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HILIGHT 

 เยอืนอุทยานแหง่ชาตบิานฟ์ (Banff 

National Park) 

 ชมความงามของทะเลสาบหลุยส ์

(Lake Louise) 

 เดนิบนลานน า้แข็งโคลมัเบยี ไอซฟิ์ลด ์

(Columbia Ice field)  

 ลอ่งเรอืชมน า้ตกไนแอการา่ 

(Niagara Falls) 

 

         

 

 

SUMMER IN 

CANADA 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไชนา่อสิเทริน์

แอรไ์ลน ์(MU) 

เดนิทาง กรกฏาคม – ตลุาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 105,999- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่  06-15 ก.ค. 62 126,888.- 

วนัที ่  19-28 ก.ค. 62   115,888.- 

วนัที ่  02-11 ส.ค. 62 126,888.- 

วนัที ่  13-22, 18-27 ก.ย. 62 105,999.- 

วนัที ่  11-20 ต.ค. 62 105,999.- 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่   โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – มหานครเซีย่งไฮ ้- แวนคูเวอร ์ประเทศคา

นาดา 

   HOLIDAY INN 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 แวนคูเวอร ์- แกส๊ทาวน ์– เกาะวคิตอเรยี - สวนบชูารด์ O O O 
 

HOLIDAY INN 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
STANLEY PARK – เสาอนิเดยีนแดง – บนิภายใน - 

คลัการ ีแหง่รฐัอลัเบอรด์า้   
O O O 

BEST 

WESTERN 

CALGARY 

PLAZA  หรอื

เทยีบเทา่ 

4 
คลัการ ี– อทุยานแหง่ชาตบิานฟ์ – อทุยานแหง่ชาตโิย

โฮ -  บาฟฟ์ 
O O   O 

BANFF 

PTARMIGAN 

INN  หรอื

เทยีบเทา่ 

5 ทะเลสาบหลุยส ์- ลานน า้แข็งโคลมัเบยี - คลัการ ี O O O 
DELTA 

AIRPORT หรอื

เทยีบเทา่ 

6 

คลัการ ี– บนิภายใน – โคตรอรโต - Canada One 

Outlets – ไนแอการา่ –อาหารค า่บน SKYLON 

TOWER 

O O O 

HILTON 

NIAGARA 

FALL หรอื

เทยีบเทา่ 

7 ลอ่งเรอืชมน า้ตกไนแอการา่ – เมอืงโตรอนโต O O O 

HILTON 

MARKHAM 

หรอืเทยีบเทา่ 
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8 เมอืงโตรอนโต – ขึน้หอคอยซเีอ็น – สนามบนิ O X  
 

9 สนามบนินานาชาตผิูต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้    
 

10               กรงุเทพ    
 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – มหานครเซีย่งไฮ ้- แวนคเูวอร ์ประเทศคานาดา 

10.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์U 

ประต ู10 พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

13.35 น. ออกเดนิทางสูม่หานครเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิไชน่าอสิเทริน์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที่ MU 

542 

18.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผู่ิตง มหานครเซีย่งไฮ ้

**กรุ๊ปออกเดนิทางวนัที ่18-27 ก.ย. เดนิทางถงึนครเซีย่งไฮเ้วลา 18.30 น.** 

23.40 น. ออกเดนิทางสูแ่วนคเูวอร ์โดยเทีย่วบนิที ่MU 597 

 ******* เคร ือ่งบนิบนิผา่นเสน้แบง่เวลาสากล ******* 

19.50 น. ถงึสนามบนิแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 13 ชั่วโมง) 

เมอืงแวนคูเวอร ์(Vancouver) เป็นเมืองท่าชายฝ่ังที่มีชื่อเสยีงทางภาคตะวันตก

เฉียงใตข้องรฐับรติ ิช โคลมัเบยี (British Columbia) ประเทศแคนาดา 

(Canada) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของรัฐ และในภูมภิาคแปซฟิิก ซึง่มคีวามสมบูรณข์อง

ธรรมชาตทิีส่วยงามมาก  

      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่2 แวนคเูวอร ์- แกส๊ทาวน ์– เกาะวคิตอเรยี - สวนบูชารด์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าชมย่านชมุชนแรกของแวนคูเวอร ์เรยีกวา่ แกส๊ทาวน ์(Gastown) ซึง่บุกเบกิโดย 

“Gass Jack “ Deighton ผูร้เิริม่การเปิดผับขายเบียร ์จนกลายเป็นที่นิยมกันอย่าง

มากของชมุชนแก็สทาวน ์ชมนาฬกิาไอน า้ (Steam clock) เรือนแรกของโลก และ

ปัจจุบันยังใชง้านไดต้ามปกต ิจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ทา่เรอืซอรว์าสเซน (Tsaw 
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Wassen)  น าท่านล่องเรือเฟอร์รี่  ขา้มช่องแคบจอร์เจ ีย       (Strait of 

Georgia)  อันสวยงามสู่เกาะวคิตอเรยี (Victoria Island) เมืองหลวงของรัฐบริ

ติชโคลัมเบีย ระหว่างทางท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬ

เพชฌฆาต วา่ยวนเวยีนอยู่ไม่ไกลจากตวัเรอื 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 จากนัน้น าท่านชมความสวยงามของสวนบูชารด์ (Butchart Garden) น าท่านชม

สวนดอกไมท้ีไ่ดร้ับการยกย่องวา่เป็นสวนดอกไมท้ีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก บนเน้ือ

ทีก่วา่ 35 เอเคอร ์ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่น น าท่านถ่ายภาพกับอาคารรัฐสภาใน

เมอืงวคิตอเรยีและรูปปั้นพระนางเจา้วคิตอเรยี จากนัน้น าท่านถ่ายภาพบรเิวณดา้นนอก

กับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทเครดดารอด (Craigdarroch Castle 

Historical Museum)  น าท่านน่ังเรอืเฟอรร์ีก่ลบัสูแ่วนคเูวอร ์   

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม HOLIDAY INN หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3 STANLEY PARK – เสาอนิเดยีนแดง – บนิภายใน - คลัการ ีแห่งรฐัอลั

เบอรด์า้   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าชม STANLEY PARK เป็นสถานที่จัดกจิกรรมกลางแจง้ เพื่อการพักผ่อน

หย่อนใจและสันทนาการ และใหท้่านไดม้ีโอกาส ถ่ายรูปคู่กับเสาอนิเดยีนแดง 

(Totem Pole) ทีเ่กา่แก ่ใหท้่านไดถ้่ายภาพ Canada Place สถานที่ซ ึง่เคยจัดงาน 

World’s Fair ปี ค.ศ.1986 จากนัน้น าชมสถานรีถไฟ Canadian Pacific Railway 

ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ของเมอืง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

........ น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงคลัการ ีโดยสายการบนิ..... เทีย่วบนิที ่.... 

........ น. ถงึสนามบินเมืองคัลการี แห่งรัฐอัลเบอร์ดา้  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 13 

ชัว่โมง) (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.25 ช ัว่โมง) 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พัก BEST WESTERN CALGARY PLAZA  หรือ

เทยีบเท่า 

วนัที ่4 คลัการ ี– อุทยานแหง่ชาตบิานฟ์ – อุทยานแหง่ชาตโิยโฮ -  บาฟฟ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของ

ปฏิมากรเอกน าชมเมอืงคลัการ ี(Calgary) เมืองเศรษฐกจิมั่งคั่งดว้ยทรัพยากร 

ธรรมชาติ และน ้ ามัน เ ป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของ รฐัอลัเบอร์ต้า 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

 

 QE3YVR-MU001 หนา้ 5 จาก 16 

 
 

(Alberta) และเป็นเมืองหนา้ด่านสู่เทอืกเขาร็อกกี ้(Rocky Mountains) ภูมิ

ประเทศของรัฐน้ีจะประกอบไปดว้ยเทือกเขาร็อคกี ้อันสูงชัน ทุ่งหญา้แพรรี่อันกวา้ง

ใหญ่ อทุยานแห่งชาตบิานฟ์ ทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะซึง่มเีน้ือทีข่นาดใหญ่เท่ากบัประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนดท์ัง้ประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีชือ่เสยีงจากการจัดงาน 

STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก น าท่านเดนิทางเขา้สู่ อุทยาน

แห่งชาตบิานฟ์ (Banff National Park) เป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งแรกและมี

ชือ่เสยีงที่สุดของแคนนาดาระหว่างทางท่านอาจจะไดพ้บเห็นสัตวส์งวน อาทิ กวาง

พันธุใ์หญ่ (ELK) ควายไบซนั หมยีักษ์กรซีลี ่ฯลฯ ผ่านชมทวิทัศน์ที่สวยงามของภูเขา

ร็อคกี ้จนถงึ เมอืงบานฟ์ เพชรน ้าเอกแห่งเทอืกเขาร็อคกี ้ซ ึง่ตัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขาอัน

สวยงาม จากนัน้ น าท่านชมน า้ตกBOW FALLS ซึง่เป็นตน้ก าเนดิของแม่น ้าโบว ์ที่กัด

เซาะหนิลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชัน้หนิที่มีสสีันสวยงามหลากส ีลัดเลาะธารน ้าตก

สวยแปลกตาดว้ยสายน ้าทีห่ลากสูพ่ืน้หนิเบือ้งลา่ง จากนัน้น าท่านน่ังกระเชา้ลอยฟ้าขึน้

สู่ยอดเขาซลัเฟอร ์(Mt. Sulphur) ซึง่มีความสูง 2,281 เมตร ชมทัศนียภาพที่

สวยงามของเมอืงบานฟ์ และเทอืกเขาแคนาเดีย้นร็อคกีท้ีโ่ดดเดน่สวยงาม 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตโิยโฮ (Yoho National Park) คอือกีหนึง่

อทุยานแห่งชาตใินประเทศแคนาดา เป็นอทุยานแห่งชาตทิีไ่ดร้ับการบรรจไุวใ้นรายชือ่

มรดกโลกทีปั่จจุบันกลายเป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงในเขตเทอืกเขาแค

นาเดยีน ร็อกกี ้(Canadian Rocky Mountains) รัฐทีต่ัง้ยูท่างตะวนัตกสดุของ

ประเทศแคนาดา ทะเลสาบมรกต (Emerald Lake) ทะเลสาบธารน ้าแข็งทีม่คีวาม 

สวยงาม และเป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของอทุยานแห่งชาตโิยโฮ ชม

ความงามของทะเลสาบมรกต พรอ้มความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิี่สะพานหนิ

ธรรมชาต ิ(Natural Bridge) และอโุมงค ์SPIRAL TUNNEL จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงบาฟฟ์ (Banff) ศนูยก์ลางกฬีาฤดหูนาว  อสิระใหท้่านเดนิเลน่และ

เพลดิเพลนิกบัความน่ารักของเมอืงบาฟฟ์  พรอ้มทัง้เลอืกซือ้สนิคา้น าสมัยของทีร่ะลกึ 

และของฝากในราคาปลอดภาษีรัฐ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BANFF PTARMIGAN INN หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่5 ทะเลสาบหลุยส ์- ลานน า้แข็งโคลมัเบยี - คลัการ ี

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านลดัเลาะไปตามเทือกเขาร็อกกีร้ะหว่างทางท่านจะเพลดิเพลนิกับทัศนียภาพที่

งดงามตลอดสองขา้งทาง  ยอดเขารูปทรงแปลกตาทีป่กคลมุดว้ยหมิะขาวทีส่ะอาดและ

หุบเขาทีพ่าดผ่านดว้ยธารน ้าแข็งขนาดตา่งๆ  ป่าสนสเีขยีวเขม้ตัดกับสเีหลอืงทองของ

ตน้สปรูซส ์ และเหลอืงสดของใบแอ๊ปเปิลที่พริว้ไหวคลา้ยระฆังยามตอ้งลม  อกีทัง้

ทะเลสาบสเีทอรค์วอยซ ์ (Turquoise)  จากนัน้มุ่งสู่ทะเลสาบหลุยส ์(Lake 
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Louise) ทะเลสาบที่มีชือ่เสยีงของรัฐอัลเบอรต์าเป็นทะเลสาบเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ใน

โอบลอ้มของขนุเขา สงูกวา่ระดบัน ้าทะเล ราว 1,730 เมตรอสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บ

ภาพความประทับใจของทะเลสาบสีเขียวใสมรกตและทัศนียภาพที่สวยงามของ

ทะเลสาบโดยรอบ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ลานน า้แข็งโคลมัเบยี ไอซฟิ์ลด ์ (Columbia Ice field) เป็น

ธารน า้แข็ง (Glacier) ทีใ่หม่ทีส่ดุในเทอืกเขาร๊อกกีท้ี่มีอายุนับหลายลา้นปี เป็นส่วน

หนึ่งของอุทยานแห่งชาตแิจสเปอร ์(Jasper National Park) มีขนาดใหญ่พอๆ

กับเมืองหนึ่งเมือง ใหท้่านไดม้ีชืน่ชมกับววิทวิทัศน์ของธารน ้าแข็งที่ใหญ่และเก่าแก่

ทีส่ดุของทวปีอเมรกิาเหนือ และเปลีย่นพาหนะเป็น สโนวโ์คช้ขึน้สู่ธารน า้แข็งอทา

บาสกา้ (Athabasca Glacier) เพียงแห่งเดยีวในโลกที่พาหนะพเิศษน้ีสามารถน า

ท่านขึ้นไปบนธารน ้ าแข็งไดอ้ย่างปลอดภัย เก็บภาพความประทับใจไวเ้ป็นที่

ระลกึ  *** ในกรณีทีโ่คลมัเบยี ไอซฟิ์ลดปิ์ดท าการทางบรษิทัขอชดเชยดว้ย

การน าทา่นขึน้กระเชา้เลกหลุยสแ์ละคนืเงนิ 20 CAD แทน*** 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั       น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DELTA AIRPORT หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่6 คลัการ ี– บนิภายใน – โคตรอรโต - Canada One Outlets – ไนแอกา

รา่ –อาหารค า่บน SKYLON TOWER 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

........ น. ออกเดนิทางสูโ่ตรอนโต โดยสายการบนิ.... เทีย่วบนิที.่... 

........ น. ถงึสนามบนิเมอืงโตรอนโต (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 11 ชัว่โมง) (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 3 . 45 น. ช ัว่โมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูน่ า้ตกไนแอการา่ (Niagara Falls) น ้าตกขนาดใหญ่หลายแห่ง

ประกอบกนั ตัง้อยู่บนแม่น ้าไนแอการ่าบนพรมแดนระหวา่งประเทศแคนาดากบั

สหรัฐอเมรกิา Canada One Outlets ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่มากมาย 

อาท ิเชน่ 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 า่   รับประทานอาหารค า่ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER ชมววิอนัสวยงามของ 

น ้าตกไนแอการ่าจากมุมสงู 
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ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HILTON NIAGARA FALL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่7 ลอ่งเรอืชมน า้ตกไนแอการา่ – เมอืงโตรอนโต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นลอ่งเรอืชมน า้ตกไนแอการา่ (Niagara Falls) ตัง้อยู่บนแม่น ้าไนแอการ่า

ทางตะวนัออกของทวปีอเมรกิาเหนือ บนพรมแดนระหวา่งประเทศแคนาดากบั

สหรัฐอเมรกิา น ้าตกไนแอการ่าประกอบดว้ยน ้าตกสามแห่ง คอื น ้าตกเกอืกมา้ 

(Horseshoe Falls) สงู 158 ฟตุ, น ้าตกอเมรกิาสงู 167 ฟตุ, และน ้าตกขนาดเล็กกวา่ที่

อยู่ตดิกนั คอืน ้าตก Bridal Veil. มจีุดชมววิทีส่วยงามและเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีส่ าคญั

ของทัง้ 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การลอ่งเรอื Hornblower Niagara Cruises

เปิดบรกิาร ถงึปลายเดอืนพฤศจกิายน หรอือาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บั

สภาพอากาศและถา้หากสภาพอากาศไมเ่อ ือ้  อ านวย ทางบรษิทัน าทา่นลงสู ่

“JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลงัน า้ตก เพือ่ชมความงามของ

น า้ตกไนแอการา่อยา่งใกลช้ดิเป็นการทดแทน ) 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

แคนาดา และเป็นเมอืงทีใ่หญ่อนัดบัที ่4 ในทวปีอเมรกิาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมือง

ทีใ่หญ่ทีส่ดุของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน และเป็น

ศูนย์กลางทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ วัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น 

หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พพิธิภัณฑ ์Royal Ontario น าท่านสู ่Square 

One shopping Center เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่มีรา้นคา้มากกว่า 360 

รา้นคา้ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น าอย่างจุใจ อาท ิเช่น Coach, Guess, 

Banana republic, American Eagle ฯลฯ รวมไปถงึมหีา้งขนาดใหญ่ตัง้อยู่ภายในดว้ย

อย่าง Walmart ,Sears และ The Bay 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HILTON MARKHAM หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่8 เมอืงโตรอนโต – ขึน้หอคอยซเีอ็น – สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านขึน้หอคอยซเีอ็น (CN Tower) ทีม่คีวามสงูถงึ 520 เมตรเป็นหอคอย

ที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง รวมทั ้ง

ทะเลสาบออนตารโิอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซึง่

ยังเป็นที่สนามบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport ที่ท่านสามารถ

มองเห็นไดจ้ากบนหอคอยน้ี น าท่านชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวทิยาลยัโตรอนโต 
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(University of Toronto) ศูนย์กลางการศกึษาของโตรอนโต จากนั้นน าท่าน

ถ่ายรูปคู่กับอาคารรัฐสภา ของรัฐออนตารโิอ ซึง่มีพระบรมรูปของพระนางวคิตอเรีย 

พระราชนีิแห่งอังกฤษเจา้อาณานิคมในสมัยก่อนตัง้อยู่ดา้นหนา้, ศาลาวา่การเมอืง 

(Toronto City Hall), สวนควนีพารค์ (Queen’s Park) เป็นตน้ 

11.30 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิโตรอนโต 

16.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ MU 208 

**กรุป๊ออกเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่13 ก.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 16.25 น.** 

 ******* เคร ือ่งบนิบนิผา่นเสน้แบง่เวลาสากล ******* 

วนัที ่9 สนามบนินานาชาตผิูต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้

18.55 น. ถงึสนามบนิ แวะพักเพือ่รอการเปลีย่นเครือ่ง 

21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MU 547 

วนัที ่10 กรงุเทพฯ 

01.05 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ   

 

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

 

โปรแกรม :  SUMMER IN CANADA 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไชนา่อสิเทริน์แอรไ์ลน ์(MU) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

06-15 ก.ค. 62 126,888.- 126,888.- 126,888.- 126,888.- 91,900.- 29,900.- 

19-28 ก.ค. 62 115,888.- 115,888.- 115,888.- 115,888.- 88,900.- 29,900.- 
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02-11 ส.ค. 62 126,888.- 126,888.- 126,888.- 126,888.- 91,900.- 29,900.- 

13-22 ก.ย. 62 105,999.- 105,999.- 105,999.- 105,999.- 82,900.- 29,900.- 

18-27 ก.ย. 62 105,999.- 105,999.- 105,999.- 105,999.- 82,900.- 29,900.- 

11-20 ต.ค. 62 105,999.- 105,999.- 105,999.- 105,999.- 82,900.- 29,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 
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7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศแคนนาดา (ประมาณ 6,000 บาท ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 USD) 

 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 
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3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  
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8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

    และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

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
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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 ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- 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** 
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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 

- 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 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

 

 QE3YVR-MU001 หนา้ 15 จาก 16 

 
 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยื่นวซีำ่ประเทศแคนำดำ 

(กรอกข้อมูลตำมควำมจริงเบ้ืองต้น ส ำหรับกำรยื่นขอวีซ่ำแคนำดำ และกรุณำกรอกเป็นตัวพมิพ์

ใหญภ่ำษำอังกฤษเทำ่นัน้) 

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: ………………….…….…….........… 

 

 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

 

 QE3YVR-MU001 หนา้ 16 จาก 16 

 
 

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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