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TOURCODE : USA151602FZ 

อเมรกิา – แคนาดา 10 วนั 7 คนื 
นวิยอรค์ – แอตแลนตกิ ซติี ้– ฟิลลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี – คอรน์นิง่ 
แฮรสิเบริก์ – นํา้ตกไนแองการา่ (ฝั่งแคนนาดา) – โตรอนโต ้

 

วนัที ่ 1 : กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – นวิยอรค์ (พกั นวิยอรค์  2 คนื) 
วนัที ่ 2 : นวิยอรค์ – ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตรท – ลอ่งเรอืชมเทพเีสรภีาพ   
วนัที ่ 3 : นวิยอรค์ – Woodbury Outlet – แอตแลนตกิ ซติี ้
วนัที ่ 4 : แอตแลนตกิ ซติี ้– ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี 
วนัที ่ 5 : วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมทิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ 
วนัที ่ 6 : แฮรร์สิเบริก์ – บฟัฟาโล ่– นํา้ตกไนแองการา่  (พกัหอ้งรมินํา้ตกไน
แองการา่ 2 คนื)   
วนัที ่ 7 : ชมนํา้ตกไนแองการา่อยา่งใกลช้ดิ – ทานอาหารบน SKYLON 
TOWER 
วนัที ่ 8 : นํา้ตกไนแองการา่ – โตรอนโต ้– หอคอยซเีอ็น – สนามบนิโตรอนโต ้  
วนัที ่ 9 : โตรอนโต ้– ฮอ่งกง 
วนัที ่ 10 : ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ  
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วนัที ่(1)  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – นวิยอรค์  (พกั 2 คนื) 
06.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิเคาน์เตอรส์ายการบนิคาเธย ์แปซฟิิค แถว M  

ประต ู6 
0815. น.  ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 700 
12.15 น.  เดนิทางถงึ ฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
16.10 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้โดยเทีย่วบนิ CX 840 

******* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 
สายการบนิมบีรกิารอาหารคํา่ และ อาหารเชา้บนเครือ่งบนิ 

20.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ สนามบนิจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(JFK) รฐันวิยอรค์ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 
หลังจากผ่านพธิผีา่นตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นน่ังรถโคช้เดนิทางสู ่มหานครนวิยอรค์ 
(New York) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอเมรกิา รัฐ New York อยู่ทางตอน
ตะวนัออกเฉียงเหนอืของสหรัฐอเมรกิา 

เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม New York Hilton Fort Lee (4*hotel) หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัที ่(2) นวิยอรค์ – ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตรท – ร็อคกี ้เฟลเลอร ์เซนเตอร ์– ยา่นฟิฟธอ์เวนวิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ขึน้ชมววิบน ตกึเอ็มไพรส์เตท (Empire State Building) ตกึที่เคยเป็นตกึที่สูง
ทีส่ดุในโลก ปัจจบุันสงูเป็นอันดับ 14 ของโลก มทีัง้หมด 102 ชัน้ ตกึนี้ยังเป็นสถานที่
ถ่ายทําภาพยนตร์ของฮอลลีวูด้หลายเรื่องมาใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายทําฉากสําคัญ อาท ิ
Sleepless in Seattle, King Kong เป็นตน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  ล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ  (Statue of Liberty) เดิมมีชื่อว่า Liberty 

Enlightening The World ตัง้อยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็นของขวัญที่ชาว
ฝร่ังเศสมอบเอาเป็นของขวัญแก่ชาวอเมรกิัน ในวันที่อเมรกิาเฉลมิฉลองวันชาตคิรบ 
100 ปี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  ปี  1876  โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมี
ประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟแลนด์เป็นผูรั้บมอบในวันที่ 28 ตุลาคม 1886 เทพี
เสรภีาพ เป็นประตมิากรรมโลหะสํารดิ รูปเทพหี่มเสือ้คลุม มอืขวาชคูบเพลงิ มอืซา้ย
ถอืแผ่นจารกึคําประกาศอสิรภาพของสหรัฐฯ และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จากองคก์ารยเูนสโกเ้มือ่ปี 1984 ผา่นชมสะพานบรคูลนิ (Brooklyn Bridge) เป็น
สะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมรกิา มีความยาว 1825 เมตร ทอดขา้มแม่น้ํา
อีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์กซิตี แมนฮัตตัน และบรูคลิน น ั่งรถชมตวัมหานคร
นวิยอรค์ ชมเขตแมนแฮตตัน ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสถานทีสํ่าคัญต่าง ๆ อาท ิยา่นวอลล์
สตรที (Wall Street) เป็นชื่อของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเสน้นี้เป็นถนน  
เกา่แกเ่สน้หนึง่ของเมอืง ซึง่เป็นศนูยก์ลางทางการเงนิแหง่หนึง่ และตลาดหลักทรัพย์
นวิยอรค์ เริม่ตัง้ตน้อยูบ่นถนนสายนี ้/ ผา่นชม ยา่นเรดโิอ ซติี ้มวิสคิ ฮอลล ์(Radio 
City Music Hall) โรงภาพยนตรแ์ละโรงคอนเสริต์ จุทีน่ั่งได ้6,500 ทีน่ั่ง / ผ่านชม 
สวนสาธารณะเซ็นทรลัปารก์ (Central Park) / ย่านโรงละครเพลง ณ ถนน
บรอดเวย ์(Broadway Street) ตน้กําเนดิของละครบรอดเวยศ์ลิปะการแสดงทีท่ั่ว
โลกยอมรับ    

121,900.- 
(มดัจาํ 

40,000.-) 

กาํหนดวนัเดนิทาง 17 – 26 ก.พ.60 10 – 19 ม.ีค.60 
07 – 16 เม.ย.60** 
(ราคา 125,900.-) 

28 เม.ย.–07 พ.ค.60** 
(ราคา 125,900.-) 
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คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
เชา้สูท่ีพั่ก โรงแรม New York Hilton Fort Lee (4*Hotel) หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที ่(3)  นวิยอรค์ – วูด้เบอรร์ ี ่เอาทเ์ลท – แอตแลนตกิซติี ้
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านช็อปป้ิงที ่วูด้บวิร ี ่เอาทเ์ลท (Woodbury Outlet) ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นเอาท์
เลททีด่ ี ทีส่ดุในอเมรกิา ตัง้อยูบ่นเนือ้ทีข่นาดใหญ ่ประกอบดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมกวา่ 
250 รา้นคา้ นําเสนอสนิคา้ในราคาทีช่วนใหเ้ลอืกสรรมากมายหลากหลายแบรนด ์อาท ิ
Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, 
Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio , Armani และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้่านได ้
เดนิเลน่หรอืจะเลอืกน่ังจบิชา กาแฟ ทีม่าจําหน่ายหลากหลายจดุในเอาทเ์ลทแหง่นี ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ภายในเอาทเ์ลท อสิระตามอัธยาศัย เพื่อใหท้่านไดม้ี
เวลาในการชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มที ่

บา่ย  เดนิทางสู่ เมอืงแอตแลนตกิ ซติี ้(Atlantic City) ดนิแดนแห่งคาสโิน (ระยะทาง 
265 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชม.) เมอืงแห่งแสง ส ีและ คาสโิน ทีข่ ึน้ชือ่
ทีสุ่ดดา้นฝ่ังตะวันออก (เรยีกไดว้่าเป็น ลาสเวกัส ตะวันออก) ดว้ยทวิทัศน์อันงดงาม 
เลยีบฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตกิ 

   อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการเสีย่งโชคในคาสโิน หรอืเทีย่วชมเลอืกซือ้สนิคา้ ณ 
ถนนบอรด์วอค (Broadwalk) ซึง่เป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนตกิ ซติี ้
สรา้งขึน้ในปี 1870 ในอดตีมคีวามกวา้งเพียง 12 ฟตุ (3.65 เมตร) แต่ปัจจุบันมคีวาม
กวา้งถงึ 40 ฟตุ ( 12 เมตร) และมคีวามยาวถงึ 7 กม. ซึง่ตลอดสายเต็มไปดว้ยรา้นคา้
ตา่งๆมากมาย รวมไปถงึรา้นคา้ ซึง่มชีือ่เสยีงระดับโลกก็ตัง้อยู ่ณ ถนนเสน้นี้ หรอื ทา่น
จะเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ เอาทเ์ลทแห่งใหญ่ ตัง้อยู่ใกลโ้รงแรม Target Outlet ซึง่มี
สนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย เชน่ Coach, Puma, Nike, CK, Adidas และอืน่ๆ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Tropicana Casino & Resort (4*Hotel) หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที ่(4)  แอตแลนตกิ ซติี ้– ฟิลลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ดซี ี
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia)  (ระยะทาง 99 กม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.05 ชม.) หรือที่ เรียกกันว่า Philly หรือ The City of Brotherly 
Love เป็นเมอืงหลวงแหง่แรก ของ สหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัฐเพนซลิเว
เนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมรกิา และเป็น
เมอืงทีม่พีื้นทีเ่มอืงจากประชากรเป็นอันดับ 5 และมผีูบ้รโิภคสือ่มากเป็นอันดับ 4 จาก
การสํารวจของนีเซน มเีดยี รเีสริช์ และเป็นเมอืงทีม่พีลเมอืงหนาแน่นเป็นอันดับที ่49 
ของโลก นอกจากนี้ฟิลาเดลเฟียยังเป็นทีต่ัง้ของสถานศกึษาชัน้นําอยา่ง มหาวทิยาลัย
เพนซลิเวเนยี และ Drexel University  
นําท่านเขา้ชม ระฆงัแห่งเสรภีาพ หรอื Liberty Bell เป็นสิง่ทีป่ระกาศกําเนดิของ
ประเทศสหรัฐอเมรกิาเมือ่วันที่  8 กรกฎาคม พ.ศ 2319 ระฆังเก่าแก่ทีง่ามสง่าใบนี้มี
ขอบกวา้งขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 12 ฟตุ และหนักกวา่หนึง่ตัน บนระฆังมอีกัษรจารกึไว ้
วา่ “ขอใหเ้สรภีาพจงมแีดค่นทกุคนทีอ่าศัยอยูบ่นผนืแผน่ดนินี”้ พรอ้มนําชมนทิรรศการ
ความเป็นมาในการ ประกาศอสิรภาพของสหรัฐอเมรกิา นําท่านถ่ายรูปกับ หอแห่ง
เสรภีาพ หรอื Independence Hall สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช ้
เก็บรักษาเอกสารอสิรภาพและตัง้ดนิแดนใหม่โดยใชช้ือ่ว่า “สหรัฐอเมรกิา” (United 
States of America) 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี (Washington D.C.) (ระยะทาง 222 กม. ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2.33 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นทีต่ัง้ที่
ทําการของหน่วยงานรัฐบาลทีสํ่าคญัๆ 

  นําท่านชม กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี เมอืงหลวงของสหรัฐอเมรกิา ตดิกับรัฐเวอรจ์เินียและ
รัฐแมรแิลนด์ โดยวอชงิตัน ดี.ซี. อยู่ในเขตฝ่ังซา้ยของแม่น้ําพอตอแมก (Potomac 
River) กรุงวอชงิตัน ด.ีซ.ี สรา้งในสมัย ประธานาธบิด ีจอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดี
ท่านแรกของสหรัฐอเมรกิา เมอืงหลวงแห่งนี้สรา้งขึน้แทน ฟิลาเดลเฟีย ซึง่เคยเป็น
เมอืงหลวงของสหรัฐอเมรกิาในสมัยกอ่น เมอืงนี้มอีนุสาวรยีว์อชงิตัน ทีม่ลีักษณะเป็น
แทง่โอเบลสิกส์งู 555 ฟตุ (169 เมตร) สรา้งเป็นเกยีรตแิก ่จอรจ์ วอชงิตนั 

  เดนิทางสู ่สถาบนัสมธิโซเนยีน (Smithsonian Institution) ซึง่เป็นสถาบันวจัิย 
ก่อตัง้ขึน้ตามความประสงค์ของนักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ เจมส ์สมธิสัน (James 
Smithson) ซึง่ระบใุนพนัิยกรรมวา่หากหลานชายของเขา เฮนรี ่เจมส ์ฮังเกอาร ์ฟอรด์ 
ไมม่ทีายาท ก็ใหย้กมรดกทัง้หมดใหแ้กรั่ฐบาลสหรัฐอเมรกิาเพือ่กอ่ตัง้องคก์รทีส่ามารถ 
“เพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู”้ ใหแ้ก่มนุษยชาติ / เขา้ชม พพิธิภณัฑ์ยานยนตร์
อากาศยาน  (National Air and Space Museum) ชมเครื่องบนิหลายยุคหลาย
สมัย รวมทัง้ Kitty Hawk Flyer เครือ่งบนิลําแรกของโลกของพีน่อ้งตระกลู WRIGHT ยา
นอพอลโล 11 จรวดลําแรกทีโ่คจรไปกลับโลก–ดวงจันทร ์ 
เขา้ชม พพิธิภณัฑป์ระวตัธิรรมชาต ิ(National Museum of Natural History) 
เพลดิเพลนิกับการชมหุ่นสตัฟฟ์ชา้งป่าแอฟรกิันตัวใหญ่ทีส่ดุในโลก นอกจากนัน้ทีย่ังมี
หอ้งทีม่ซีากดกึดําบรรพ ์มโีครงกระดูกไดโนเสาร ์ยนืตระหง่านอยู่ มไีฮไลทท์ีสํ่าคัญคอื 
เพชรโฮป้ (Hope Diamond) อนัเป็นเพชรสน้ํีาเงนิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม DC Bethesda North Marriott Hotel & Conference หรอืเทยีบเทา่   
 
วนัที ่(5)  วอชงิตนั ด.ีซ.ี – แฮรสิเบริก์ – โรงงานชอกโกแลต 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม  อนุสรณ์ สถานทหารผ่านศึกเกาหลี (Korean War Veterans 
Memorial) เป็นรปูแกะสลกัทีเ่ป็นรปูทหาร / ชม อนุสรณ์สถานธอมสั เจฟเฟอรส์นั 
(Jefferson Memorial) อนุสรณ์สถานทีส่วยงามและสําคัญแหง่หนึง่ในกรงุวอชงิตัน 
ดซี ีมรีูปปั้นของประธานาธบิดเีจฟเฟอรส์ันอยู่ดา้นใน  / แวะถ่ายรูปกับทําเนยีบขาว 
(White House) ทีพํ่านักของประธานาธบิดสีหรัฐอเมรกิา / นําทา่นชมและถา่ยรปูกับ
อนุสาวรยีว์อชงิตนั (Washington Monument) ลักษณะเป็นแท่งโอบลิสิก ์สูง 
169 เมตร สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกจ่อรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐฯ  
/ ชม อนสุรณ์สถานอบัราฮมัลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) ใจกลางกรงุวอชงิตัน 
ดีซี รา้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี  ลินคอล์น / ชม 
อนุสรณ์สถานทหารผ่านศกึเวยีดนาม (Vietnam Veteran Memorial)  บน
กําแพงสดํีามรีายชือ่ชาวอเมรกินัเสยีชวีติในสงครามเวยีดนามกวา่ 58,000 คน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  เดนิทางสู่ เมอืงแฮรร์สิเบริก์ (Harrisburg) (ระยะทาง 194 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.09 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงของรัฐ Pennsylvania ซึง่เป็นเมอืงขนาดกลาง
ไม่ใหญ่มาก อยูร่มิฝ่ังแม่น้ําซัวควฮิานน่า จากนัน้นําท่านชมเครือ่งจักรเกา่แกท่ีใ่ช ้ ใน
การผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลก และใหท้า่นไดแ้วะซือ้ชอ็คโกแลตนานาชนดิ
เพื่อเป็นของฝากของที่ระลกึ ณ Hershey’s Chocolate World และนําท่านเขา้
ชมโรงงานชอกโกแลต 
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คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Radisson Hotel Harriburg หรอืเทยีบเทา่ 
  
วนัที ่(6)  แฮรร์สิเบริก์ – คอรน์นิง่ – นํา้ตกไนแองการา่ 
  (พกัหอ้งรมินํา้ตกไนแองการา่ 2 คนื)   
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงคอรน์นิง่ (Corning) (ระยะทาง 262 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2.50 ชั่วโมง)ระหว่างทางชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชวีติแบบอเมรกิัน เมอืง
คอรน์นิง่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1890 อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่าเชมงุ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการ
ทําเครือ่งแกว้ / นําท่าน เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ (Glass Museum) ทีเ่มอืง
คอรน์นิง่ทีม่ชี ือ่เสยีง  ในดา้นเครือ่งแกว้ของอเมรกิา ใหท้่านชมขัน้ตอนการทําเครือ่ง
แกว้ตา่งๆ พรอ้มใหท้า่นเลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝั่ งแคนาดา ที่ถือว่าเป็นสิ่ง

มหัศจรรยท์างธรรมชาตสิิง่หนึง่ของโลกและเป็นสถานทีด่ืม่น้ําผึง้พระจันทรย์อดนยิม
สงูสดุ 1 ใน 3 ของคูบ่า่วสาวชาวอเมรกินั 

  เดนิทางสู ่นํา้ตกไนแองการา่ (Niagara Falls) น้ําตกขนาดใหญห่ลายแหง่ประกอบ
กัน ตัง้อยู่บนแม่น้ําไนแองการ่าบนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมรกิา 
(**ในวันนี้ท่านจะตอ้งผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศแคนาดา ดังนัน้ทุกท่าน
กรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางตดิไวก้ับตัว และหา้มนําผลไม ้ถั่วและอาหารทุกชนดิเขา้
ประเทศแคนาดาอย่างเด็ดขาด หากท่านมีของดังกล่าว ตอ้งทําการทิง้ก่อนถงึด่าน
ตรวจ**) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Marriott Gateway on The Falls (Falls Viewroom)หรอืเทยีบเทา่ 
  พเิศษ   หอ้งพกัววินํา้ตกทกุหอ้ง ใหท้า่นไดช้มความงามของนํา้ตกไนแองการา่

อยา่งเต็มอิม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยามคํา่คนื ทา่นจะไดช้มการประดบัไฟบรเิวณ
นํา้ตกแสนสวยตระการตา  

 
วนัที ่(7)  Journey Behide The Fall – ชมนํา้ตกไนแองการา่   
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ครัง้ยิง่ใหญใ่นการชมน้ําตกไนแองการา่อยา่งใกลช้ดิจรงิๆกบั

รายการท่องเที่ยว Journey Behide The Fall ที่ท่านสามารถเดนิสู่น้ําตกและชม
ความยิง่ใหญ่ของน้ําตกไนแองการ่าแบบมือ้เอือ้ม อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปตามอัธยาศัย
และเดิน เล่นรอบบริเวณ น้ําตกไนแองการ่า  ( หมายเหตุ  รายการล่องเรือ 
Hornblower จะเปิดใหบ้รกิารหลงัวนัที ่25 เมษายนของทกุปี แตอ่ยา่งไรก็ตามขึน้กบั
สภาพอากาศแตล่ะปีดว้ย หากกรุ๊ปเดนิทางและทางเรอืเปิดใหบ้รกิาร ทางทัวรจ์ะทําการ
เปลีย่นโปรแกรมเป็น ลอ่งเรอื Hornblower ใหท้่านสัมผัสกระแสน้ําทีง่ดงามดั่งธาร
ทพิยร์ว่งรนิจากฟากฟ้า ทา่นจะไดช้มความงามและความใหญโ่ตของน้ําตกไนแองการา่
อย่างใกลช้ดิ นับไดว้า่เป็นแหล่งท่องเทีย่วลอืลั่นสน่ันโลกและเป็นแหล่งทําเงนิใหก้ับ
แคนาดาและสหรัฐอเมรกิาปีหนึง่ ๆ นับจํานวนมหาศาล) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  นําท่านชม เมอืงไนแองการ่า ออน เดอะ เลค (Niagara on The Lake) เมือง

เกา่แกท่ีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบออนตารโิอ ซึง่ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสภาพดัง้เดมิไว ้
อย่างสวยงาม บา้นเมอืงเล็กๆน่ารักๆ ตกึรามบา้นชอ่งสวยงาม เงยีบสงบ ชม นาฬกิา
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ดอกไม ้ซึง่ไดรั้บการประดับจากไมด้อก และไมป้ระดับหลากชนดิผลัดเปลีย่นไปตาม
ฤดกูาลผา่นชม Whirlpool หรอืน้ําวนขนาดยักษ์ทีเ่กดิจากกระแสน้ําทีม่าจากน้ําตกไน
แองการา่ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคารสกายลอน (SKYLON TOWER) ชื่นชม
ทวิทศันข์องน้ําตกไนแองการา่แบบ 360 องศา 

เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม โรงแรม  Marriott Gateway on The Falls (Fall Viewroom) หรือ
เทยีบเทา่ 

  พเิศษ หอ้งพกัววินํา้ตกทุกหอ้ง ใหท้า่นไดช้มความงามของนํา้ตกไนแองการา่
อยา่งเต็มอิม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยามคํา่คนื ทา่นจะไดช้มการประดบัไฟบรเิวณ
นํา้ตกแสนสวยตระการตา  

วนัที ่(8)  โตรอนโต – CN Tower – ชอ้ปป้ิง Square One Centre – สนามบนิ – ฮอ่งกง 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  เดนิทางสู ่โตรอนโต ้(Toronto) (ระยะทาง 357 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.50 

ชัว่โมง) เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศแคนาดาและเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสีข่องทวปี
อเมรกิาเหนือ ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงที่มหีลายเชือ้ชาตมิากที่สุดเมอืงหนึง่ เป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ วฒันธรรมของประเทศแคนาดา 

  นําทา่นขึน้หอคอยซเีอ็น (CN Tower) โดยนําทา่นขึน้ลฟิทข์ึน้หอคอยดว้ยความเร็ว
จากพื้นถงึชัน้ชมววิในเวลาเพียง 58 วนิาทีเท่านัน้ หอคอยซเีอ็น ตัง้อยู่ย่านใจกลาง
เมอืงโตรอนโต รัฐออนตารโิอ ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยสือ่สารและสงัเกตการณ์สงู 
553 เมตร (1,815 ฟตุ) เริม่กอ่สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1973 ซเีอ็นทาวเวอรไ์ดรั้บการบนัทกึ
ว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่คีวามสูงทีสุ่ดในโลกเป็นเวลาถงึ 31 ปี ชือ่อาคารซเีอ็น ย่อมา
จาก “Canadian National Railway” เป็นกิจการรถไฟที่เป็นเจา้ของโครงการ
ก่อสรา้งในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน นิยมอา้งองิว่า ซีเอ็น หมายถงึ หอคอยแห่งชาติ
แคนาดา (Canadian’s National Tower) ปัจจุบันซเีอ็นทาวเวอรเ์ป็นสิง่ก่อสรา้งที่สูง
เป็นอันดับสามในโลก รองจากเบริจ์คาลฟิา และ หอคอยกว่างโจว แต่ยังครองสถติิ
สิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุในซกีโลกตะวนัตก 

  นําท่านชม เมอืงโตรอนโต  ้เมืองที่ทันสมัยอีกเมืองของประเทศแคนาดา เมืองนี้มี
ประชากร 2.5 ลา้นคนอาศยัอยูแ่ละเป็นหนึง่ในเมอืงเศรษฐกจิของโลกทีสํ่าคญั  

  นําทา่นชม มหาวทิยาลยัโตรอนโต ้ซึง่เป็นศนูยก์ลางทางการศกึษาของรัฐออนตารโิอ 
จากนัน้นําทา่นถา่ยรปูคูก่บั อาคารรฐัสภา ของจังหวัดออนตารโิอ ซึง่มพีระบรมรปูของ
พระนางวคิตอเรยี พระราชนิแีหง่องักฤษ เจา้อาณานคิมในสมัยกอ่น ตัง้อยูด่า้นหนา้ ชม
และถา่ยรปูสถานทีสํ่าคญัตา่งๆ มากมาย อาท ิ,สกายโดม, ศาลาวา่การเมอืงโตรอนโต,้ 
ทา่เรอื โตรอนโต ้  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  เดนิทางสู ่Square One Shopping Centre เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญม่รีา้นคา้

กว่า 360 รา้นคา้ อสิระใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้แฟชั่นชัน้นําอย่างจุใจ อาทิ COACH, 
GUESS, BANANA REPUBLIC, AMERICAN EAGLE ฯลฯ รวมไปถงึมีหา้งขนาดใหญ่
ตัง้อยูภ่ายในดว้ยอยา่ง Walmart, Sears และ The Bay 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / หลังอาหารคํา่ นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงโต
รอนโต 

 
วนัที ่(9)  โตรอนโต – ฮอ่งกง 
 
01.45 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเช็คแล็ปกอ๊ก ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX 829 
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********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 
สายการบนิมบีรกิารอาหารคํา่ และ อาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

 
วนัที ่(10)  ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 
 
05.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเชค็แล็ปกอ๊ก ฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
08.15 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ CX 705 
10.05 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

อตัราคา่บรกิารทวัร ์อเมรกิา (ตะวนัออก) – แคนาดา  10 วนั 7 คนื 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง 17 – 26 ก.พ.60 10 – 19 ม.ีค.60 

07 – 16 เม.ย.60 ** (ราคา 125,900.-) 28 เม.ย. – 07 พ.ค.60 ** (ราคา 125,900.-
) 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่ราคาทา่นละ   ราคาปกต ิ ราคา High 
Season** 

เด็กตํา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่ 1 ทา่น เด็ก 1 ทา่น มเีตยีง) 
ทา่นละ   121,900.- 125,900.- 

เด็กตํา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่ 2 ทา่น เด็ก 1 ทา่น ไมม่ี
เตยีง) ทา่นละ   115,900.- 119,900.- 

เด็กตํา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่ 2 ทา่น เด็ก 1 ทา่น ไมม่ี
เตยีง) ทา่นละ  112,900.- 116,900.- 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่จากคา่ทวัรท์า่นละ   25,000.- 
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เอกสารยืน่วซีา่แคนาดา 
(ใชเ้วลายืน่โดยประมาณ 16 วนัทาํการ ไมต่อ้งโชวต์วั) 

ณ ปัจจบุนั สถานฑตูไมอ่นุญาต ใหด้งึเลม่ Passport หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันัน้ถา้ลกูคา้มแีผน
เดนิทางที ่
ตอ้งใช ้Passport กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิ+
โรงแรม  
ในชว่งทีล่กูคา้จะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสารกรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจและเตรยีมใหค้รบ) 

แบบฟอรม์คาํรอ้งขอวซีา่ และ แบบฟอรม์เกีย่วกบัครอบครวั  
(กรณุากรอกแบบฟอรม์ภาษาไทยทีท่างบรษิทัฯ ทวัรใ์หก้รอก

ขอ้มลู) 
1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่ง

อยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
(หากมเีลม่เกา่กรณุาแนบเลม่เกา่กอ่นหนา้เลม่ปัจจบุนัมาดว้ย) 

2. รปูถา่ย ส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จาํนวน 2 รปู พืน้
ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสี
เทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้ม่
เกนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คย
ไดร้บั)  

3. สําเนาบตัรประชาชน  
4. สําเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขที่

มาดว้ย) 
5. สําเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นคํานําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สําเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชคํ้านําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สําเนาใบมรณะบตัร  
8. สตูบิตัร (กรณีเด็กตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยื่นเอกสาร

เพิม่เตมิดงันี ้ 
9.3 เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกให ้
โดยทีว่่าการเขตหรอือําเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบุชือ่) มี
ความสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

9.4 เด็ก เดนิทางกับบดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การ
เขตหรอือําเภอเทา่นัน้และใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

9.5 เด็ก เดนิทางกับมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การ
เขตหรอือําเภอเทา่นัน้และใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

10. หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทาํงาน) ทาํเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและ
ประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ 

(คดัสําเนาอายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) 
- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 
- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการ
วา่จา้ง เงนิเดอืน วนัเดนิทางทีจ่ะไป 

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  
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- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา นัน้วา่กําลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้

ปีทีศ่กึษา  
11. หลกัฐานการเงนิ :  (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ ัง้ Bank guarantee และ 
สําเนาสมดุบญัช ีท ัง้สองอยา่งนีต้อ้งเป็นเลขทีบ่ญัชเีลม่เดยีวกนั) 
- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์ (Saving 

account) ออกโดยธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 1เดอืนนับจาก
วนัทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- สําเนาสมดุบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมตํ่า่กวา่ 
100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น ใหส้มเหตสุมผลตอ่การยืน่วซีา่ และยอดแสดงในบญัชี
ตอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (กรณุาปรับสมดุบญัชแีละถา่ยสําเนา 15 วนักอ่นยืน่วซีา่) 

หมายเหต ุ: หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่ จาก
เดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement ยอ้นหลงั 
6 เดอืน จากทางธนาคารแทนการถา่ยสําเนาสมดุบญัช ี
- บญัชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบการยืน่วซีา่ได ้ แตท่า่นตอ้งแนบบัญชอีอม

ทรัพย ์(Saving) มาดว้ยหากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดงันี ้
 หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีากประจํา (Fixed 

account) ออกโดยธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วนั
นับจากวนัทีจ่ะยืน่วซีา่ 

 สําเนาสมดุบญัชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมตํ่า่กวา่ 100,000 บาท ตอ่การรับรอง 1 
ทา่นใหส้มเหตสุมผลในการยืน่วซีา่ 

หมายเหต ุหากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี ้
- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือ่เจา้ของบัญช ีรับรองคา่ใชจ้่าย

ใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูตบิัตร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และ

ความสมัพันธว์า่เป็นคนในครอบครัวเดยีวกนั 
กรณีนายจา้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 11 

 (สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 
-------------------------------------------------------------- 

 
หลกัฐานประกอบการยืน่วซีา่อเมรกิา (ประเภททอ่งเทีย่ว) 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวนัเดนิทาง และมหีนา้วา่งประทบัตรา 2 หนา้ขึน้ไป
พรอ้มเลม่เกา่ (ถา้ม)ี  

2. รูปถ่ายสปัีจจุบัน พืน้หลังเป็นสขีาวเท่านัน้ ขนาด 2 x 2 นิว้ จํานวน 1 รูป เนน้ใบหนา้ มองเห็นใบหู
ทัง้ 2 ขา้งชดัเจน 

3. ทะเบยีนบา้น และบตัรประชาชน (อายตํุา่กวา่ 15 ปี ใชส้ตูบิตัร)  
4. ใบเปลีย่นชือ่ – สกลุ (ถา้ม)ี  
5. ทะเบยีนสมรส หรอืใบหยา่ (ถา้ม)ี  
6. การเงนิ สมดุบญัชเีงนิฝากตวัจรงิ พรอ้มสําเนายอ้นหลงั 6 เดอืน หรอืหนงัสอืรบัรองการเงนิ
จากธนาคาร 

7. การงาน   
 7.1 ประกอบธรุกจิสว่นตวั ใชห้นังสอืรับรองบรษัิท, หนังสอืรับรองหา้งหุน้สว่น หรอืใบจดทะเบยีน

การคา้ตวัจรงิ  
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 7.2 พนักงานบรษัิทใชจ้ดหมายรับรองการทํางานระบวุนัเริม่งาน ตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืนเป็น
ภาษาองักฤษตวัจรงิ  

 7.3 ขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองจากตน้สงักดั ระบวุนัเริม่งาน ตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน เป็น
ภาษาองักฤษตวัจรงิ  
7.4 นักเรยีน – นักศกึษา ใชจ้ดหมายรับรองจากสถาบนัการศกึษา เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ 
** กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา มารดา ตอ้งมหีนงัสอื
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีอ่อก ณ อําเภอ พรอ้มสําเนาบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของ
ผูป้กครอง 

สําหรับผูท้ีเ่ดนิทางไปเพือ่ธรุกจิ ทีต่อ้งการเขา้รว่มการฝึกอบรมหรอืการประชมุในประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ควรแสดงจดหมายจากภาคธรุกจิในสหรัฐฯ ทีท่า่นจะไปตดิตอ่ธรุกจิดว้ย  

  ตอ้งมาสมัภาษณ์ทีส่ถานทตูทกุทา่น 
หมายเหต ุ:  สถานทตูขอสงวนสทิธิใ์นการขอเอกสารเพิม่เตมิในบางกรณี 

สถานทตูจะสง่พาสปอรต์คนืหลงัจากวนัทีไ่ดรั้บการสมัภาษณ์ประมาณ 3-5 วนั 
 
 

การยืน่วซีา่แคนาดา ทกุทา่นตอ้งกรอกประวตัคิรอบครวัอยา่งละเอยีด 
ชือ่บคุคลกรณุากรอกเป็นภาษาองักฤษ 

1.ชือ่-นามสกลุ ผูส้มคัรขอวซีา่…………………………………………… 
จังหวัดทีเ่กดิ……………………………… 
วันเดอืนปีเกดิ.............................................................  
อาชพี(ระบตํุาแหน่ง)...................................................... 
สถานะ........................................................................... 
ทีอ่ยู…่…………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
2. ชือ่-นามสกลุ บดิา ………………………………………................................................................ 
จังหวัดทีเ่กดิ................................................................... 
วันเดอืนปีเกดิ...........................................................................  
อาชพี(ระบตํุาแหน่ง).................................................................. 
สถานะ..................................................................................... 
ทีอ่ยู…่……………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ชือ่-นามสกลุ มารดา ………………………………………………...…  
จังหวัดทีเ่กดิ........................................................................... 
วันเดอืนปีเกดิ.........................................................................  
อาชพี(ระบตํุาแหน่ง).................................................................. 
สถานะ..................................................................................... 
ทีอ่ยู…่……………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 
4.ชือ่-นามสกลุ พี-่นอ้ง ………………………………………………...…  
จังหวัดทีเ่กดิ........................................................................... 
วันเดอืนปีเกดิ........................................................................  
อาชพี(ระบตํุาแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
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ทีอ่ยู…่……………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 
5.ชือ่-นามสกลุ พี-่นอ้ง ………………………………………………...…  
จังหวัดทีเ่กดิ............................................... 
วันเดอืนปีเกดิ.............................................................  
อาชพี(ระบตํุาแหน่ง).................................................................. 
สถานะ.......................................................................... 
ทีอ่ยู…่……………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 
6.ชือ่-นามสกลุ พี-่นอ้ง ………………………………………………...…  
จังหวัดทีเ่กดิ.............................................................................. 
วันเดอืนปีเกดิ............................................................................  
อาชพี(ระบตํุาแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ทีอ่ยู…่……………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
กรณีสมรส 

1. ชือ่-นามสกลุ คูส่มรส…………………………………………………… 
2. จังหวัดทีเ่กดิ…………………………........................... 

วันเดอืนปีเกดิ.............................................................................. 
 อาชพี(ระบตํุาแหน่ง)................................................................... 
สถานะ......................................................................................... 
ทีอ่ยู…่………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 

3. ชือ่-นามสกลุ บตุร ………………………………………………...…  
4. จังหวัดทีเ่กดิ................................................................... 

วันเดอืนปีเกดิ.............................................................................  
อาชพี(ระบตํุาแหน่ง).................................................................. 
สถานะ....................................................................................... 
ทีอ่ยู…่……………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 

5. ชือ่-นามสกลุ บตุร ………………………………………………...… 
6.  จังหวัดทีเ่กดิ............................................................... 

วันเดอืนปีเกดิ............................................................................  
อาชพี(ระบตํุาแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ทีอ่ยู…่……………………………………………………..………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 


