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SUMMER IN CANADA 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไชนา่อสิเทริน์แอรไ์ลน ์(MU) 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 4,000 บาท *** 

 
 

• เยอืนอทุยานแหง่ชาตบิานฟ์ (Banff National Park) 

• ชมความงามของทะเลสาบหลยุส ์(Lake Louise) 

• เดนิบนลานน า้แข็งโคลมัเบยี ไอซฟิ์ลด ์(Columbia Ice field)  

• ลอ่งเรอืชมน า้ตกไนแอการา่ (Niagara Falls) 

 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้    95,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่  12-21 เม.ย. 62 99,888.- 

วนัที ่  26 เม.ย.-5 พ.ค. 62 95,900.- 

วนัที ่  17-26 พ.ค., 31 พ.ค.-9 ม.ิย. 62 95,900.- 

 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – มหานครเซีย่งไฮ ้-  แวนคเูวอร ์ประเทศคานาดา ✈ ✈ ✈ HOLIDAY INN 

2 แวนคเูวอร ์- แกส๊ทาวน ์– เกาะวคิตอเรยี - สวนบชูารด์ O O O HOLIDAY INN 

3 
STANLEY PARK – เสาอนิเดยีนแดง – บนิภายใน - คลัการ ีแหง่

รัฐอลัเบอรด์า้   
O O O DELTA AIRPORT 

4 คัลการ ี– อทุยานแหง่ชาตบิานฟ์ – อทุยานแหง่ชาตโิยโฮ -  บาฟฟ์ O O O 
BANFF PTARMIGAN 
INN 

5 
อทุยานแหง่ชาตแิจสเปอร ์– ทะเลสาบหลยุส ์- ลานน ้าแข็ง

โคลัมเบยี - คัลการ ี
O O O DELTA AIRPORT 

6 
คัลการ ี– บนิภายใน – โคตรอรโต - Canada One Outlets –  

ไนแอการา่ –อาหารค า่บน SKYLON TOWER 
O O O 

HILTON NIAGARA 
FALL 

7 ลอ่งเรอืชมน ้าตกไนแอการา่ – เมอืงโตรอนโต O O O HILTON MARKHAM 

8 เมอืงโตรอนโต – ขึน้หอคอยซเีอ็น – สนามบนิ O X ✈  

9 สนามบนินานาชาตผิูต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้ ✈ ✈ ✈  

10 กรงุเทพฯ  ✈ ✈    ✈  

 

 

 

  โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – มหานครเซีย่งไฮ ้– แวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา  

10.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ U ประตู 10 พบ

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

13.35 น. ออกเดนิทางสูม่หานครเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิไชน่าอสิเทริน์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MU 9840 

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้

23.15 น. ออกเดนิทางสูแ่วนคเูวอร ์โดยเทีย่วบนิที ่MU 597 

 ******* เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้แบง่เวลาสากล ******* 
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19.10 น. ถงึสนามบนิแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 13 ชัว่โมง) เมอืงแวนคเูวอร ์

(Vancouver) เป็นเมืองท่าชายฝ่ังที่มีชือ่เสยีงทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องรฐับรติชิ โคลมัเบยี 

(British Columbia) ประเทศแคนาดา (Canada) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ และในภูมภิาค

แปซฟิิก ซึง่มคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาตทิีส่วยงามมาก  

      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่2: แวนคเูวอร ์– แกส๊ทาวน ์– เกาะวคิตอเรยี – สวนบชูารด์  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าชมยา่นชมุชนแรกของแวนคเูวอร ์เรยีกว่า แกส๊ทาวน ์(Gastown) ซึง่บกุเบกิโดย “Gass Jack “ 

Deighton ผูร้เิริม่การเปิดผับขายเบียร์ จนกลายเป็นที่นิยมกันอย่างมากของชุมชนแก็สทาวน์ ชม

นาฬกิาไอน า้ (Steam clock) เรอืนแรกของโลก และปัจจุบันยังใชง้านไดต้ามปกต ิจากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ท่าเรอืซอรว์าสเซน (Tsaw Wassen)  น าท่านล่องเรือเฟอร์รี่ ขา้มช่องแคบจอรเ์จยี       

(Strait of Georgia)  อันสวยงามสู่เกาะวคิตอเรยี (Victoria Island) เมืองหลวงของรัฐบรติชิ

โคลัมเบยี ระหวา่งทางทา่นอาจจะมโีอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต วา่ยวนเวยีนอยูไ่ม่

ไกลจากตัวเรอื 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 จากนัน้น าทา่นชมความสวยงามของสวนบชูารด์ (Butchart Garden) น าทา่นชมสวนดอกไมท้ีไ่ดรั้บ

การยกยอ่งว่าเป็นสวนดอกไมท้ีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก บนเนื้อทีก่ว่า 35 เอเคอร ์ตัง้อยูท่่ามกลาง

หบุเขาชงัเคน่ น าทา่นถา่ยภาพกบัอาคารรัฐสภาในเมอืงวคิตอเรยีและรปูปัน้พระนางเจา้วคิตอเรยี จากนัน้

น าท่านถ่ายภาพบรเิวณดา้นนอกกับพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรป์ราสาทเครดดารอด (Craigdarroch 

Castle Historical Museum)  น าทา่นน่ังเรอืเฟอรร์ีก่ลับสูแ่วนคเูวอร ์   

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3:  STANLEY PARK – เสาอนิเดยีนแดง – บนิภายใน – คลัการ ีแหง่รฐัอลัเบอรด์า้   

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าชม STANLEY PARK เป็นสถานทีจ่ัดกจิกรรมกลางแจง้ เพือ่การพักผอ่นหยอ่นใจและสนัทนา

การ และใหท้่านไดม้ีโอกาส ถ่ายรูปคู่กับเสาอนิเดยีนแดง (Totem Pole) ที่เก่าแก่ ใหท้่านได ้

ถ่ายภาพ Canada Place สถานทีซ่ ึง่เคยจัดงาน World’s Fair ปี ค.ศ.1986 จากนัน้น าชมสถานรีถไฟ 

Canadian Pacific Railway ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ของเมอืง  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

........ น. 
ออกเดนิทางสูเ่มอืงคัลการ ีโดยสายการบนิ..... เทีย่วบนิที ่.... 

........ น. ถงึสนามบนิเมอืงคัลการ ีแห่งรัฐอัลเบอรด์า้  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 13 ชัว่โมง) (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 1.25 ช ัว่โมง) 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DELTA AIRPORT หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่4: คลัการ ี– อทุยานแหง่ชาตบิานฟ์ – อทุยานแหง่ชาตโิยโฮ – บาฟฟ์  
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เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าชมเมอืงคลัการ ี(Calgary) เมอืงเศรษฐกจิมัง่คั่งดว้ยทรัพยากร ธรรมชาต ิและน ้ามนั เป็นเมอืงใหญ่

ทีส่ดุเป็นอันดับหนึง่ของรฐัอลัเบอรต์า้ (Alberta) และเป็นเมอืงหนา้ด่านสูเ่ทอืกเขาร็อกกี ้(Rocky 

Mountains) ภูมปิระเทศของรัฐนี้จะประกอบไปดว้ยเทอืกเขาร็อคกี ้อันสูงชัน ทุ่งหญา้แพรรีอ่ันกวา้ง

ใหญ่ อทุยานแห่งชาตบิานฟ์ ทีป่กคลุมไปดว้ยหมิะซึง่มเีนื้อทีข่นาดใหญเ่ท่ากับประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์

ทัง้ประเทศ เมอืงคัลการเีป็นเมอืงคาวบอยทีม่ชี ือ่เสยีงจากการจัดงาน STAMPEDE หรอืเทศกาลคาวบอย

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก น าท่านเดนิทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาตบิานฟ์ (Banff National Park) เป็น

อทุยานแห่งชาตแิห่งแรกและมชีือ่เสยีงทีส่ดุของแคนนาดาระหว่างทางท่านอาจจะไดพ้บเห็นสัตวส์งวน 

อาท ิกวางพันธุใ์หญ่ (ELK) ควายไบซนั หมยีักษ์กรซีลี ่ฯลฯ ผ่านชมทวิทัศน์ทีส่วยงามของภเูขาร็อคกี ้

จนถงึ เมอืงบานฟ์ เพชรน ้าเอกแหง่เทอืกเขาร็อคกี ้ซ ึง่ตัง้อยูท่า่มกลางขนุเขาอนัสวยงาม จากนัน้ น าทา่น

ชมน า้ตกBOW FALLS ซึง่เป็นตน้ก าเนดิของแมน่ ้าโบว ์ทีก่ัดเซาะหนิลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชัน้

หนิทีม่สีสีนัสวยงามหลากส ีลัดเลาะธารน ้าตกสวยแปลกตาดว้ยสายน ้าทีห่ลากสูพ่ืน้หนิเบือ้งลา่ง จากนัน้

น าท่านน่ังกระเชา้ลอยฟ้าขึน้สู่ยอดเขาซลัเฟอร ์(Mt. Sulphur) ซึง่มีความสูง 2,281 เมตร ชม

ทัศนยีภาพทีส่วยงามของเมอืงบานฟ์ และเทอืกเขาแคนาเดีย้นร็อคกีท้ีโ่ดดเดน่สวยงาม 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาตโิยโฮ (Yoho National Park) คืออีกหนึ่งอุทยานแห่งชาตใิน

ประเทศแคนาดา เป็นอทุยานแหง่ชาตทิีไ่ดรั้บการบรรจไุวใ้นรายชือ่มรดกโลกทีปั่จจบุนักลายเป็นหนึง่ใน

สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงในเขตเทอืกเขาแคนาเดยีน ร็อกกี ้(Canadian Rocky Mountains) 

รัฐที่ตัง้ยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศแคนาดา ทะเลสาบมรกต (Emerald Lake) ทะเลสาบธาร

น ้าแข็งทีม่คีวาม สวยงาม และเป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของอุทยานแห่งชาตโิยโฮ ชม

ความงามของทะเลสาบมรกต พรอ้มความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิี่สะพานหนิธรรมชาต ิ(Natural 

Bridge) และอุโมงค ์SPIRAL TUNNEL จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบาฟฟ์ (Banff) ศูนยก์ลาง

กฬีาฤดูหนาว  อสิระใหท้่านเดนิเล่นและเพลดิเพลนิกับความน่ารักของเมอืงบาฟฟ์  พรอ้มทัง้เลอืกซือ้

สนิคา้น าสมยัของทีร่ะลกึ และของฝากในราคาปลอดภาษีรัฐ 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BANFF PTARMIGAN INN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5: อทุยานแหง่ชาตแิจสเปอร ์– ทะเลสาบหลยุส ์– ลานน า้แข็งโคลมัเบยี – คลัการ ี 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านลัดเลาะไปตามเทือกเขาร็อกกีมุ้่งสู่อุทยานแห่งชาตแิจสเปอร ์(Jasper National Park)  

ระหว่างทางท่านจะเพลดิเพลนิกับทัศนียภาพทีง่ดงามตลอดสองขา้งทาง  ยอดเขารูปทรงแปลกตาทีป่ก

คลุมดว้ยหมิะขาวทีส่ะอาดและหุบเขาทีพ่าดผ่านดว้ยธารน ้าแข็งขนาดต่างๆ  ป่าสนสเีขยีวเขม้ตัดกับสี

เหลอืงทองของตน้สปรูซส ์ และเหลอืงสดของใบแอ๊ปเปิลทีพ่ริว้ไหวคลา้ยระฆังยามตอ้งลม   อกีทัง้

ทะเลสาบสเีทอรค์วอยซ ์ (Turquoise)  จากนัน้มุง่สูท่ะเลสาบหลุยส ์(Lake Louise) ทะเลสาบที่

มชี ือ่เสยีงของรัฐอลัเบอรต์าเป็นทะเลสาบเล็กๆ ทีซ่อ่นตัวอยูใ่นโอบลอ้มของขนุเขา สงูกวา่ระดับน ้าทะเล 

ราว 1,730 เมตรอสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทับใจของทะเลสาบสีเขียวใสมรกตและ

ทัศนยีภาพทีส่วยงามของทะเลสาบโดยรอบ 
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กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ ลานน ้าแข็งโคลมัเบีย ไอซ์ฟิลด  ์(Columbia Ice field) เป็นธารน ้าแข็ง 

(Glacier) ทีใ่หมท่ีส่ดุในเทอืกเขาร๊อกกีท้ีม่อีายนัุบหลายลา้นปี ซึง่มขีนาดใหญ่พอๆกับเมอืงหนึง่เมอืง 

ใหท้่านไดม้ีชืน่ชมกับววิทวิทัศน์ของธารน ้าแข็งที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของทวีปอเมรกิาเหนือ และ

เปลีย่นพาหนะเป็น สโนวโ์คช้ขึน้สูธ่ารน า้แข็งอทาบาสกา้ (Athabasca Glacier) เพยีงแหง่เดยีว

ในโลกทีพ่าหนะพเิศษนี้สามารถน าท่านขึน้ไปบนธารน ้าแข็งไดอ้ยา่งปลอดภัย เก็บภาพความประทับใจ

ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DELTA AIRPORT หรอืเทยีบเทา่   
 
  

วนัที ่6: คลัการ ี– บนิภายใน – โตรอนโต – Canada One Outlets – ไนแอการา่ – 

 อาหารค า่บน SKYLON TOWER 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

........ น. ถงึสนามบนิเมอืงโตรอนโต (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 . 

45 น. ช ัว่โมง) 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูน่ า้ตกไนแอการา่ (Niagara Falls) น ้าตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ตัง้อยู่

บนแมน่ ้าไนแอการา่บนพรมแดนระหวา่งประเทศแคนาดากบัสหรัฐอเมรกิา Canada One Outlets ให ้

ท่านไดอ้ ิสระเลือกซื้อสินคา้แฟชั่นมากมาย 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 า่       รับประทานอาหารค า่ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER ชมววิอนัสวยงามของน ้าตกไนแอการา่ 

จากมมุสงู  

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HILTON NIAGARA FALL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่7: ลอ่งเรอืชมน า้ตกไนแอการา่ – เมอืงโตรอนโต  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นลอ่งเรอืชมน า้ตกไนแอการา่ (Niagara Falls) ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าไนแอการา่ทางตะวนัออกของ

ทวปีอเมรกิาเหนอื บนพรมแดนระหวา่งประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมรกิา น ้าตกไนแอการ่าประกอบดว้ย

น ้าตกสามแห่ง คือ น ้าตกเกอืกมา้ (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น ้าตกอเมรกิาสูง 167 ฟุต, และ

น ้าตกขนาดเล็กกว่าทีอ่ยู่ตดิกัน คอืน ้าตก Bridal Veil. มจีุดชมววิทีส่วยงามและเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่

ส าคัญของทัง้ 2 ประเทศ  (หมายเหต ุ: การลอ่งเรอื Hornblower Niagara Cruisesเปิดบรกิาร 

ถงึปลายเดอืนพฤศจกิายน หรอือาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและถา้หากสภาพ

อากาศไมเ่อือ้  อ านวย ทางบรษิทัน าทา่นลงสู ่“JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลงั

น า้ตก เพือ่ชมความงามของน า้ตกไนแอการา่อยา่งใกลช้ดิเป็นการทดแทน ) 

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
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กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศแคนาดา และเป็น

เมอืงทีใ่หญ่อันดับที ่4 ในทวปีอเมรกิาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของรัฐออนตาโอ ของ

แคนาดา มปีระชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน และเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ วัฒนธรรม มี

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ เชน่ หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พพิธิภณัฑ ์Royal Ontario น า

ทา่นสู ่Square One shopping Center เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญม่รีา้นคา้มากกวา่ 360 รา้นคา้ 

อิสระใหท้่านเลือกซื้อสินคา้แฟชั่นชัน้น าอย่างจุใจ อาทิ เช่น Coach, Guess, Banana republic, 

American Eagle ฯลฯ รวมไปถงึมหีา้งขนาดใหญ่ตัง้อยู่ภายในดว้ยอย่าง Walmart ,Sears และ The 

Bay 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HILTON MARKHAM หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่8: เมอืงโตรอนโต – ข ึน้หอคอยซเีอ็น – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านขึน้หอคอยซเีอ็น (CN Tower) ทีม่คีวามสงูถงึ 520 เมตรเป็นหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก 

ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง รวมทั ้งทะเลสาบออนตารโิอ (Lake 

Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซึง่ยงัเป็นทีส่นามบนิ ของ Billy Bishop Toronto 

City Airport ทีท่่านสามารถมองเห็นไดจ้ากบนหอคอยนี้ น าท่านชมเมอืงโตรอนโต ชมมหาวทิยาลยั

โตรอนโต (University of Toronto) ศนูยก์ลางการศกึษาของโตรอนโต จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูคู่กับ

อาคารรัฐสภา ของรัฐออนตารโิอ ซึง่มพีระบรมรูปของพระนางวคิตอเรยี พระราชนิีแหง่องักฤษเจา้อาณา

นิคมในสมัยก่อนตั ้งอยู่ดา้นหนา้, ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพารค์ 

(Queen’s Park) เป็นตน้ 

11.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโตรอนโต 

16.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ MU 208 

 ******* เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้แบง่เวลาสากล ******* 

วนัที ่9:   สนามบนินานาชาตผิูต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้

18.55 น. ถงึสนามบนิ แวะพักเพือ่รอการเปลีย่นเครือ่ง 

21.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MU 547 

วนัที ่10: กรงุเทพฯ  

01.05 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

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
http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Bishop_Toronto_City_Airport
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หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 
โปรแกรม : SUMMER IN CANADA 10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไชนา่อสิเทริน์แอรไ์ลน ์(MU) 

 
 
ก าหนดวนัเดนิทาง :   12-21 เม.ย. 62  

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 99,888.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 99,888.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 26,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 99,888.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
99,888.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  

(ไฟทก์รงุเทพ –  แคนาดา และ ไฟทบ์นิภายใน) 
80,888.- 

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 4,000 บาท*** 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 
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** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   26 เม.ย.-5 พ.ค. 62  

17-26 พ.ค., 31 พ.ค.-9 ม.ิย. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 95,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 95,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 30,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 95,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
95,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  

(ไฟทก์รงุเทพ –  แคนาดา และ ไฟทบ์นิภายใน) 
76,900.- 

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 4,000 บาท*** 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศแคนาดา (จ านวน 4,000 บาท ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ดอลลา่หส์หรฐั) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) สว่นหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น จะเป็นเตยีงใหญ ่2 เตยีงเท่าน ัน้ หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนั 

หรอื อยูค่นละช ัน้กนั  

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่แคนาดา 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 20 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

***กรณุาเตรยีมเอกสาร 2 ชุด ส าหรบัยืน่วซีา่แคนาดา***  
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พืน้

หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อก

เอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ี

โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และ

บญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนา

สมดุเงนิฝาก***  
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้ (พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์ เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีำ่ประเทศแคนำดำ 

(กรอกขอ้มูลตามความจรงิเบือ้งตน้ ส าหรบัการยืน่ขอวซีา่แคนาดา และกรณุากรอกเป็นตวัพมิพใ์หญ่

ภำษำองักฤษเท่ำนัน้) 
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1. ชือ่-สกลุ ……….………………………….………….…………………………………. 

ชือ่-สกลุเดมิหรอือืน่ๆทีเ่คยใชห้รอืกรณีมกีารเปลีย่นชือ่ 

……….………………………………………………………………………….. 

2. สถำนภำพ        

        โสด      

        แตง่งานจดทะเบยีน (โปรดระบุวนั เดอืน ปี ทีแ่ตง่.....................................)          

        แตง่งานไม่จดทะเบยีน (โปรดระบุวนั เดอืน ปี ทีอ่ยูด่ว้ยกนั........................)             

        หยา่ (โปรดระบุวนั เดอืน ปี ทีห่ยา่.............................)        

        หมา้ย (โปรดระบุวนั เดอืน ปี ทีห่มา้ย..............................)       

        แยกทางกนั (โปรดระบุวนั เดอืน ปี .................................) 

3. ทีอ่ยูปั่จจบุนัในประเทศไทย

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

รหสัไปรษณีย ์………….……… 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ……........................เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ………………..…. 

E-Mail: ………………….…….…….........… 

4. ชือ่สถำนทีท่ ำงำนของผูเ้ดนิทำง (กรณีเด็ก ระบุเป็นสถานทีศ่กึษา) 

…………………………………………………………..……….……………… 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถาบนัการศกึษา 

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

รหสัไปรษณีย…์……………….. 

ต าแหน่งหนา้ที ่…….………………………………….………….………………………………โทรศพัท ์

…….......……….…หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ……………………… 

วนัทีเ่ร ิม่ท างาน / เขา้เรยีน ........................................................................................................ 

 

5. ทีท่ ำงำนเกำ่คร ัง้สุดทำ้ยไมร่วมปัจจบุนั ชือ่บรษิทั 

…….………………………………………………..…….……………………… 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน 

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

.รหสัไปรษณีย…์…………………  

เบอรต์ดิตอ่................................................ 

ต าแหน่งสดุทา้ยทีท่่านท า...................................................................... 

ตัง้แตว่นัที(่วนั/เดอืน/ปี) ………………….…………………….……  
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ถงึวนัที ่(วนั/เดอืน/ปี)………………………..………..……..………       

รวม …………วนั …………เดอืน …………ปี 

6. ประวตักิำรศกึษำ, ชือ่สถำนศกึษำ 

……………….………….……………………………………………………… 

ทีอ่ยูส่ถานศกึษา 

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

รหสัไปรษณีย…์…………………...... 

 เบอรต์ดิตอ่................................................................. 

หลกัสตูรการศกึษา/คณะ …………………………………..…………………………….……….. 

เขา้เรยีน(วนั/เดอืน/ปี).................................................................... 

จบการศกึษาเมือ่(วนั/เดอืน/ปี)…….………….……………………………….. 

7. ชือ่บุคคลทีร่ว่มเดนิทำงไปดว้ย …………………….………….………………………………………………… 

ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางรว่มคร ัง้นี ้(ระบุ) ………….………….…………………………..................……….. 

8. ท่ำนคำดวำ่จะเดนิทำงวนัที ่………………… เดนิทำงกีว่นั ………………… 

สถำนทีท่ีจ่ะพ ำนกั / โรงแรม  

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

…………………………………… 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

การยืน่วซีา่ท่านตอ้งกรอกประวตัคิรอบครวัอยา่งละเอยีด 

ชือ่บุคคลรบกวนกรอกเป็นภำษำองักฤษนะครบั 

 

1.ช ือ่-นามสกลุ ผูส้มคัรขอวซีำ่………………………………………................ 

จงัหวดัทีเ่กดิ……………………………………………… 

สถานภาพ........................................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ.............................................................  

ทีอ่ยูปั่จจุบนั ......……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………รหสัไปรษณีย.์........................ 

อาชพี(ระบุต าแหน่ง)...................................................... 

ชือ่บรษิทั.................................................................................................................... 

ทีอ่ยูบ่รษิทั......………………………………………………..……………………………… 

…………………………………….....………รหสัไปรษณีย.์.......................... 
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2. ช ือ่-นามสกลุ มำรดำ ……………………………………................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กดิ................................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ...........................................................................  

อาชพี (ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

สถานภาพ..................................................................................... 

ทีอ่ยู…่………………………………..……………………………………….. 

………………………………………………รหสัไปรษณีย.์........................ 

3. ช ือ่-นามสกลุ บดิำ……………………………………….........................  

จงัหวดัทีเ่กดิ........................................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ.........................................................................  

อาชพี (ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

สถานภาพ..................................................................................... 

ทีอ่ยู…่……………………………..………………………………………… 

……………………………………………รหสัไปรษณีย.์............................ 

4.ช ือ่-นามสกลุ พี-่น้อง ………………………………………………...…..............  

จงัหวดัทีเ่กดิ........................................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ........................................................................  

อาชพี (ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

สถานภาพ.......................................................................... 

ทีอ่ยู…่………………………………………………..………………………… 

………………………………………..........รหสัไปรษณีย.์....................... 

5.ช ือ่-นามสกลุ พี-่น้อง ………………………………………………...….............  

จงัหวดัทีเ่กดิ............................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ.............................................................  

อาชพี (ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

สถานภาพ.......................................................................... 

ทีอ่ยู…่…………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………รหสัไปรษณีย.์........................ 

 

6.ช ือ่-นามสกลุ พี-่น้อง ………………………………………………...…  

จงัหวดัทีเ่กดิ.............................................................................. 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ............................................................................  

อาชพี (ระบุต าแหน่ง).................................................................. 
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สถานะ........................................................................... 

ทีอ่ยู…่………………………………………………………………………… 

………………………………………………รหสัไปรษณีย.์........................ 

7.ช ือ่-นามสกลุ พี-่น้อง ………………………………………………...…  

จงัหวดัทีเ่กดิ.............................................................................. 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ............................................................................  

อาชพี (ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

สถานะ........................................................................... 

ทีอ่ยู…่…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………รหสัไปรษณีย.์........................ 

กรณีสมรสทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน, หยำ่รำ้ง, เป็นหมำ้ย 

สมรสเมือ่ไร วนั/เดอืน/ปี ................................................................... 

(โปรดระบุ แมว้า่จะหยา่กนัแลว้หรอืคูส่มรสเสยีชวีติ) 

หยา่เมือ่ไร วนั/เดอืน/ปี ................................................................... 

คูส่มรสเสยีชวีติเมือ่ไร  วนั/เดอืน/ปี ........................................................... 

 

1. ชือ่-นามสกลุ คูส่มรส…………………………………………………… 

จงัหวดัทีเ่กดิ…………………………........................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ.............................................................................. 

อาชพี (ระบุต าแหน่ง)................................................................... 
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