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เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2562 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – มหานครเซ่ียงไฮ้ - แวนคูเวอร ์ประเทศคานาดา 
10.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินไชน่าอีสเทิรน์ (MU) 

ประตู 10 แถว U พบเจา้หนา้ที่ คอยอ านวยความสะดวก 

13.35 น. ออกเดินทางสูม่หานครเซี่ยงไฮ ้ โดยสายการบินไชน่าอิสเทิรน์แอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ MU 542 

18.55 น. เดินทางถงึ สนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ ้

**กรุ๊ปออกเดินทางวันท่ี 18-27 ก.ย. เดินทางถงึนครเซ่ียงไฮ้เวลา 18.30 น.** 

**กรุ๊ปออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 08-17 พ.ย. เดินทางถงึนครเซ่ียงไฮ้เวลา 18.50 น.** 

23.40 น. ออกเดินทางสูแ่วนคเูวอร ์โดยเท่ียวบินท่ี MU 597 

**กรุ๊ปออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 08-17 พ.ย. ออกเดินทางเวลา 23.45 น.** 

 ******* เคร่ืองบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******* 

19.50 น. ถงึสนามบินแวนคูเวอร ์ประเทศแคนาดา (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง) เมืองแวนคูเวอร ์(Vancouver) 

เป็นเมืองท่าชายฝ่ังที่มีช่ือเสยีงทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องรัฐบริติช โคลัมเบีย (British Columbia) ประเทศแคนาดา 

(Canada) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของรฐั และในภูมิภาคแปซิฟิก ซึ่งมีความสมบรูณข์องธรรมชาติที่สวยงามมาก  

**กรุ๊ปออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 08-17 พ.ย. เดินทางถงึเวลา 18.50 น.** 

ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – มหานครเซี่ยงไฮ ้- แวนคเูวอร ์ประเทศคานาดา 

วนัที่ 2. แวนคเูวอร ์- แก๊สทาวน ์– เกาะวิคตอเรยี - สวนบชูารด์ 
วนัที่ 3. STANLEY PARK – เสาอินเดียนแดง – บินภายใน - คลัการ ีแห่งรฐัอัลเบอรด์า้   

วนัที่ 4. คลัการ ี– อทุยานแห่งชาติบานฟ์ – อทุยานแห่งชาติโยโฮ -  บาฟฟ์ 

วนัที่ 5. ทะเลสาบหลยุส ์- ลานน า้แข็งโคลมัเบีย - คลัการี 

วนัที่ 6. คลัการ ี– บินภายใน – โตรอนโต - Canada One Outlets – ไนแอการา่ –อาหารค ่าบน SKYLON TOWER 

วนัที่ 7. ลอ่งเรอืชมน า้ตกไนแอการ่า – เมืองโตรอนโต 
วนัที่ 8. เมืองโตรอนโต – ขึน้หอคอยซีเอ็น – สนามบิน ***เครื่องบินผ่านเวลาสากล*** 
วนัที่ 9. เซี่ยงไฮ ้ 

วนัที่ 10. กรุงเทพฯ 
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วันที ่2 แวนคูเวอร ์- แก๊สทาวน ์– เกาะวคิตอเรีย - สวนบูชารด์ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าชมย่านชมุชนแรกของแวนคูเวอร ์เรยีกว่า แก๊สทาวน ์(Gastown) ซึ่งบกุเบิกโดย “Gass Jack “ Deighton ผูร้เิริ่มการ

เปิดผบัขายเบียร ์จนกลายเป็นที่นิยมกนัอย่างมากของชุมชนแก็สทาวน ์ชมนาฬิกาไอน ้า (Steam clock) เรอืนแรกของ

โลก และปัจจบุนัยงัใชง้านไดต้ามปกติ จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่ท่าเรือซอรว์าสเซน (Tsaw Wassen)  น  าท่านลอ่งเรอื

เฟอรร์ี่ ขา้มช่องแคบจอรเ์จยี (Strait of Georgia)  อนัสวยงามสู่เกาะวิคตอเรีย (Victoria Island) เมืองหลวงของรฐับริ

ติชโคลมัเบีย ระหว่างทางท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝงูปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนเวียนอยู่ไม่ไกลจากตวัเรอื  

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 จากนั้นน  าท่านชมความสวยงามของสวนบูชารด์ (Butchart Garden) น าท่านชมสวนดอกไมท้ี่ไดร้บัการยกย่องว่าเป็น

สวนดอกไมท้ี่งดงามที่สดุแห่งหนึ่งในโลก บนเนื ้อที่กว่า 35 เอเคอร ์ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่น น  าท่านถ่ายภาพกับ

อาคารรฐัสภาในเมืองวิคตอเรียและรูปป้ันพระนางเจา้วิคตอเรีย จากนั้นน  าท่านถ่ายภาพบริเวณดา้นนอกกับพิพิธภัณฑ์

ประวติัศาสตรป์ราสาทเครดดารอด (Craigdarroch Castle Historical Museum)  น  าท่านนั่งเรอืเฟอรร์ี่กลบัสูแ่วนคเูวอร ์    

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 
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วันที ่3 
STANLEY PARK – เสาอนิเดยีนแดง – บินภายใน - คัลการี แห่งรัฐอัล
เบอรด์้า   

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น  าชม STANLEY PARK เป็นสถานที่จดักิจกรรมกลางแจง้ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสนัทนาการ และใหท้่าน

ไดม้ีโอกาส ถ่ายรูปคู่กบัเสาอินเดียนแดง (Totem Pole) ที่เก่าแก่ ใหท้่านไดถ่้ายภาพ Canada Place สถานที่ซึ่งเคยจัด
งาน World’s Fair ปี ค.ศ.1986 จากนั้นน  าชมสถานีรถไฟ Canadian Pacific Railway ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น
ของเมือง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

........ น. ออกเดินทางสูเ่มืองคลัการ ี โดยสายการบิน..... เท่ียวบินท่ี .... 

........ น. ถึงสนามบินเมืองคัลการี แห่งรฐัอัลเบอรด์า้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง)  (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 

ช่ัวโมง) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN CALGARY PLAZA  หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 คัลการี – อุทยานแห่งชาตบิานฟ์ – อุทยานแห่งชาตโิยโฮ - บาฟฟ์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกน าชมเมืองคัลการี (Calgary) 

เมืองเศรษฐกิจมั่ งคั่ งด้วยทรัพยากร ธรรมชาติ และน ้ามัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า 

(Alberta) และเป็นเมืองหนา้ด่านสูเ่ทือกเขาร็อกกี ้(Rocky Mountains) ภูมิประเทศของรฐันีจ้ะประกอบไปดว้ยเทือกเขา

ร็อคกี ้อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกวา้งใหญ่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ ที่ปกคลมุไปด้วยหิมะซึ่งมีเนื ้อที่ ขนาดใหญ่เท่ากับ

ประเทศสวิสเซอรแ์ลนดท์ั้งประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาล

คาวบอยที่ใหญ่ที่สดุในโลก น าท่านเดินทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ

แห่งแรกและมีช่ือเสยีงที่สดุของแคนนาดาระหว่างทางท่านอาจจะไดพ้บเห็นสตัวส์งวน อาทิ กวางพันธุ์ใหญ่ (ELK) ควาย

ไบซนั หมียกัษ์กรซีลี่ ฯลฯ ผ่านชมทิวทศันท์ี่สวยงามของภูเขาร็อคกี ้จนถึง เมืองบานฟ์ เพชรน า้เอกแห่งเทือกเขาร็อคกี ้ซึ่ง

ตัง้อยู่ท่ามกลางขนุเขาอนัสวยงาม จากนั้น น  าท่านชมน ้าตกBOW FALLS ซึ่งเป็นตน้ก าเนิดของแม่น  า้โบว ์ที่กัดเซาะหิน

ลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินที่มีสีสนัสวยงามหลากสี ลดัเลาะธารน า้ตกสวยแปลกตาดว้ยสายน า้ที่หลากสู่พืน้หิน

เบื ้องล่าง จากนั้นน  าท่านนั่ งกระเช้าลอยฟ้าขึน้สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (Mt. Sulphur) ซึ่งมีความสูง 2,281 เมตร ชม

ทศันียภาพที่สวยงามของเมืองบานฟ์ และเทือกเขาแคนาเดีย้นรอ็คกีท้ี่โดดเด่นสวยงาม 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย 

 
น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยโฮ (Yoho National Park) คืออีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติในประเทศแคนาดา เป็น
อุทยานแห่งชาติที่ไดร้ับการบรรจุไวใ้นรายชื่อมรดกโลกที่ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขต
เทือกเขาแคนาเดียน ร็อกกี ้(Canadian Rocky Mountains) รฐัที่ตัง้ยู่ทางตะวันตกสดุของประเทศแคนาดา ทะเลสาบ
มรกต (Emerald Lake) ทะเลสาบธารน า้แข็งที่มีความ สวยงาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอุทยาน
แห่งชาติโยโฮ ชมความงามของทะเลสาบมรกต พรอ้มความมหัศจรรยข์องธรรมชาติที่สะพานหินธรรมชาติ (Natural 
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Bridge) และอุโมงค ์SPIRAL TUNNEL จากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่มืองบาฟฟ์ (Banff) ศูนยก์ลางกีฬาฤดูหนาว  อิสระให้
ท่านเดินเลน่และเพลิดเพลินกับความน่ารกัของเมืองบาฟฟ์  พรอ้มทั้งเลือกซือ้สินคา้น  าสมัยของที่ระลกึ และของฝากใน
ราคาปลอดภาษีรฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั BANFF PTARMIGAN INN หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 ทะเลสาบหลุยส ์- ลานน า้แข็งโคลัมเบีย - คัลการี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านลดัเลาะไปตามเทือกเขาร็อกกีร้ะหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตลอดสองขา้งทาง  ยอดเขา
รูปทรงแปลกตาที่ปกคลมุดว้ยหิมะขาวที่สะอาดและหบุเขาที่พาดผ่านดว้ยธารน า้แข็งขนาดต่างๆ  ป่าสนสีเขียวเขม้ตัดกับสี
เหลืองทองของต้นสปรูซส ์ และเหลืองสดของใบแอ๊ปเปิลที่พริว้ไหวคลา้ยระฆังยามต้องลม  อีกทั้งทะเลสาบสีเทอร์
ควอยซ์  (Turquoise)  จากนั้นมุ่งสู่ทะเลสาบหลุยส ์(Lake Louise) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐอัลเบอรต์าเป็น
ทะเลสาบเลก็ๆ ที่ซ่อนตวัอยู่ในโอบลอ้มของขนุเขา สงูกว่าระดับน า้ทะเล ราว 1,730 เมตรอิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพ
ความประทบัใจของทะเลสาบสเีขียวใสมรกตและทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบโดยรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ลานน ้าแข็งโคลัมเบีย ไอซฟิ์ลด ์ (Columbia Ice field) เป็นธารน ้าแข็ง (Glacier) ที่ใหม่ที่สดุใน

เทือกเขาร๊อกกีท้ี่มีอายุนับหลายลา้นปี เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแจสเปอร ์(Jasper National Park) มีขนาด
ใหญ่พอๆกบัเมืองหนึ่งเมือง ใหท้่านไดม้ีชื่นชมกับวิวทิวทัศนข์องธารน า้แข็งที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สดุของทวีปอเมริกาเหนือ  
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และเปลี่ยนพาหนะเป็น สโนวโ์ค้ชขึน้สู่ธารน ้าแข็งอทาบาสก้า (Athabasca Glacier) เพียงแห่งเดียวในโลกที่พาหนะ
พิเศษนีส้ามารถน าท่านขึน้ไปบนธารน ้าแข็งได้อย่างปลอดภัย เก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลกึ   ***กรณีท่ีไม่
สามารถน าท่านเดินทางไปยัง โคลัมเบีย ไอซฟิ์ลดไ์ด้ เน่ืองจากสภาพอากาศ ไม่เอือ้อ านวย ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิป์รับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม*** 
*** ส าหรับพีเรียดเดินทางตั้งแต่วันท่ี 18 ตุลาคม 62 เป็นต้นไป โคลัมเบีย ไอซฟิ์ลด์ปิดท าการ ทางบริษัทขอ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมด้วยการน าท่านขึน้กระเช้าเลกหลุยสแ์ทน*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั DELTA AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 
คัลการี – บินภายใน – โตรอนโต - Canada One Outlets – ไนแอการ่า 
–อาหารค ่าบน SKYLON TOWER 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
........ น. ออกเดินทางสูโ่ตรอนโต โดยสายการบิน.... เท่ียวบินท่ี.... 

........ น. ถงึสนามบินเมืองโตรอนโต (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) (ใช้เวลาบินประมาณ 3 . 45 น. ช่ัวโมง) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

บ่าย จากนัน้เดินทางสูน่ ้าตกไนแอการ่า (Niagara Falls) น  า้ตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกนั ตัง้อยู่บนแม่น  า้ไนแอการา่
บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากบัสหรฐัอเมรกิา Canada One Outlets ใหท้่านไดอ้ิสระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่น
มากมาย อาทิ เช่น American Eagle Out, Burberry ,Clark’s, Coach, Converse , DKNY,Foot locker Outlet, Forever 
21 ,Fossil , Gap Outlet , Guess , Hugo Boss Outlet ,Kate Spade,Kenneth Cole,Levi’s,Michael Kors, 
Sunglasses,Skechers,Polo Ralph Lauren,Nike, Swarovski, Toy’’R’’US Express, Vitamin world 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ บนหอคอย SKYLON TOWER ชมวิวอนัสวยงามของ น  า้ตกไนแอการา่จากมุมสงู 

ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั RADISSON HARRISBURG หรือเทียบเท่า 
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วันที ่7 ล่องเรือชมน า้ตกไนแอการ่า – เมอืงโตรอนโต 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านล่องเรือชมน ้าตกไนแอการ่า (Niagara Falls) ตั้งอยู่บนแม่น  า้ไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ 
บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรฐัอเมริกา น  า้ตกไนแอการ่าประกอบดว้ยน า้ตกสามแห่ง คือ น  า้ตกเกือกมา้ 
(Horseshoe Falls) สงู 158 ฟตุ, น า้ตกอเมริกาสงู 167 ฟุต, และน า้ตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน า้ตก Bridal Veil. มี
จดุชมวิวที่สวยงามและเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส  าคัญของทั้ง 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การล่องเรือ Hornblower Niagara 
Cruises เปิดบริการ ถงึปลายเดือนพฤศจิกายน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสภาพอากาศและถ้าหาก
สภาพอากาศไม่เอือ้  อ านวย ทางบริษัทน าท่านลงสู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน ้าตก เพ่ือ
ชมความงามของน ้าตกไนแอการ่าอย่างใกล้ชิดเป็นการทดแทน ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สูเ่มืองโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 

ในทวีปอเมรกิาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของรฐัออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน 
และเป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ ศิลปะ วฒันธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสาป 
Ontario,พิพิธภัณฑ ์Royal Ontario น  าท่านสู่ Square One shopping Center เป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่มีรา้นคา้
มากกว่า 360 รา้นคา้ อิสระใหท้่านเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นชั้นน  าอย่างจุใจ อาทิ เช่น Coach, Guess, Banana republic, 
American Eagle ฯลฯ รวมไปถงึมีหา้งขนาดใหญ่ตัง้อยู่ภายในดว้ยอย่าง Walmart ,Sears และ The Bay 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HILTON MARKHAM หรือเทียบเท่า 

วันที ่8 
เมืองโตรอนโต – ขึน้หอคอยซีเอ็น – สนามบิน ***เคร่ืองบินผ่านเวลา
สากล*** 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

จากนั้นน  าท่านขึน้หอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเป็นหอคอยที่สงูที่สดุในโลก ท่านจะได้ชม

ทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto 

Islands) ซึ่งยังเป็นที่สนามบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport ที่ท่านสามารถมองเห็นไดจ้ากบนหอคอยนี ้ น า

ท่านชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศูนยก์ลางการศึกษาของโตรอนโต จากนั้น

น  าท่านถ่ายรูปคู่กับอาคารรัฐสภา ของรฐัออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้า

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%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
http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Bishop_Toronto_City_Airport
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อาณานิคมในสมยัก่อนตั้งอยู่ดา้นหนา้, ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพารค์ (Queen’s Park) เป็น

ตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินโตรอนโต 

16.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  MU 208 

******* เคร่ืองบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******* 

**กรุ๊ปออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 08 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 15.25 น.** 

วันที ่9 เซ่ียงไฮ้ 
18.55 น. ถงึสนามบิน แวะพกัเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง 

**กรุ๊ปออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 08 พ.ย. 62 เดินทางถึงเวลา 19.20 น.** 

21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 547 

**กรุ๊ปออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 08 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 20.40 น.** 

วันที ่10 กรุงเทพฯ   
01.05 น. ถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดิภาพ   

**กรุ๊ปออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 08 พ.ย. 62 เดินทางถึงเวลา 00.55 น.** 
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The Miracle Canada 

10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินไชน่าอีสเทริน์ แอรไ์ลน ์(MU) 
 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋วและ
ตั๋วบินภายใน 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

วันท่ี 13-22 ก.ย. 62 105,999.- 105,999.- 105,999.- 83,900.- 29,900.- 

วันท่ี 18-27 ก.ย. 62 105,999.- 105,999.- 105,999.- 83,900.- 29,900.- 

วันท่ี 11-20 ต.ค. 62 105,999.- 105,999.- 105,999.- 83,900.- 29,900.- 

วันท่ี 18-27 ต.ค. 62 91,900.- 91,900.- 91,900.- 74,900.- 29,900.- 

วันท่ี 08-17 พ.ย. 62 91,900.- 91,900.- 91,900.- 74,900.- 29,900.- 

วันที ่22 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 91,900.- 91,900.- 91,900.- 74,900.- 29,900.- 

วันท่ี 06-15 ธ.ค. 62 95,900.- 95,900.- 95,900.- 74,900.- 29,900.- 

วันท่ี 27 ธ.ค. 62-05 ม.ค. 63 95,900.- 95,900.- 95,900.- 75,900.- 29,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
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5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น   ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าวีซ่าประเทศแคนนาดา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 6,000 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 CAD) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าแคนาดา  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ 

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของ

ผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 

ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ (ใหแ้ปลภาษาอังกฤษจากรา้นแปลมาดว้ย) เป็นตัน 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลูกคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนันดัสมัภาษณ ์ 

***ในกรณีทีย่อดเงนิ ไมค่รบทกุเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนาสมุดเงนิฝาก***  

 **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 

เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่ายใหแ้ละหนังสอืรับรองการท างานตัวจรงิอกี 1 ชดุของผูท้ีอ่อก

คา่ใชจ้่ายให ้และใหผู้ท้ ีอ่อกคา่ใชจ้่ายใหท้ าจดหมาย Sponsor Letter ชีแ้จงความสมัพันธใ์นการออก

คา่ใชจ้่ายใหก้ัน (พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์ เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส) มา

ดว้ย 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
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- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่า

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยื่นวซีำ่เชงเกนประเทศแคนำดำ 

(กรอกข้อมูลตำมควำมจริงเบ้ืองต้น ส ำหรับกำรยื่นขอวีซ่ำแคนำดำ และกรุณำ

กรอกเป็นตวัพมิพใ์หญภ่ำษำองักฤษเทำ่นัน้) 

1. ชื่อ-สกุล 

……….………………………….………….…………………………………. 

ชื่อ-สกุลเดิมหรืออื่นๆที่เคยใช้หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ ……….…………………

……………………………………………………….. 

2. สถำนภำพ        

        โสด      

        แต่งงำนจดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ปี ที่แต่ง.....................................)          

        แต่งงำนไม่จดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ปี ที่อยู่ด้วยกัน........................)             

        หย่ำ (โปรดระบุวัน เดือน ปี ที่หย่ำ.............................)        

        หม้ำย (โปรดระบุวัน เดือน ปี ที่หม้ำย..............................)       

        แยกทำงกัน (โปรดระบุวัน เดือน ปี .................................) 

3. ที่อยู่ปจัจบุนัในประเทศไทย

....................................................................................................................

......................................................รหัสไปรษณีย์ ………….……… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ……........................เบอร์โทรศัพท์บ้ำน ………………..…. 

E-Mail: ………………….…….…….........… 
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4. ชื่อสถำนทีท่ ำงำนของผูเ้ดนิทำง (กรณีเดก็ ระบุเป็นสถำนที่ศึกษำ) 

…………………………………………………………..……….……………… 

ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำบันกำรศึกษำ ……………….…………………………

….………………………………………….………………………….……….....

….รหัสไปรษณีย์………………….. 

ต ำแหน่งหน้ำที่ …….………………………………….………….………………

………………โทรศัพท์ …….......……….…หมำยเลขต่อภำยใน (ถ้ำมี) ………

……………… 

วันที่เริ่มท ำงำน / เข้ำเรียน 

........................................................................................................ 

5. ที่ท ำงำนเกำ่ครั้งสดุทำ้ย(ไมร่วมปจัจบุนั) ชือ่บรษิทั 

…….………………………………………………..…….……………………… 

ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน .………………………………….………….………………

………………...........................................................................

รหัสไปรษณีย์……………………  

เบอร์ติดต่อ................................................ 

ต ำแหน่งสุดท้ำยที่ท่ำนท ำ...................................................................... 

ตั้งแต่วันที่(วัน/เดือน/ปี) ………………….…………………….……  

ถึงวันที่ (วัน/เดือน/ปี)………………………..………..……..………       

รวม …………ปี …………เดือน …………วัน 
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6. ประวัตกิำรศกึษำ, ชือ่สถำนศกึษำ 

……………….………….……………………………………………………… 

ที่อยู่สถำนศึกษำ ….………………………………….………….………………

………………….…………………...................................รหัสไปรษณีย์……

………………...... 

 เบอร์ติดต่อ................................................................. 

หลักสูตรกำรศึกษำ/คณะ …………………………………..……………………

……….……….. 

เข้ำเรียน(วัน/เดือน/ปี).................................................................... 

จบกำรศึกษำเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)…….………….……………………………….. 

7. ชือ่บุคคลที่รว่มเดนิทำงไปด้วย …………………….………….………………

………………………………… 

ควำมสัมพันธ์กับผู้เดินทำงร่วมครั้งนี้ (ระบุ) ………….………….………………

…………..................……….. 

8. ทำ่นคำดวำ่จะเดนิทำงวนัที่ ………………… เดนิทำงกีว่นั ………………… 

สถำนทีท่ี่จะพ ำนกั / โรงแรม  

………………………

....................................................................................................................

................…………………………………………… 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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กำรยื่นวีซ่ำท่ำนต้องกรอกประวัติครอบครัวอย่ำงละเอียด 

ชือ่บุคคลรบกวนกรอกเปน็ภำษำองักฤษนะครับ 

 

1.ชื่อ-นำมสกุล ผู้สมคัรขอวซีำ่………………………………………................ 

จังหวัดที่เกิด……………………………………………… 

สถำนภำพ........................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................  

ที่อยู่ปัจุจบัน ......…………………………………………………………………

…………… 

…………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง , หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลที่ท ำงำนเก่ำมำด้วย ว่ำเกษียณ

มำจำกที่ไหน)  

...................................................... 

ชื่อบริษัท

.................................................................................................................... 

ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

…………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์........................... 

กรณสีมรสทัง้จดทะเบียนและไมจ่ดทะเบียน, หยำ่รำ้ง, เปน็หมำ้ย 

สมรสเมื่อไร วัน/เดือน/ปี ................................................................... 

(โปรดระบุ แม้ว่ำจะหย่ำกันแล้วหรือคู่สมรสเสียชีวิต)     

หย่ำเมื่อไร วัน/เดือน/ปี ................................................................... 

คู่สมรสเสียชีวิตเมื่อไร  วัน/เดือน/ปี ........................................................... 
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2.ชื่อ-นำมสกุล คู่สมรส…………………………………………………… 

จังหวัดที่เกิด…………………………........................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................................. 

สถำนภำพ......................................................................................... 

ที่อยู่……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………รหัสไปรษณีย์....................... 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลที่ท ำงำนเก่ำมำด้วย) 

...................................................... 

ชื่อบริษัท

.................................................................................................................... 

ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

…………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์........................... 

3. ชื่อ-นำมสกุล มำรดำ ……………………………………

................................................................ 

จังหวัดที่เกิด................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................................................  

สถำนภำพ..................................................................................... 

ที่อยู่…………………………………..……………………………………….. 

………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลที่ท ำงำนเก่ำมำด้วย) 

...................................................... 
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ชื่อบริษัท

.................................................................................................................... 

ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

…………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์........................... 

4. ชื่อ-นำมสกุล บิดำ……………………………………….........................  

จังหวัดที่เกิด........................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด.........................................................................  

สถำนภำพ..................................................................................... 

ที่อยู่………………………………..………………………………………… 

……………………………………………รหัสไปรษณีย์............................. 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลที่ท ำงำนเก่ำมำด้วย) 

...................................................... 

ชื่อบริษัท

.................................................................................................................... 

ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

…………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์........................... 

5.1ชื่อ-นำมสกุล บุตร ………………………………………………...…  

จังหวัดที่เกิด................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................................  

สถำนภำพ....................................................................................... 
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ที่อยู่……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………รหัสไปรษณีย์..................... 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเรียนอยู่ให้ใส่ที่อยู่ที่เรียนมำ) 

...................................................... 

ชื่อบริษัท

.................................................................................................................... 

ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

…………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์........................... 

5.2ชื่อ-นำมสกุล บุตร ………………………………………………...… 

จังหวัดที่เกิด............................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................  

สถำนภำพ........................................................................... 

ที่อยู่…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………รหัสไปรษณีย์...................... 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเรียนอยู่ให้ใส่ที่อยู่ที่เรียนมำ) 

...................................................... 

ชื่อบริษัท

.................................................................................................................... 

ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

…………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์........................... 
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6.1.ชื่อ-นำมสกุล พี่-นอ้ง ………………………………………………...…

..............  

จังหวัดที่เกิด........................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด........................................................................  

สถำนภำพ.......................................................................... 

ที่อยู่…………………………………………………..………………………… 

………………………………………..........รหัสไปรษณีย์........................ 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลที่ท ำงำนเก่ำมำด้วย) 

...................................................... 

ชื่อบริษัท

.................................................................................................................... 

ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

…………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์........................... 

6.2ชื่อ-นำมสกุล พี่-นอ้ง ………………………………………………...…

.............  

จังหวัดที่เกิด............................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................  

สถำนภำพ.......................................................................... 

ที่อยู่……………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลที่ท ำงำนเก่ำมำด้วย) 

...................................................... 
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ชื่อบริษัท

.................................................................................................................... 

ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

…………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์........................... 

6.3 ชื่อ-นำมสกุล พี่-นอ้ง ………………………………………………...…  

จังหวัดที่เกิด.............................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................  

สถำนะ........................................................................... 

ที่อยู่…………………………………………………………………………… 

………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลที่ท ำงำนเก่ำมำด้วย) 

...................................................... 

ชื่อบริษัท

.................................................................................................................... 

ที่อยู่บริษัท......………………………………………………..…………………

…………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์........................... 


