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The Miracle Canada 

10 DAYS 7 NIGHTS 
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เดนิทาง เมษายน – มิถุนายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง  99,888.- 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – มหานครเซีย่งไฮ ้- แวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา 

วนัท่ี 2. แวนคเูวอร ์- แก๊สทาวน ์– เกาะวิกตอเรีย - สวนบชูารด์ 
วนัท่ี 3. STANLEY PARK – เสาอินเดียนแดง – บินภายใน - คลัการี แห่งรฐัอลัเบอรต์า้   

วนัท่ี 4. คลัการี – อทุยานแห่งชาติบานฟ์ – อทุยานแห่งชาติโยโฮ -  บานฟ์ 

วนัท่ี 5. ทะเลสาบหลยุส ์- ลานน า้แข็งโคลมัเบีย - คลัการ ี

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

วนัท่ี 7. ล่องเรือชมน า้ตกไนแอการา – เมืองโตรอนโต 
วนัท่ี 8. เมืองโตรอนโต – ขึน้หอคอยซีเอ็น – สนามบิน ***เครื่องบนิผ่านเวลาสากล*** 
วนัท่ี 9. เซี่ยงไฮ ้ 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
 
 

 

 

 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มหานครเซี่ยงไฮ้ - แวนคูเวอร ์ประเทศแคนาดา 
10.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินไชน่าอีสเทริน์แอรไ์ลน ์

(MU) ประตู 10 แถว U พบเจา้หนา้ที่ คอยอ านวยความสะดวก 

13.35 น. ออกเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ ้โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ MU 542 

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ ้

23.40 น. ออกเดินทางสู่แวนคเูวอร ์โดยเทีย่วบินที ่MU 597 

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

19.50 น. ถึงสนามบินแวนคูเวอร ์ประเทศแคนาดา (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง) เมืองแวนคูเวอร ์(Vancouver) 

เป็นเมืองท่าชายฝ่ังที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องรัฐบริติช โคลัมเบีย (British Columbia) ประเทศแคนาดา 

(Canada) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของรฐั และในภมูิภาคแปซิฟิก ซึ่งมีความสมบรูณข์องธรรมชาติที่สวยงามมาก  

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 2 แวนคูเวอร ์- แก๊สทาวน ์– เกาะวกิตอเรีย - สวนบูชารด์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าชมย่านชมุชนแรกของแวนคเูวอร ์เรียกว่า แกส๊ทาวน ์(Gastown) ซึ่งบกุเบิกโดย “Gass Jack “ Deighton ผูร้เิริ่มการ

เปิดผบัขายเบียร ์จนกลายเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งมากของชมุชนแก็สทาวน ์ชมนาฬิกาไอน ้า (Steam clock) เรือนแรกของ

โลก และปัจจบุนัยงัใชง้านไดต้ามปกติ จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ท่าเรือซอรว์าสเซน (Tsaw Wassen)  น าทา่นล่องเรือ

เฟอรร์ี่ ขา้มชอ่งแคบจอรเ์จีย (Strait of Georgia)  อนัสวยงามสู่เกาะวคิตอเรีย (Victoria Island) เมืองหลวงของรฐับริ

ติชโคลมัเบยี ระหว่างทางท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝงูปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนเวยีนอยู่ไม่ไกลจากตวัเรือ 

 

 

 

 



 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

 จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของสวนบูชารด์ (Butchart Garden) น าท่านชมสวนดอกไมท้ี่ไดร้บัการยกย่องว่าเป็น

สวนดอกไมท้ี่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก บนเนือ้ที่กว่า 35 เอเคอร ์ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่น น าท่านถ่ายภาพกับ

อาคารรฐัสภาในเมืองวิคตอเรียและรูปป้ันพระนางเจา้วิคตอเรีย จากนั้นน าท่านถ่ายภาพบริเวณดา้นนอกกับพิพิธภณัฑ์

ประวตัิศาสตรป์ราสาทเครดดารอด (Craigdarroch Castle Historical Museum)  น าท่านนั่งเรือเฟอรร์ี่กลบัสู่แวนคเูวอร ์   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 3 
STANLEY PARK – เสาอินเดยีนแดง – บนิภายใน - คัลการี แห่งรัฐอัล
เบอรต์้า   

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าชม STANLEY PARK เป็นสถานที่จดักิจกรรมกลางแจง้ เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจและสนัทนาการ และใหท้่าน

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

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

........ น. ออกเดินทางสู่เมืองคลัการี โดยสายการบิน..... เทีย่วบินที ่.... 

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

ชั่วโมง) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

 ** กรณีที่ไดไ้ฟลทบิ์นรอบดกึ จนไม่สามารถทางอาหารเย็นได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหท่้านละ 15 CAD ** 

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN CALGARY PLAZA  หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 4 คัลการี – อุทยานแห่งชาตบิานฟ์ – อุทยานแห่งชาตโิยโฮ - บานฟ์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าชมเมืองคัลการี (Calgary) เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งดว้ยทรพัยากร ธรรมชาติ และน า้มนั เป็นเมืองใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบัหนึง่

ของรัฐอัลเบอร์ต้า (Alberta) และเป็นเมืองหน้าด่านสู่เทือกเขาร็อกกี้ (Rocky Mountains) ภูมิประเทศของรัฐนี ้จะ

ประกอบไปดว้ยเทือกเขาร็อคกี ้อนัสงูชนั ทุ่งหญา้แพรร่ีอนักวา้งใหญ่ อทุยานแห่งชาติบานฟ์ ท่ีปกคลมุไปดว้ยหิมะซึ่งมีเนือ้

ที่ขนาดใหญ่เท่ากับประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์ทั้งประเทศ เมื องคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน 

STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก น าท่านเดินทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National 



 

 

Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกและมีชื่อเสียงที่สุดของแคนนาดาระหว่างทางท่านอาจจะไดพ้บเห็นสัตวส์งวน อาทิ 

กวางพนัธุใ์หญ่ (ELK) ควายไบซนั หมียกัษ์กรีซลี่ ฯลฯ ผ่านชมทิวทศันท์ี่สวยงามของภเูขารอ็คกี ้จนถึง เมืองบานฟ์ เพชรน า้

เอกแห่งเทือกเขารอ็คกี ้ซึ่งตัง้อยู่ท่ามกลางขนุเขาอนัสวยงาม จากนัน้ น าท่านชมน ้าตกBOW FALLS ซึ่งเป็นตน้ก าเนิดของ

แม่น า้โบว ์ท่ีกัดเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินที่มีสีสันสวยงามหลากสี ลัดเลาะธารน า้ตกสวยแปลกตาดว้ย

สายน า้ที่หลากสู่พืน้หินเบือ้งล่าง จากนัน้น าท่านนั่งกระเชา้ลอยฟ้าขึน้สู่ยอดเขาซัลเฟอร ์(Mt. Sulphur) ซึ่งมีความสูง 

2,281 เมตร ชมทศันียภาพที่สวยงามของเมืองบานฟ์ และเทือกเขาแคนาเดีย้นรอ็คกีท้ี่โดดเด่นสวยงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย 

 
น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยโฮ (Yoho National Park) คืออีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติในประเทศแคนาดา เป็น
อุทยานแห่งชาติที่ไดร้บัการบรรจุไวใ้นรายชื่อมรดกโลกที่ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขต
เทอืกเขาแคนาเดียน ร็อกกี ้(Canadian Rocky Mountains) รฐัที่ตัง้ยู่ทางตะวนัตกสดุของประเทศแคนาดา ทะเลสาบ
มรกต (Emerald Lake) ทะเลสาบธารน า้แข็งที่มีความ สวยงาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอุทยาน
แห่งชาติโยโฮ ชมความงามของทะเลสาบมรกต พรอ้มความมหัศจรรยข์องธรรมชาติที่สะพานหินธรรมชาติ (Natural 

Bridge) และอุโมงค ์SPIRAL TUNNEL จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองบานฟ์ (Banff) ศนูยก์ลางกีฬาฤดหูนาว  อิสระให้
ท่านเดินเล่นและเพลิดเพลินกับความน่ารกัของเมืองบานฟ์  พรอ้มทัง้เลือกซือ้สินคา้น าสมัยของที่ระลึก และของฝากใน
ราคาปลอดภาษีรฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั BANFF PTARMIGAN INN หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 5 ทะเลสาบหลุยส ์- ลานน ้าแข็งโคลัมเบยี - คัลการ ี
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านลดัเลาะไปตามเทือกเขาร็อกกีร้ะหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทศันียภาพที่งดงามตลอดสองขา้งทาง  ยอดเขา
รูปทรงแปลกตาที่ปกคลมุดว้ยหิมะขาวที่สะอาดและหบุเขาที่พาดผ่านดว้ยธารน า้แข็งขนาดต่างๆ  ป่าสนสีเขียวเขม้ตดักบัสี
เหลืองทองของตน้สปรูซส ์ และเหลืองสดของใบแอปเปิลที่พริว้ไหวคลา้ยระฆังยามตอ้งลม  อีกทั้งทะเลสาบสีเทอร์
ควอยซ์  (Turquoise)  จากนั้นมุ่งสู่ทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐอัลเบอรต์้าเป็น
ทะเลสาบเล็กๆ ท่ีซ่อนตวัอยู่ในโอบลอ้มของขุนเขา สงูกว่าระดบัน า้ทะเล ราว 1,730 เมตรอิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพ
ความประทบัใจของทะเลสาบสีเขียวใสมรกตและทศันียภาพที่สวยงามของทะเลสาบโดยรอบ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ลานน ้าแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Ice field) เป็นธารน ้าแข็ง (Glacier) ที่ใหม่ที่สุดใน
เทือกเขาร๊อกกีท้ี่มีอายุนับหลายลา้นปี เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแจสเปอร ์(Jasper National Park) มีขนาด
ใหญ่พอๆกับเมืองหนึ่งเมือง ใหท้่านไดม้ีชื่นชมกับวิวทิวทัศนข์องธารน า้แข็งที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สดุของทวีปอเมริกาเหนือ 
และเปลี่ยนพาหนะเป็น สโนวโ์ค้ชขึน้สู่ธารน ้าแข็งอทาบาสก้า (Athabasca Glacier) เพียงแห่งเดียวในโลกที่พาหนะ
พิเศษนี ้สามารถน าท่านขึน้ไปบนธารน า้แข็งไดอ้ย่างปลอดภัย เก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก  ***กรณีที่ไม่
สามารถน าท่านเดินทางไปยัง โคลัมเบีย ไอซฟิ์ลดไ์ด้ เน่ืองจากสภาพอากาศ ไม่เอือ้อ านวย ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม*** 
*** ส าหรับโคลัมเบีย ไอซฟิ์ลดเ์ปิดท าการวันที่ 17 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมด้วย
การน าท่านขึน้กระเช้าเลกหลุยสแ์ทน ในกรณีทีไ่ม่สามารถไปโคลัมเบียได้*** 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั DELTA AIRPORT หรือเทยีบเท่า 

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

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
........ น. ออกเดินทางสู่โตรอนโต โดยสายการบิน.... เทีย่วบินที.่... 



 

 

........ น. ถึงสนามบินเมืองโตรอนโต (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) (ใช้เวลาบินประมาณ 3.45 น. ชั่วโมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
 ** กรณีที่ไดไ้ฟลทบ์นิรอบดกึ จนไม่สามารถทางอาหารกลางวนัได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหท่้านละ 15 CAD ** 

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

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ บนหอคอย SKYLON TOWER ชมววิอนัสวยงามของ น า้ตกไนแอการาจากมมุสงู 

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั HILTON NIAGARA FALL หรือเทยีบเท่า 

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

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

บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรฐัอเมริกา น า้ตกไนแอการาประกอบดว้ยน า้ตกสามแห่ง คือ น า้ตกเกือกมา้ 
(Horseshoe Falls) สงู 158 ฟุต, น า้ตกอเมรกิาสงู 167 ฟุต, และน า้ตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกนั คือน า้ตก Bridal Veil. มี
จดุชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญัของทัง้ 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การล่องเรือ Hornblower Niagara 
Cruises เปิดบริการประมาณวันที่ 1 พ.ค. 63 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและถ้าหาก
สภาพอากาศไม่เอือ้  อ านวย ทางบริษัทน าท่านลงสู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน ้าตก เพื่อ
ชมความงามของน ้าตกไนแอการาอย่างใกล้ชิดเป็นการทดแทน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อนัดบัที่ 4 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2


 

 

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

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั HILTON MARKHAM หรือเทยีบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะไดช้ม

ทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto 

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

ท่านชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศูนยก์ลางการศึกษาของโตรอนโต จากนั้น

น าท่านถ่ายรูปคู่กับอาคารรัฐสภา ของรฐัออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้า

อาณานิคมในสมยัก่อนตัง้อยู่ดา้นหนา้, ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพารค์ (Queen’s Park) เป็น

ตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต 

16.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  MU 208 

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

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


 

 

วันที่ 9 เซี่ยงไฮ้ 
18.55 น. ถึงสนามบิน แวะพกัเพื่อรอการเปล่ียนเครื่อง 

21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 547 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ   
01.05 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ   

ราคาแนะน าเพยีง : The Miracle Canada 

10 DAYS 7 NIGHTS   

โดยสายการบนิไชน่าอีสเทริน์ แอรไ์ลน ์(MU) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
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.- 

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 

หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ ง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้ ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 



 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน

จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท

ได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

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

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

 



 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บรษิัท

ฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งน าไป
ช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมัดจ ามาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
 
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้้องพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 



 

 

3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่แคนาดา  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 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 นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละหนังสอืรับรองการท างานตัวจรงิอกี 1 ชดุของผูท้ีอ่อก

คา่ใชจ้า่ยให ้และใหผู้ท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหท้ าจดหมาย Sponsor Letter ชีแ้จงความสมัพันธใ์นการออก

คา่ใชจ้า่ยใหก้นั (พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์ เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส) มา

ดว้ย 



 

 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

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

และเวลาทีท่างเจา้ทีไ่ดแ้จง้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรม์สำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศแคนาดา 

(กรอกข้อมลูตามความจริงเบื้องต้น สำหรับการยื่นขอวซี่าแคนาดา และกรณุากรอกเป็นตวัพมิพ์

ใหญภ่าษาองักฤษเทา่นัน้) 

1. ชือ่-สกลุ ……….………………………….………….…………………………………. 

ชื่อ-สกลุเดิมหรืออ่ืนๆที่เคยใช้หรือกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ 

……….………………………………………………………………………….. 

2. สถานภาพ        

        โสด      

        แตง่งานจดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ปี ทีแ่ต่ง.....................................)          

        แตง่งานไม่จดทะเบียน (โปรดระบวุัน เดือน ปี ที่อยู่ดว้ยกัน........................)             

        หย่า (โปรดระบวุัน เดือน ปี ที่หยา่....................................)        

        หม้าย (โปรดระบุวัน เดือน ปี ที่หม้าย................................)       

        แยกทางกัน (โปรดระบุวัน เดือน ป ี..................................) 

3. ทีอ่ยูป่จัจบุนัในประเทศไทย

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

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

เบอร์โทรศัพทม์ือถือ ……........................เบอร์โทรศัพท์บา้น ………………..…. 

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

 

4. ชือ่สถานทีท่ำงานของผูเ้ดนิทาง (กรณีเดก็ ระบุเป็นสถานที่ศึกษา) 

…………………………………………………………..……….……………… 



 

 

ที่อยู่สถานทีท่ำงาน / สถาบันการศึกษา 

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

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

ตำแหน่งหน้าท่ี 

…….………………………………….………….………………………………โทรศัพท์ 

…….......……….…หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ……………………… 

วันที่เริ่มทำงาน / เขา้เรียน 

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

 

5. ทีท่ำงานเกา่ครัง้สดุทา้ย (ไมร่วมปจัจบุนั) ชือ่บรษิทั 

…….………………………………………………..…….……………………… 

ที่อยู่สถานทีท่ำงาน 

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

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

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

ตำแหน่งสุดท้ายที่ท่านทำ................................................................................ 

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

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

รวม ……….…ปี …….……เดือน …….……วัน 

 

6. ประวตักิารศกึษา, ชือ่สถานศกึษา 

……………….………….……………………………………………………… 

ที่อยู่สถานศึกษา 

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

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



 

 

 เบอร์ตดิต่อ.................................................................................................. 

หลักสูตรการศกึษา/คณะ 

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

เข้าเรียน(วัน/เดือน/ปี)................................................................................... 

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

7. ชือ่บคุคลทีร่ว่มเดนิทางไปดว้ย 

…………………….………….…………………………………………………. 

ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี ้(ระบุ) 

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

8. ทา่นคาดวา่จะเดนิทางวนัที่ ………………… เดนิทางกีว่นั …………………. 

สถานทีท่ีจ่ะพำนกั / โรงแรม  

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

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

 

9. ทา่นเคยโดยปฎเิสธ การขอวซีา่หรอืไม ่     เคย                ไมเ่คย 

ถ้าเคยโดยปฎิเสธ ท่านโดนปฎิเสธวซี่าประเทศอะไร......................................... 

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

เหตุผลที่โดนปฎิเสธวซี่า................................................................................ 

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

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

 

 



 

 

การยื่นวซี่าท่านต้องกรอกประวตัิครอบครวัอย่างละเอียด 

ชือ่บคุคลรบกวนกรอกเป็นภาษาองักฤษนะครบั 

 

1.ชื่อ-นามสกลุ ผูส้มคัรขอวซีา่………………………………………................ 

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

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

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

ที่อยู่ปัจจุบัน ......……………………………………………………………………………… 

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

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง , หากเกษียณ จะต้องระบุข้อมูลทีท่ำงานเก่ามาด้วย ว่าเกษียณมาจากที่

ไหน)  

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

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

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

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

กรณสีมรสทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน, หยา่รา้ง, เปน็หมา้ย 

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

(ให้ระบุ แม้ว่าจะหย่ากันแล้วหรือคู่สมรสเสยีชีวติ)     

หย่าเมื่อไร วัน/เดือน/ปี .................................................................................. 

คู่สมรสเสียชีวิตเมื่อไร  วัน/เดือน/ปี ................................................................. 

2.ชื่อ-นามสกลุ คูส่มรส…………………………………………………….......... 

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



 

 

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

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

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

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

 

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง หากเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ำงานเก่ามาด้วย) 

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

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

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

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

 

3. ชื่อ-นามสกุล มารดา 

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

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

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

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

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

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

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง หากเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ำงานเก่ามาด้วย) 

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

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

ท่ีอยู่บริษัท......………………………………………………..……………………………… 

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



 

 

 

4. ชื่อ-นามสกุล บดิา…………………………………….......….........................  

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

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

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

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

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

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง หากเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ำงานเก่ามาด้วย) 

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

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

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

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

 

5.1ชื่อ-นามสกลุ บตุร ……………………………………………............…...…  

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

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

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

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

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

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง หากเรียนอยู่ให้ใส่ที่อยูท่ี่เรียนมา) 

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

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



 

 

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

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

 

5.2ชื่อ-นามสกลุ บตุร …………………………………............……………...… 

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

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

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

ท่ีอยู่…………………………………………………………………..………….. 

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

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง หากเรียนอยู่ให้ใส่ที่อยูท่ี่เรียนมา) 

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

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

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

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

 

6.1.ชื่อ-นามสกุล พี-่นอ้ง 

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

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

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

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

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

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



 

 

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง หากเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ำงานเก่ามาด้วย) 

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

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

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

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

 

6.2ชื่อ-นามสกลุ พี-่นอ้ง 

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

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

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

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

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

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

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง หากเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ำงานเก่ามาด้วย) 

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

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

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

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

 

6.3 ชื่อ-นามสกุล พี-่นอ้ง ………………………………........………………...…  

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

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

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



 

 

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

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

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง หากเกษยีณ จะต้องระบขุ้อมูลทีท่ำงานเก่ามาด้วย) 

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

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

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

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


