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The Miracle Canada 
10 DAYS 7 NIGHTS 

เดนิทาง เมษายน – มถุินายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง  99,888.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – มหานครเซีย่งไฮ้ - แวนคเูวอร์ ประเทศแคนาดา 

วนัท่ี 2. แวนคเูวอร์ - แก๊สทาวน์ – เกาะวิกตอเรีย - สวนบชูาร์ด 
วนัท่ี 3. STANLEY PARK – เสาอินเดียนแดง – บินภายใน - คลัการี แหง่รัฐอลัเบอร์ต้า   

วนัท่ี 4. คลัการี – อทุยานแหง่ชาติบานฟ์ – อทุยานแหง่ชาติโยโฮ -  บานฟ์ 

วนัท่ี 5. ทะเลสาบหลยุส์ - ลานน า้แข็งโคลมัเบีย - คลัการี 

วนัท่ี 6. คลัการี – บินภายใน – โตรอนโต - Canada One Outlets – ไนแอการา –อาหารค ่าบน SKYLON TOWER 

วนัท่ี 7. ลอ่งเรือชมน า้ตกไนแอการา – เมืองโตรอนโต 
วนัท่ี 8. เมืองโตรอนโต – ขึน้หอคอยซีเอ็น – สนามบิน ***เคร่ืองบนิผา่นเวลาสากล*** 
วนัท่ี 9. เซี่ยงไฮ้  

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มหานครเซี่ยงไฮ้ - แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
10.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 

(MU) ประตู 10 แถว U พบเจ้าหน้าที่ คอยอ านวยความสะดวก 

13.35 น. ออกเดินทางสูม่หานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชนา่อีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 542 

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผูต่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ 

23.40 น. ออกเดินทางสูแ่วนคเูวอร์ โดยเที่ยวบินที่ MU 597 

 ******* เคร่ืองบินบนิผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******* 

19.50 น. ถึงสนามบินแวนคเูวอร์ ประเทศแคนาดา (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง) เมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) 

เป็นเมืองทา่ชายฝ่ังที่มีช่ือเสยีงทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของรัฐบริติช โคลัมเบีย (British Columbia) ประเทศแคนาดา 

(Canada) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของรัฐ และในภมูิภาคแปซิฟิก ซึง่มีความสมบรูณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก  

ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 แวนคูเวอร์ - แก๊สทาวน์ – เกาะวกิตอเรีย - สวนบูชาร์ด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าชมยา่นชมุชนแรกของแวนคเูวอร์ เรียกวา่ แก๊สทาวน์ (Gastown) ซึง่บกุเบิกโดย “Gass Jack “ Deighton ผู้ ริเร่ิมการ

เปิดผบัขายเบียร์ จนกลายเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งมากของชมุชนแก็สทาวน์ ชมนาฬิกาไอน า้ (Steam clock) เรือนแรกของ

โลก และปัจจบุนัยงัใช้งานได้ตามปกติ จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsaw Wassen)  น าทา่นลอ่งเรือ

เฟอร์ร่ี ข้ามช่องแคบจอร์เจีย (Strait of Georgia)  อนัสวยงามสู่เกาะวคิตอเรีย (Victoria Island) เมืองหลวงของรัฐบริ

ติชโคลมัเบยี ระหวา่งทางทา่นอาจจะมีโอกาสเห็นฝงูปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต วา่ยวนเวยีนอยูไ่มไ่กลจากตวัเรือ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

 จากนัน้น าท่านชมความสวยงามของสวนบูชาร์ด (Butchart Garden) น าท่านชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น

สวนดอกไม้ที่งดงามที่สดุแห่งหนึ่งในโลก บนเนือ้ที่กว่า 35 เอเคอร์ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่น น าท่านถ่ายภาพกับ

อาคารรัฐสภาในเมืองวิคตอเรียและรูปปัน้พระนางเจ้าวิคตอเรีย จากนัน้น าท่านถ่ายภาพบริเวณด้านนอกกบัพิพิธภณัฑ์

ประวตัิศาสตร์ปราสาทเครดดารอด (Craigdarroch Castle Historical Museum)  น าทา่นนัง่เรือเฟอร์ร่ีกลบัสูแ่วนคเูวอร์    

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
STANLEY PARK – เสาอินเดียนแดง – บนิภายใน - คัลการี แห่งรัฐอัล
เบอร์ต้า   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าชม STANLEY PARK เป็นสถานท่ีจดักิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจและสนัทนาการ และให้ท่าน

ได้มีโอกาส ถ่ายรูปคูก่บัเสาอินเดียนแดง (Totem Pole) ที่เก่าแก่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ Canada Place สถานที่ซึ่งเคยจดั
งาน World’s Fair ปี ค.ศ.1986 จากนัน้น าชมสถานีรถไฟ Canadian Pacific Railway ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น
ของเมือง 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

........ น. ออกเดินทางสูเ่มืองคลัการี โดยสายการบิน..... เที่ยวบินที่ .... 

........ น. ถึงสนามบินเมืองคลัการี แห่งรัฐอลัเบอร์ด้า (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 13 ชัว่โมง)  (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 

ชั่วโมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

 ** กรณีที่ได้ไฟลท์บินรอบดกึ จนไมส่ามารถทางอาหารเย็นได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิคืนเงินให้ทา่นละ 15 CAD ** 

ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN CALGARY PLAZA  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 คัลการี – อุทยานแห่งชาตบิานฟ์ – อุทยานแห่งชาตโิยโฮ - บานฟ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าชมเมืองคัลการี (Calgary) เมืองเศรษฐกิจมัง่คัง่ด้วยทรัพยากร ธรรมชาติ และน า้มนั เป็นเมืองใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบัหนึง่

ของรัฐอัลเบอร์ต้า (Alberta) และเป็นเมืองหน้าด่านสู่เทือกเขาร็อกกี ้(Rocky Mountains) ภูมิประเทศของรัฐนีจ้ะ

ประกอบไปด้วยเทือกเขาร็อคกี ้อนัสงูชนั ทุง่หญ้าแพรร่ีอนักว้างใหญ่ อทุยานแหง่ชาติบานฟ์ ท่ีปกคลมุไปด้วยหิมะซึ่งมีเนือ้

ที่ขนาดใหญ่เท่ากับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทัง้ประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีช่ือเสียงจากการจัดงาน 

STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สดุในโลก น าท่านเดินทางเข้าสู ่อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National 
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Park) เป็นอทุยานแห่งชาติแห่งแรกและมีช่ือเสียงที่สดุของแคนนาดาระหว่างทางท่านอาจจะได้พบเห็นสตัว์สงวน อาทิ 

กวางพนัธุ์ใหญ่ (ELK) ควายไบซนั หมียกัษ์กรีซลี ่ฯลฯ ผา่นชมทิวทศัน์ที่สวยงามของภเูขาร็อคกี ้จนถึง เมืองบานฟ์ เพชรน า้

เอกแหง่เทือกเขาร็อคกี ้ซึง่ตัง้อยูท่า่มกลางขนุเขาอนัสวยงาม จากนัน้ น าทา่นชมน า้ตกBOW FALLS ซึง่เป็นต้นก าเนิดของ

แม่น า้โบว์ ที่กดัเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชัน้หินที่มีสีสันสวยงามหลากสี ลดัเลาะธารน า้ตกสวยแปลกตาด้วย

สายน า้ที่หลากสูพ่ืน้หินเบือ้งลา่ง จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าลอยฟ้าขึน้สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (Mt. Sulphur) ซึ่งมีความสงู 

2,281 เมตร ชมทศันียภาพที่สวยงามของเมืองบานฟ์ และเทือกเขาแคนาเดีย้นร็อคกีท้ี่โดดเดน่สวยงาม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย 

 
น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยโฮ (Yoho National Park) คืออีกหนึ่งอทุยานแห่งชาติในประเทศแคนาดา เป็น
อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการบรรจุไว้ในรายช่ือมรดกโลกที่ปัจจุบนักลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงในเขต
เทือกเขาแคนาเดียน ร็อกกี ้(Canadian Rocky Mountains) รัฐที่ตัง้ยูท่างตะวนัตกสดุของประเทศแคนาดา ทะเลสาบ
มรกต (Emerald Lake) ทะเลสาบธารน า้แข็งที่มีความ สวยงาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของอทุยาน
แห่งชาติโยโฮ ชมความงามของทะเลสาบมรกต พร้อมความมหศัจรรย์ของธรรมชาติที่สะพานหินธรรมชาติ (Natural 

Bridge) และอุโมงค์ SPIRAL TUNNEL จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองบานฟ์ (Banff) ศนูย์กลางกีฬาฤดหูนาว  อิสระให้
ท่านเดินเล่นและเพลิดเพลินกบัความน่ารักของเมืองบานฟ์  พร้อมทัง้เลือกซือ้สินค้าน าสมยัของที่ระลึก และของฝากใน
ราคาปลอดภาษีรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั BANFF PTARMIGAN INN หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 ทะเลสาบหลุยส์ - ลานน า้แขง็โคลัมเบีย - คัลการี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านลดัเลาะไปตามเทือกเขาร็อกกีร้ะหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกบัทศันียภาพที่งดงามตลอดสองข้างทาง  ยอดเขา
รูปทรงแปลกตาที่ปกคลมุด้วยหิมะขาวที่สะอาดและหบุเขาที่พาดผา่นด้วยธารน า้แข็งขนาดตา่งๆ  ป่าสนสเีขียวเข้มตดักบัสี
เหลืองทองของต้นสปรูซส์  และเหลืองสดของใบแอปเปิลที่พริว้ไหวคล้ายระฆังยามต้องลม  อีกทัง้ทะเลสาบสีเทอร์
ควอยซ์  (Turquoise)  จากนัน้มุ่งสู่ทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) ทะเลสาบที่มีช่ือเสียงของรัฐอลัเบอร์ต้าเป็น
ทะเลสาบเลก็ๆ ที่ซอ่นตวัอยูใ่นโอบล้อมของขนุเขา สงูกว่าระดบัน า้ทะเล ราว 1,730 เมตรอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพ
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ความประทบัใจของทะเลสาบสเีขียวใสมรกตและทศันียภาพที่สวยงามของทะเลสาบโดยรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู ่ลานน า้แข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Ice field) เป็นธารน า้แข็ง (Glacier) ที่ใหม่ที่สดุใน
เทือกเขาร๊อกกีท้ี่มีอายนุบัหลายล้านปี เป็นสว่นหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (Jasper National Park) มีขนาด
ใหญ่พอๆกบัเมืองหนึ่งเมือง ให้ท่านได้มีช่ืนชมกับวิวทิวทศัน์ของธารน า้แข็งที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สดุของทวีปอเมริกาเหนือ  
และเปลี่ยนพาหนะเป็น สโนว์โค้ชขึน้สู่ธารน า้แข็งอทาบาสก้า (Athabasca Glacier) เพียงแห่งเดียวในโลกที่พาหนะ
พิเศษนีส้ามารถน าท่านขึน้ไปบนธารน า้แข็งได้อย่างปลอดภัย เก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก   ***กรณีที่ ไม่
สามารถน าท่านเดินทางไปยงั โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ได้ เน่ืองจากสภาพอากาศ ไม่เอือ้อ านวย ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม*** 
*** ส าหรับโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์เปิดท าการวันที่ 17 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมด้วย
การน าท่านขึน้กระเช้าเลกหลุยส์แทน ในกรณีที่ไม่สามารถไปโคลัมเบียได้*** 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั DELTA AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 
คัลการี – บนิภายใน – โตรอนโต - Canada One Outlets – ไนแอการา 
–อาหารค ่าบน SKYLON TOWER 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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........ น. ออกเดินทางสูโ่ตรอนโต โดยสายการบิน.... เที่ยวบินที่.... 

........ น. ถึงสนามบินเมืองโตรอนโต (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 11 ชัว่โมง) (ใช้เวลาบินประมาณ 3.45 น. ชั่วโมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
 ** กรณีที่ได้ไฟลท์บนิรอบดกึ จนไมส่ามารถทางอาหารกลางวนัได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิคืนเงินให้ทา่นละ 15 CAD ** 

บ่าย จากนัน้เดินทางสูน่ า้ตกไนแอการา (Niagara Falls) น า้ตกขนาดใหญ่หลายแหง่ประกอบกนั ตัง้อยูบ่นแมน่ า้ไนแอการา 
บนพรมแดนระหวา่งประเทศแคนาดากบัสหรัฐอเมริกา Canada One Outlets ให้ทา่นได้อิสระเลอืกซือ้สนิค้าแฟชัน่
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 รับประทานอาหารค า่ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER ชมววิอนัสวยงามของ น า้ตกไนแอการาจากมมุสงู 

ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HILTON NIAGARA FALL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 
ล่องเรือชมน า้ตกไนแอการา – เมืองโตรอนโต – ห้าง Square One 
shopping Center 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านล่องเรือชมน า้ตกไนแอการา (Niagara Falls) ตัง้อยู่บนแม่น า้ไนแอการาทางตะวนัออกของทวีปอเมริกาเหนือ 

บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากบัสหรัฐอเมริกา น า้ตกไนแอการาประกอบด้วยน า้ตกสามแห่ง คือ น า้ตกเกือกม้า 
(Horseshoe Falls) สงู 158 ฟตุ, น า้ตกอเมริกาสงู 167 ฟุต, และน า้ตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกนั คือน า้ตก Bridal Veil. มี
จดุชมวิวที่สวยงามและเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส าคญัของทัง้ 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การล่องเรือ Hornblower Niagara 
Cruises เปิดบริการประมาณวันที่  1 พ.ค. 63 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสภาพอากาศและถ้าหาก
สภาพอากาศไม่เอือ้  อ านวย ทางบริษัทน าท่านลงสู่  “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน า้ตก เพื่อ
ชมความงามของน า้ตกไนแอการาอย่างใกล้ชิดเป็นการทดแทน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดินทางเข้าสูเ่มืองโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อนัดบัที่ 4 

ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคน 
และเป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วฒันธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสาบ 
Ontario,พิพิธภณัฑ์ Royal Ontario น าท่านสู ่Square One shopping Center เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีร้านค้า
มากกว่า 360 ร้านค้า อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าแฟชัน่ชัน้น าอย่างจุใจ อาทิ เช่น Coach, Guess, Banana republic, 
American Eagle ฯลฯ รวมไปถึงมีห้างขนาดใหญ่ตัง้อยูภ่ายในด้วยอยา่ง Walmart ,Sears และ The Bay 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HILTON MARKHAM หรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านขึน้หอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีความสงูถึง 520 เมตรเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชม

ทศันียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทัว่ถึง รวมทัง้ทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto 

Islands) ซึ่งยงัเป็นที่สนามบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport ที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากบนหอคอยนี ้น า

ท่านชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศนูย์กลางการศึกษาของโตรอนโต จากนัน้

น าท่านถ่ายรูปคู่กับอาคารรัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งองักฤษเจ้า

อาณานิคมในสมยัก่อนตัง้อยู่ด้านหน้า, ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพาร์ค (Queen’s Park) เป็น

ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินโตรอนโต 

16.25 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  MU 208 

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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******* เคร่ืองบินบนิผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******* 

วันที่ 9 เซี่ยงไฮ้ 
18.55 น. ถึงสนามบิน แวะพกัเพื่อรอการเปลีย่นเคร่ือง 

21.35 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 547 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ   
01.05 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ   

ราคาแนะน าเพยีง : The Miracle Canada 

10 DAYS 7 NIGHTS   

โดยสายการบนิไชน่าอีสเทร์ิน แอร์ไลน์ (MU) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัที่ 08-17 เม.ย. 63 99,888.- 99,888.- 99,888.- 80,163.- 23,900.- 

วนัที่ 25 เม.ย. – 04  พ.ค. 63 99,888.- 99,888.- 99,888.- 75,663.- 23,900.- 

วนัที่ 09-18 พ.ค. 63 99,888.- 99,888.- 99,888.- 80,163.- 27,900.- 

วันที่ 23 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63 99,888.- 99,888.- 99,888.- 80,163.- 27,900.- 

วันที่ 27 มิ.ย. – 06 ก.ค. 63 111,888.- 111,888.- 111,888.- 85,163.- 27,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 
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4. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ า เป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น   ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่วีซา่ประเทศแคนนาดา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 6,000 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 CAD) 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
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เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ ใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืน ได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 
 



  11  The Miracle Canada 10 DAYS 7 NIGHTS BY MU                                                               [GQ3YVR-MU001] 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่แคนาดา  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 
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และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย 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 ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท 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 รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนันดัสมัภาษณ์  

***ในกรณีทีย่อดเงนิ ไมค่รบทกุเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนาสมดุเงนิฝาก***  

 **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถ่ายส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 
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เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละหนังสอืรับรองการท างานตัวจรงิอกี 1 ชดุของผูท้ีอ่อก

คา่ใชจ้า่ยให ้และใหผู้ท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหท้ าจดหมาย Sponsor Letter ชีแ้จงความสมัพันธใ์นการออก

คา่ใชจ้า่ยใหก้ัน (พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์ เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส) มา

ดว้ย 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ในกรณีที ่ลกูคา้อายเุกนิ 14 ปี ถงึ 76 ปี จะตอ้งมแีสดงตัวทีศ่นูยเ์พือ่ท าการสแกนลายนิว้มอื ตามวนั

และเวลาทีท่างเจา้ทีไ่ดแ้จง้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศแคนำดำ 

(กรอกข้อมลูตำมควำมจริงเบื้องต้น ส ำหรับกำรยื่นขอวซี่ำแคนำดำ และกรณุำ

กรอกเป็นตวัพมิพใ์หญภ่ำษำองักฤษเทำ่นัน้) 

1. ชือ่-สกลุ 

……….………………………….………….…………………………………. 

ชื่อ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆที่เคยใช้หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ 

……….………………………………………………………………………….. 

2. สถำนภำพ        

        โสด      

        แตง่งำนจดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ปี ทีแ่ต่ง.....................................)          

        แตง่งำนไม่จดทะเบียน (โปรดระบวุัน เดือน ปี ที่อยู่ดว้ยกัน........................)             

        หย่ำ (โปรดระบวุัน เดือน ปี ที่หยำ่....................................)        

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

        แยกทำงกัน (โปรดระบุวัน เดือน ป ี..................................) 

3. ทีอ่ยูป่จัจบุนัในประเทศไทย

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

......................................................รหัสไปรษณยี์ ………….……...............… 

เบอร์โทรศัพทม์ือถือ ……........................เบอร์โทรศัพท์บำ้น ………………..…. 

E-Mail: ………………….…….….................................................….........… 

 

4. ชือ่สถำนทีท่ ำงำนของผูเ้ดนิทำง (กรณีเดก็ ระบุเป็นสถำนที่ศึกษำ) 

…………………………………………………………..……….……………… 
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ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำบันกำรศึกษำ 

……………….…………………………….………………………………….…

…….………………………….……….....….รหัสไปรษณยี์………………..….. 

ต ำแหน่งหน้ำท่ี 

…….………………………………….………….………………………………

โทรศัพท ์…….......……….…หมำยเลขตอ่ภำยใน (ถ้ำมี) ……………………… 

วันที่เริ่มท ำงำน / เขำ้เรียน 

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

 

5. ทีท่ ำงำนเกำ่ครัง้สดุทำ้ย (ไมร่วมปจัจบุนั) ชือ่บรษิทั 

…….………………………………………………..…….……………………… 

ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน 

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

...................................................................รหัสไปรษณยี์……………………  

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

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

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

ถึงวันที ่(วัน/เดือน/ป)ี………………………..………..……..………...................    

รวม ……….…ปี …….……เดือน …….……วัน 

 

6. ประวตักิำรศกึษำ, ชือ่สถำนศกึษำ 

……………….………….……………………………………………………… 

ที่อยู่สถำนศึกษำ 

….………………………………….………….…………………………………

…………………...................................รหัสไปรษณีย…์…………………...... 
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 เบอร์ตดิต่อ.................................................................................................. 

หลักสูตรกำรศกึษำ/คณะ 

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

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

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

7. ชือ่บคุคลทีร่ว่มเดนิทำงไปดว้ย 

…………………….………….…………………………………………………. 

ควำมสัมพันธ์กับผู้เดินทำงร่วมครั้งนี ้(ระบุ) 

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

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

สถำนทีท่ีจ่ะพ ำนกั / โรงแรม  

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

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

 

9. ทำ่นเคยโดยปฎเิสธ กำรขอวซีำ่หรอืไม ่     เคย                ไมเ่คย 

ถ้ำเคยโดยปฎิเสธ ท่ำนโดนปฎิเสธวซี่ำประเทศอะไร......................................... 

วันที่โดนปธิเสธ............................................................................................ 

เหตุผลที่โดนปฎิเสธวซี่ำ................................................................................ 

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

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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กำรยื่นวซี่ำท่ำนต้องกรอกประวตัิครอบครวัอย่ำงละเอียด 

ชือ่บคุคลรบกวนกรอกเปน็ภำษำองักฤษนะครบั 

 

1.ชื่อ-นำมสกลุ ผูส้มคัรขอวซีำ่………………………………………................ 

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

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

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

ที่อยู่ปัจจุบัน 

......……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………รหัสไปรษณยี์.......................... 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง , หำกเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลทีท่ ำงำนเก่ำมำด้วย ว่ำเกษียณ

มำจำกที่ไหน)  

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

ชื่อบริษัท

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

ที่อยู่บริษัท

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

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.์............................. 

กรณสีมรสทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน, หยำ่รำ้ง, เปน็หมำ้ย 

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

(ให้ระบุ แม้ว่ำจะหย่ำกันแล้วหรือคู่สมรสเสยีชีวติ)     

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

คู่สมรสเสียชีวิตเมื่อไร  วัน/เดือน/ปี ................................................................. 
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2.ชื่อ-นำมสกลุ คูส่มรส…………………………………………………….......... 

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

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

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

ที่อยู…่…………………………………………………………………………… 

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

 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ ำงำนเก่ำมำด้วย) 

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

ชื่อบริษัท

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

ท่ีอยู่บริษัท

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

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.์............................ 

 

3. ชื่อ-นำมสกุล มำรดำ 

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

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

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

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

ที่อยู…่………………………………..……………………………...………….. 

………………………………………………รหัสไปรษณีย.์............................. 
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อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ ำงำนเก่ำมำด้วย) 

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

ชื่อบริษัท

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

ที่อยู่บริษัท

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

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.์............................. 

 

4. ชื่อ-นำมสกุล บดิำ…………………………………….......….........................  

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

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

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

ที่อยู…่……………………………..………………………………......………… 

……………………………………………รหัสไปรษณีย.์.................................. 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ ำงำนเก่ำมำด้วย) 

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

ชื่อบริษัท

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

ที่อยู่บริษัท

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

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.์............................. 

 

5.1ชื่อ-นำมสกลุ บตุร ……………………………………………............…...…  

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

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

ที่อยู…่…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………รหัสไปรษณยี์........................... 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเรียนอยู่ให้ใส่ที่อยูท่ี่เรียนมำ) 

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

ชื่อบริษัท

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

ที่อยู่บริษัท

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

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.์............................. 

 

5.2ชื่อ-นำมสกลุ บตุร …………………………………............……………...… 

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

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

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

ท่ีอยู…่………………………………………………………………..………….. 

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

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเรียนอยู่ให้ใส่ที่อยูท่ี่เรียนมำ) 

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

ชื่อบริษัท

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

ที่อยู่บริษัท

......………………………………………………..……………………………… 
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…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.์............................. 

 

6.1.ชื่อ-นำมสกุล พี-่นอ้ง 

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

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

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

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

ที่อยู…่………………………………………………..…………...……………… 

………………………………………..........รหัสไปรษณีย.์............................... 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ ำงำนเก่ำมำด้วย) 

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

ชื่อบริษัท

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

ที่อยู่บริษัท

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

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.์............................. 

 

6.2ชื่อ-นำมสกลุ พี-่นอ้ง 

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

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

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

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

ที่อยู…่…………………………………………………..……………..………… 
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…………………………………………………รหัสไปรษณยี์........................... 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ ำงำนเก่ำมำด้วย) 

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

ชื่อบริษัท

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

ที่อยู่บริษัท

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

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.์............................. 

 

6.3 ชื่อ-นำมสกุล พี-่นอ้ง ………………………………........………………...…  

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

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

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

ที่อยู…่………………………………………………………………....………… 

………………………………………………รหัสไปรษณีย.์.............................. 

อำชีพ(ระบุต ำแหน่ง หำกเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ ำงำนเก่ำมำด้วย) 

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

ชื่อบริษัท

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

ที่อยู่บริษัท

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

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย.์............................. 


