก ได้สมญานามว่า ลาสเวกัสตะวันออก  ทําให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่าง

ใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมือง แห่งน้ี อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าบน

ถนนบอร์ดวอร์ค (Boardwalk) ซึ่งเป็นทางเดินริมชายทะเลที่สร้างข้ึนจากไม้

แห่งแรกของอเมริกาเปิดใช้เมื่อ 26 มิถุนายน 1870 มีความยาวถึง 6 กิโลเมตร 

โดยตลอดระหว่างเส้นทางเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย หรือสนุกกับการเสี่ยง

โชคที่คาสิโน 

ระยะทาง 202 ก.ม. 
 
 

 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

 นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TROPICANA CASINO & RESORT หรือเทียบเท่า  

วันท่ีแปดของการเดินทาง      แอตแลนด์ติก ซิต้ี – ฟิลาเดลเฟีย – ระฆังแห่งอิสรภาพ – ดี.ซี. 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันเดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่ง

เป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภ าพในสมัยก่อต้ังประเทศสหรัฐอเมริกา โดย

ประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน เริ่ม

จากจุดกําเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่  อินดีเพน  เด้นซ์  ฮอลล์   (Independence 

Hall) และระฆังแห่งอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ได้ล่ันเมื่อวันประกาศ 

ระยะทาง 99 ก.ม. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดี .ซี. (Washington,D.C.) นครหลวง

ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ต้ังอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ สร้างใน

สมัยประธานาธิบดี จอร์จ  วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา  ถูก

สร้างข้ึนเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดน

โพ้นทะเลของอังกฤษ นําท่านชมสถานที่สําคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับ ทําเนียบขาว  

ระยะทาง 218 ก.ม. 
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(White House) สถานที่ทํางาน ของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน  

(Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่   

จอร์จ วอชิงตัน  ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นําอิสรภาพมาสู่

สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานลินคอล์น  (Lincoln Memorial) อาคารหินอ่อน

ที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่  อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดี

คนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน  ( Jafferson 

Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน  

ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเรื่องการประกาศ

อิสรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา  ศูนย์กลาง

ทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ทํางานของสมาชิก

สภา Congress ของสหรัฐอเมริกา 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN CHATILLY หรือ SPRINGHILL  

SUITES CHANTILLY หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง         สถาบันสมิธโซเนียน – สนามบิน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านชม สถาบันสมิธโซเนียน  (The Smithsonian Institute) เป็น

สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบัน

ต้ังอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวัตถุ

สิ่งของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ล้านชิ้น ก่อต้ังในปี ค.ศ.

1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson 

นักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ  เข้าชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองบินและยานอวกาศ  

(National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ 

ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาต้ังแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวดและยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงต้ังแสดง

อยู่ มีโรงภ าพยนต ร์จอยักษ์ ( Imax) ที่ฉายภ าพยนต ร์เก่ียวกับการบิน อวกาศ 

นอกจากน้ียังมีท้องฟ้าจําลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลําแรกของโลก

โดกย 2 พี่น้องตระกูล Wright  

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารญ่ีปุ่น  

 นําชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เข้าชม National museum of Natural 

History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน 

อุกกาบาต และวัตถุที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ด้านการวิวัฒนาการของมนุษย์ ยัง

มีห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และ

เพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส 

 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

 จากน้ันเดินทางสู่ สนามบิน กรุงวอชิงตัน ดี .ซี. สมควรแกเวลานําเดินทางสู่ 

สนามบินสนามบิน วอชิงตันดัลเลส  (Washington Dulles International 

ระยะทาง 43 ก.ม. 
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Airport) 

22.05 น. ออกเดินทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี EY130 

***คณะเดินทางวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 

21.10 น. และถึงอาบูดาบ้ีเวลา 19.25 น.*** 

 

วันท่ีสิบของการเดินทาง      ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 

19.15 น. ถึงสนามบินอาบูดาบี้ แวะพักเพื่อรอการเปล่ียนเครื่อง  

23.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EY406 

***คณะเดินทางวันท่ี 3 0 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 

23.50 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 09.05 น.*** 

 

วันท่ีสิบเอ็ดของการเดินทาง           กรุงเทพ 

09.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสด์ิภาพ    

 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหต ุ
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้ง ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ 

 

โปรแกรม : แคนาดา อเมริกา 

โตรอนโต ไนแอการ่า  นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซ.ี   

11 วัน 7 คืน 

โดยสายการบิน เอทิฮัท แอร์เวย์ 
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กําหนดการเดินทาง  3-13, 17-27, 21-31 ต.ค. / 31 ต.ค.-10 พ.ย. 2559  

 

 

อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 109,900.- 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่าน้ัน) ราคาท่านละ 109,900.- 

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 109,900.- 

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริมเตียง) 109,900.- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ       19,900.- 

ในกรณีทีมีวีซ่าแคนาดาแล้วหรือดําเนินการยื่นวีซ่าเอง ลดท่านล่ะ 3,500.- 

***   ราคาไม่รวมวีซ่าอเมริกา ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,500 บาท   *** 

กรณี ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน        30,000.- 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ และ ค่าทิปคนขับรถ นําเที่ยวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา 

8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ.. .ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 9.  มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง  
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อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิเช่น   ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ,            

ค่านํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า  20 ก.ก.และมากกว่า  1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล  กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

4. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ ซ่ึงโดยมาตรฐาน  

3 ดอลล่า ต่อคน ต่อวัน 11x3 = 33 USD) 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

เง่ือนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อได้รับ 

     เงินมัดจําแล้วเท่าน้ัน ในกรณีท่ีให้ทางบริษัททําการยื่นวีซ่าให้ รบกวนเก็บเงินค่าวีซ่าเพิ่มอีก 7,500 บาท  

2. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่  

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ 

    ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

3. ในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกใน   

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

เง่ือนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง  

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
 

1.   ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าต๋ัวเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.   หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 

      ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน 

      กําหนด เชน่ ต้องเปน็ผู้ทีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผู้อ่ืนได้อยา่งรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครือ่งบินมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย  

      และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจ้งยกเลิกภายใน   45 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
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2. แจ้งยกเลิกภายใน   30 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย  ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์ 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน)  และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา

มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน 

หรือค่าต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

ท้ังหมด    

9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้  เน่ืองจากผู้เดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่า

ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว ( Single) ,ห้อง

คู่ (Twin/Double) แต่ละโรงแรมไม่เหมือนกัน ส่วนห้องพักแบบ 3 ท่าน จะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียงเท่าน้ัน 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล

, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ

เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วน

งานที่เก่ียวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดง

เหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ

เดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่

บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ ปฏิบัติ
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ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด

กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจําเป็น 

หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะ

ยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสําคัญ 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแคนาดา  

ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 12 วันทําการ 

การยื่นวีซ่า ท่านไม่ต้องมาแสดงตนท่ีสถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่า  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

          ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง (สําหรับท่านที่มีหนังสือ 

         เดินทางเล่ม เก่า กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  

2. รูปถ่าย  รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (ใช้รูป สีพื้น

หลังขาวเท่าน้ัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใช้ไม่ได้ , ห้ามสวม

แว่นตาหรือเครื่องประดับ, รูปที่มีการตัดต่อโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้

ไม่ได้)  

3. สําเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 

(ถ้าเคยเปลี่ยน)พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

4. หลักฐานการเงิน  

- สําเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน ถ่ายสําเนามาทุกหน้า อัพเดทไม่เกิน 15 วัน

ก่อนยื่น (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึง ณ เดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสําเนา)  

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณา ถ่ายสําเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับ

ตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

5. สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา  

6. หลักฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน)   

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง , เงินเดือน , วันเริ่มทํางานและ

ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

- กรณีเจ้าของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็น

กรรมการหรือหุ้นส่วน  พร้อมทั้ ง เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสําเนาไม่เกิน 3 เดือน)

พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา  ใช้ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่

(สถานทูตไม่รับเอกสารท่ีเป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและ ต้องมีอายุ 1 เดือน ก่อนยื่นวี

ซ่า) ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

6 กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี ขอสําเนาสูติบัตร  

7. กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี ขอสําเนาสูติบัตร  

กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย
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ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีใบรับรองจากบิดา    โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย

ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัด  พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  พร้อมทั้งแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางท้ังกับบิดาและมารดา  โดยบิดา และมารดา จะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหาย

ที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัด  พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  พร้อมทั้งแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดา

หรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

7 กรณีสมรสแล้ว สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบหย่า หรือ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อม   

      ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

8 เบอร์มือถือท่ีติดต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล ์

9 กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้ถูกต้องด้วย เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่ต้องส่งให้กับทาง 

        สถานฑูต ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได้ เพราะถา้ข้อมลูผิดพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวีซา่ได้ 

10 ท่านไม่จําเป็นต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

 

 

การยื่นวีซ่าแคนาดา ทุกท่านต้องกรอกประวัติครอบครัวอย่างละเอียด 
ช่ือบุคคลกรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ 

1.ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครขอวีซ่า…………………………………………… 
จังหวัดที่เกิด……………………………… 
วันเดือนปีเกิด.............................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง)...................................................... 
สถานะ........................................................................... 
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
2. ชื่อ-นามสกุล บิดา ………………………………………................................................................ 
จังหวัดที่เกิด................................................................... 
วันเดือนปีเกิด...........................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
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สถานะ..................................................................................... 
ที่อยู่………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. ชื่อ-นามสกุล มารดา ………………………………………………...…  
จังหวัดที่เกิด........................................................................... 
วันเดือนปีเกิด.........................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ..................................................................................... 
ที่อยู่………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 
4.ชื่อ-นามสกุล พี-่น้อง ………………………………………………...…  
จังหวัดที่เกิด........................................................................... 
วันเดือนปีเกิด........................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ที่อยู่………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 
5.ชื่อ-นามสกุล พี-่น้อง ………………………………………………...…  
จังหวัดที่เกิด............................................... 
วันเดือนปีเกิด.............................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ.......................................................................... 
ที่อยู่………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 
6.ชื่อ-นามสกุล พี-่น้อง ………………………………………………...…  
จังหวัดที่เกิด.............................................................................. 
วันเดือนปีเกิด............................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ที่อยู่………………………………………………………..… 
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………………………………………………………………………………………………………… 

 
กรณีสมรส 

1. ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส…………………………………………………… 
2. จังหวัดที่เกิด…………………………........................... 

วันเดือนปีเกิด.............................................................................. 
 อาชีพ(ระบุต าแหน่ง)................................................................... 
สถานะ......................................................................................... 
ที่อยู่…………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 

3. ชื่อ-นามสกุล บุตร ………………………………………………...…  
4. จังหวัดที่เกิด................................................................... 

วันเดือนปีเกิด.............................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ....................................................................................... 
ที่อยู่………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 

5. ชื่อ-นามสกุล บุตร ………………………………………………...… 
6.  จังหวัดที่เกิด............................................................... 

วันเดือนปีเกิด............................................................................  
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ที่อยู่………………………………………………………..………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 


