
 
Update 29-10-19 

 
 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 

               1 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันท่ี (1) : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ – สะพานแขวนคาปิลาโน – ย่านแกสทาวน์ 
วันท่ี (2) :  แวนคูเวอร์ – วิกตอเรีย – สวนบูชาร์ด 
วันท่ี    (3) :    แวนคูเวอร์ – คัลการี – บานฟ์ – น า้ตกโบว์ – เทือกเขาซัลเฟอร์ 
วันท่ี (4) : บานฟ์ – โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – ทะเลสาบเลคหลุยส์ – คัลการี 
วันท่ี (5) : คัลการี – ควิเบก 
วันท่ี (6) : ควิเบก – น า้ตกมอนท์โมเรนซ่ี – มอนทรีออล 
วันท่ี (7) : มอนทรีออล – วิหารนอร์ธเทอดาม – อ๊อตตาวา 
วันท่ี    (8) :  อ๊อตตาวา – ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต้ 
วันท่ี (9) : โตรอนโต้ – น า้ตกไนแองการ่า – ล่องเรือ Hornblower – น่ังเฮลิคอปเตอร์ 
วันท่ี   (10) : น า้ตกไนแองการ่า – โตรอนโต้ – Outlet – สนามบิน 
วันท่ี   (11) : โตรอนโต้ - ฮ่องกง 
วันท่ี   (12) : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

แคนาดา 12 วนั 
 

กรุป๊ 10 – 14 ทา่น ใชร้ถ 21 ทีน่ ัง่ , กรุป๊ 15 – 19 ทา่น ใชร้ถ 
28 ทีน่ ัง่ , กรุป๊ 20 ทา่นขึน้ไป ใชร้ถ 49 ทีน่ ัง่ 



 
Update 29-10-19 

 
 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 

               2 
  

  

วันที่ (1)  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ – สะพานแขวนคาปิลาโน – ย่านแกสทาวน์ 
 

05.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบนิคาเธย์ แปซิฟิค แถว M ประต ู6 
08.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ฮ่องกง โดยเท่ียวบนิท่ี CX 700  

12.10 น.  เดนิทางถึง ฮ่องกง เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบนิ 
16.15 น.  ออกเดนิทางสู ่แวนคูเวอร์ โดยเท่ียวบนิท่ี CX 810 
   

******* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
 

13.00 น.  เดินทางถึง แวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดาน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง และ ศลุกากร    
น าท่านเข้าชม สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano Bridge) ซึ่งเป็นสะพานไม้แขวนท่ียาวท่ีสุด
ในประเทศแคนาดา ทอดยาวข้ามเหวลึกและสามารถชมคาปิลาโนแคนยอนท่ีอยู่ลึกลงไปเบือ้ง
ลา่ง  

น าท่านชม สวนสแตนล่ีย์ (Stanley Park) ท่ีตัง้อยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ ลักษณะเป็นเหมือน
เกาะย่ืนลงไปในเบอร์ราดอินเลท ในสวนมีต้นไม้ขนาดใหญ่ท่ีมีอายุนับ 100 ปี สวนแห่งนีเ้ป็น
สถานท่ีท่ีชาวแคนาดาทกุเพศทกุวยัและทกุสีผิวได้มาใช้ประโยชน์บนพืน้ท่ีสีเขียวกลางเมือง เพ่ือ
การพกัผอ่นหย่อนใจ สนัทนาการ และออกก าลงักาย จดุเดน่ของสวนสาธารณะท่ีนกัทอ่งเท่ียวเข้า
ชมกนัมากท่ีสดุถ่ายรูปคูก่ับ เสาอินเดียนแดง (Totem Pole)ท่ีเก่าแก่เสาสญัลกัษณ์ท่ีตัง้ไว้เพ่ือ
ระลึกว่าบริเวณนีเ้คยเป็นถ่ินท่ีอยู่ของชนพืน้เมืองอินเดียมาก่อน ซึ่งในสมยัก่อนชนพืน้เมืองใช้เสา
โทเทม เล่าเร่ืองราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นท่ีเก็บอฐิัของคนตาย หรือสถานท่ีประจานศตัรู  
กลุ่มเสาแห่งนี ้ได้ถูกน ามาจากท่ีต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ท่ีชาวพืน้เมืองใน
ท้องถ่ินท าขึน้  
น าท่านชม ย่านแกสทาวน์ (Gastown) เป็นชุมชนแรกของคนท่ีมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ในรัฐบริติช
โคลมัเบียก่อนท่ีจะมาเป็นแวนคเูวอร์ ปัจจบุนัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวจะต้องแวะ
มาเย่ียมชมแหล่งก าเนิดของเมืองแวนคเูวอร์ ส าหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่า
สถาปัตยกรรมวิกตอเรียท่ีได้รับการบรูณะใหม่และรักษาให้อยูใ่นสภาพดี จดุท่ีนา่สนใจ คือ รูปปัน้
ของแกสซี แจ็คท่ีตัง้อยูบ่ริเวณจตัรัุสกลางเมือง  

169,000.- 
(มัดจ าท่านละ 60,000-) 

ก าหนดวัน

เดนิทาง 

08 – 19 เม.ย. 63 29 เม.ย. - 10 พ.ค. 63 03 - 14 มิ.ย. 63 

22 ก.ค. – 02 ส.ค. 63 12 – 23 ส.ค. 63 16 – 27 ก.ย. 63 07 – 18 ต.ค. 63 
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จากนัน้น าท่านชม นาฬิกาเรือนแรกของโลกที่ เดินได้ด้วยพลังไอน า้ โดยนาฬิกาไอน า้จะตี
เสียงดงับอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและ
นาฬิกาจะพน่ไอน า้พวยพุง่ออกมาทกุ 1 ชัว่โมง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
เข้าสูท่ี่พกั  โรงแรม River Rock Casino Resort หรือเทียบเท่า 
  
วันที่(2)  แวนคูเวอร์ – วกิตอเรีย – สวนบูชาร์ด 
  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsawwassen) เพ่ือล่องเรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบจอร์เจีย
อนัสวยงามสู ่“เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวงของรัฐบริตชิโคลมัเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะ
มีโอกาสเห็นฝงูปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต วา่ยวนอยูใ่นบริเวณอา่ว  
ชม เมืองวิกตอเรีย (Victoria) เมืองหลวงของรัฐบริติช โคลมัเบียเมืองทอ่งเท่ียวท่ีได้รับการขนาน
นามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) ผ่านชม โรงแรม Fairmont Empress , The 

Market Square , ไชน่า ทาวน์ รวมถึงวอเตอร์ฟรอนท์ แวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมือง
วิกตอเรีย (British Columbia Paliament Buildings) แวะถ่าย รูปกับ รูป ป้ันพระนางเจ้า

วิคตอเรีย แหง่ประเทศองักฤษ  / หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนบูชาร์ด  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Butchart Garden) 
บา่ย  น าท่านชม สวนบูชาร์ด (Butchart Garden) สวนดอกไม้ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ท่ี

งดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100 ปี จากการ ชอบตกแต่งสวนของครอบครัว 
บูชาร์ด น าท่านชมสวนดอกไม้และเดินชมบริเวณสวนท่ีถูกจัดแต่งในหลากหลาย รูปแบบ
หลากหลายสไตล์ มีทัง้การจดัสวนแบบชงัเคน่,  สวนแบบองักฤษ, สวนญ่ีปุ่ น ฯลฯ  อิสระให้ท่าน
เลือกซือ้สินค้า ของท่ีระลกึ ของตกแตง่บ้านและสวน ภาพเขียน พนัธุ์ไม้ตา่งๆ ภายในร้านขายของ
ท่ีระลกึสวนบชูาร์ด  

  น าทา่นนัง่เรือเฟอร์ร่ีกลบัสู่ แวนคูเวอร์    
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
เข้าสูท่ี่พกั  โรงแรม River Rock Casino Resort หรือเทียบเท่า 
 

วันที่(3)  แวนคูเวอร์ – คัลการี – บานฟ์ – น า้ตกโบว์ – เทอืกเขาซัลเฟอร์ 
  

เช้า  เดนิทางสู ่สนามบนิ / รับประทานอาหารเช้า (Box Breakfast) 
09.15 น.  ออกเดนิทางสู ่คัลการี โดยเท่ียวบนิ AC 206 
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11.40 น.   น าท่านเดินทางสู่  เมืองคัลการี (Calgary) แห่งรัฐอัลเบอร์ต้า เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วย
ทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึง่ของรัฐอลัเบอร์ต้า 

   น าทา่นเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) เพชรน า้เอกแห่งเทือกเขาร๊อค
กี ้ท่ีตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาอนัสวยงาม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเดินทางสู่จุดถ่ายรูปบริเวณ Surprise Corner เป็นจดุท่ีถ่ายภาพ เมืองบานฟ์ ได้สวยท่ีสดุ

อีกมมุหนึง่ โดยมีโรงแรมแฟร์มองท์บานฟ์สปริงเป็นฉากหลงั 
  แวะบันทึกภาพและชม น า้ตกโบว์ (Bow Falls) น า้ตกท่ีเกิดจากการละลายของน า้แข็ง จน

กลายเป็นต้นก าเนิดของแมน่ า้    
  น าทา่นเดินทางสู่ สถานีกระเช้าเทือกเขาซัลเฟอร์ (Sulphor Mountain)  นัง่กระเช้าลอยฟ้าช่ือ

ว่า  Sulphor Mountain Gondola Lift (กระเช้า 1 หลัง  นัง่ได้ประมาณ 4 ท่าน)  ขึน้สู่สถานียอด
เขาซลัเฟอร์ ซึ่งอยู่สงู กว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 2, 285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยงัส่วนท่ี
สงูท่ีสดุของยอดเขา คือ ยอดแซนซนั  (Sanson Peak) สงู 2,337 เมตร ระหว่างทางเดินไปยงัยอด
เขามีจุดชมวิวอยู่เป็นระยะๆ และมีป้ายให้ความรู้เร่ืองสัตว์ป่า ในท้องถ่ินกับธรรมชาติท่ีเห็น อยู่
รอบตวั และจุดชมวิวแห่งนีย้ังสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขา ร็อกกี ้และทะเลสาบมรกตอัน
งดงามอีกด้วย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 

เข้าสูท่ี่พกั  โรงแรม Lake Louise Inn หรือเทียบเท่า 

    
วันที่ (4)   บานฟ์ – โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – ทะเลสาบเลคหลุยส์ – คัลการี   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
น าท่านเดินทางสู่ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield)  น าท่านนั่ง Snowcoach มุ่งหน้าสู่
ลานน า้แข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์  เป็นธารน า้แข็ง (Glacier) อายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่
พอๆกับเมืองหนึ่ง ชมความงดงามของธารน า้แข็งอนัขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตา นับเป็นไอซ์
ฟิลด์ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดีย้นร็อกกี ้และเก่าแก่ท่ีสดุของทวีปอเมริกาเหนือ  

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
บา่ย   น าท่านชมความงามของ ทะเลสาบเลคหลุยส์ (Lake Louise)  ท่ีอยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเล 

1,730 เมตร แวดล้อมด้วยเทือกเขาท่ีมีหิมะขาวโพลนปกคลมุยอดเขา น า้ในทะเลสาบเป็นสีเขียว
มรกต มีผิวน า้นิ่งท่ีเรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารน า้แข็งท่ีอยู่สงูขึน้ ไปเป็น
ภาพท่ีงดงาม สดุพรรณนา ดัง่สวรรค์บนดนิ / เดนิทางกลบัสู ่คัลการี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
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เข้าสูท่ี่พกั  โรงแรม Delta Hotels by Marriott Calgary Airport In-Terminal หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ (5)   คัลการี – ควเิบก 
 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร / เดนิทางสู ่สนามบนิ 
10.35 น.  ออกเดนิทางสู ่โตรอนโต้ โดยเท่ียวบนิ AC 144 (บริการอาหารกลางวัน บนเคร่ือง) 
16.15 น. เดนิทางถึง โตรอนโต้ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
18.55 น. ออกเดนิทางสู ่ควิเบก โดยเท่ียวบนิ AC 1796 
20.21 น. เดินทางถึง ควิเบก เป็นรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดของแคนาดาอยู่ทางตะวนัออกของประเทศ และเป็นรัฐ

เดียวท่ีไมใ่ช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการในระดบัรัฐ แตใ่ช้ภาษาฝร่ังเศสแทน 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
เข้าสูท่ี่พกั  โรงแรม Hampton Inn & Suites by Hilton Quebec City  หรือเทียบเท่า 
      
วันที่(6)       ควเิบก – น า้ตกมอนท์โมเรนซี่ – มอนทรีออล 
   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม เขตเมืองเก่าของเมืองควิเบค (LowerTown) ตัง้อยู่ริมน า้แม่น า้เซนต์ลอเรนซ์ เป็น
ชมุชนท่ีชาวฝร่ังเศสได้เข้ามาตัง้ถ่ินฐานเป็นแหง่แรกของทวีปอเมริกาเหนือ น าชมอาคารบ้านเรือน
เก่าบนถนน RUE DU PETIT CHAMPLAIN ท่ีองค์การยูเนสโก้ได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
และเป็นถนนท่ีแคบท่ีสดุในอเมริกาเหนือ ซึง่ถนนเส้นนีเ้ป็นแหลง่เดนิเลน่ซือ้ของท่ีระลกึตา่งๆ 
น าท่านชม น า้ตกมอนท์โมเรนซ่ี (Montmorency Falls) โดยท่านสามารถเดินข้ามสะพานท่ี
สร้างขึน้เหนือน า้ตกทัง้สาย อิสระให้ทา่นได้ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล (Montreal)  เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ
แคนนาดา เคยใช้เป็นสถานท่ีจดังานเอ็กซ์โปและโอลิมปิคเมือปี ค.ศ.1976 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
เข้าสูท่ี่พกั  โรงแรม Hotel Le Cantlie Suites หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ (7)  มอนทรีออล – วหิารนอร์ธเทอดาม – อ๊อตตาวา 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นชมความงามของ เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซึง่มีอาคารสงู
ทนัสมยั ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝร่ังเศส เน่ืองจากเมืองนีป้ระชากรส่วนใหญ่ส่ือสารโดยภาษา
ฝร่ังเศส เรียกได้วา่เป็นชมุชนฝร่ังเศสขนาดใหญ่นอกประเทศฝร่ังเศสเลยก็วา่ได้  
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น าท่านชม วิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilsca of Montreal) ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่และ
ยิ่งใหญ่ท่ีสดุของเมืองมอนทรีออล 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อตตาวา (Ottawa) เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองท่ีได้รับการ

ยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็นจุดศูนย์  รวมของสถานท่ีทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ 
สวนสาธารณะให้เท่ียวชมมากมาย / น าท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลีย
เมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาท่ีสร้างขึน้อย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
หลัก ท่ีมีผู้ ชมมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานัน้เป็นอาคารตวัอย่างท่ีดีของ
อาคารท่ีสร้างขึน้ในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค (Gothic Revival Style) สร้างขึน้ในช่วงระหว่างวันท่ี 24 
กรกฎาคม ค.ศ. 1916  แล้วเสร็จในวนัท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927  ตวัอาคารตัง้อยู่บริเวณใจกลาง
เมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนีส้ามารถ มองเห็นวิวทิวทัศน์อนังดงามของแม่น า้อ๊อตตาวาได้อย่าง
ชดัเจน   

  นัง่รถผา่นชม ท าเนียบนายกรัฐมนตรี, อนสุาวรีย์ทหารนิรนาม, สถานฑตูประเทศตา่งๆ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
เข้าสูท่ี่พกั  โรงแรม Crowne Plaza Gatineau Ottawa หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ (8)  อ๊อตตาวา – ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต้  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ 1,000 เกาะ (Thousand Island) น าท่านล่องเรือชมความงาม 
ของทะเลสาบ 1,000 เกาะ ท่านจะเพลิดเพลินไปกัยทศันียภาพอนัสวยงามของธรรมชาติ และ
สดช่ืนไปกบัอากาศอนับริสทุธ์ิ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย   น าท่านเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต้ (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ เมืองศนูย์กลางทาง

เศรษฐกิจของแคนาดา  ตัง้อยูริ่มทะเลสาบออนตาริโอ  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

เข้าสูท่ี่พกั   โรงแรม  Hilton Toronto / Markham Suites Conference Centre & Spa หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ (9)       โตรอนโต้ – น า้ตกไนแองการ่า – ล่องเรือ Hornblower – น่ังเฮลิคอปเตอร์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ น า้ตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ฝ่ังแคนาดา ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์

ของโลก ท่านจะได้พบความยิ่งใหญ่ของน า้ตกท่ีมีบริเวณน า้มากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนัน่
หวัน่ไหว และละอองไอน า้ท่ีสร้างความสดช่ืนไปทัว่บริเวณทอดผา่นด้วยสายรุ้งโค้งรับกบัตวัน า้ตก
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ขนาดมหึมาสร้างความสวยงามเห็นสายรุ้งท่ีเกิดจากละอองน า้อยู่เหนือน า้ตกในวันท่ีสภาพ
อากาศอ านวย  

  ทา่นสมัผสัประสบการณ์ครัง้ยิ่งใหญ่ ในการชมน า้ตกไนแองการ่าล่องเรือ Hornblower Niagara 

(Maid Of The Mist) ชม ความงามและความใหญ่โตของน า้ตกไนแองการ่าอยา่งใกล้ชิด  
หมายเหตุ : ถ้า Hornblower Niagara (Maid Of The  Mist) ไม่เปิดบริการ เน่ืองจากสภาพ
อากาศไม่อ านวยทางบริษัท จัดโปรแกรมทดแทนท่ี Journey Behind The Fall  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon  ซึ่ งท่านสามารถชมวิวที่ งดงามและ
บันทกึภาพน า้ตกไนแองการ่าได้จากมุมสูง 

บา่ย   น าท่าน น่ังเฮลิคอปเตอร์ ชมความงามของน า้ตกไนแองการ่าในมมุมองท่ีน่าต่ืนเต้น เพ่ือไม่ให้
ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมมุ ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตัง้แต่ขึน้
เฮลิคอปเตอร์ 

    หมายเหตุ หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย ทางบริษัทจะท าการคืนเงินให้ท่านละ 2 ,000 
บาท 
ชม นาฬิกาดอกไม้ ซึ่งได้รับการประดบัจากไม้ดอก และไม้ประดบัหลากชนิดผลดัเปล่ียนไปตาม
ฤดกูาล / ผา่นชม Whirlpool หรือน า้วนขนาดยกัษ์ท่ีเกิดจากกระแสน า้ท่ีมาจากน า้ตกไนแองการ่า 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

เข้าสูท่ี่พกั   โรงแรม Marriott Niagara Falls (View Room) หรือเทียบเท่า 
พเิศษ  พักห้องฝ่ังวิวน า้ตก Falls View ให้ท่านได้ชมความงามของน า้ตกทัง้สองแห่งอย่าง
เตม็อิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค ่าคืน  

 
 

วนัที่ (10)      น า้ตกไนแองการ่า – โตรอนโต้ – Outlet – สนามบนิ –  ฮ่องกง 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ โตรอนโต้ / น าท่านขึน้หอคอยซีเอ็น (CN Tower) โดยน าท่านขึน้ลิฟท์ขึน้
หอคอยด้วยความเร็วจากพืน้ถึงชัน้ชมวิวในเวลาเพียง 58 วินาทีเท่านัน้ หอคอยซีเอ็น ตัง้อยู่ย่าน
ใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยส่ือสารและสงัเกตการณ์สูง 
553 เมตร (1,815 ฟุต) เร่ิมก่อสร้างตัง้แต่ปี ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทาวเวอร์ได้รับการบันทึกว่าเป็น
สิ่งก่อสร้างท่ีมีความสูงท่ีสุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี  ช่ืออาคารซีเอ็น ย่อมาจาก “Canadian 

National Railway” เป็นกิจการรถไฟท่ีเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน 
นิยมอ้างอิงว่า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา (Canadian’s National Tower) ปัจจบุนั
ซีเอ็นทาวเวอร์เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีสงูเป็นอนัดบัสามในโลก รองจากเบิร์จคาลิฟา และ หอคอยกว่าง
โจว แตย่งัครองสถิตสิิ่งก่อสร้างท่ีสงูท่ีสดุในซีกโลกตะวนัตก 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านแวะถ่ายรูป อาคารรัฐสภา ของจงัหวดัออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย 
พระราชินีแห่งองักฤษ เจ้าอาณานิคมในสมยัก่อน ตัง้อยู่ด้านหน้า ชมและถ่ายรูปสถานท่ีส าคญั
ตา่งๆ มากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยโตรอนโต(University of Toronto) ศนูย์กลางการศึกษาของ
โตรอนโต, ศาลาว่าการเมือง(Toronto City Hall), สวนควีนพาร์ค(Queen’s Park) 
อิสระให้ท่านช้อปปิง้ท่ี โตรอนโต้ พรีเมียม เอาท์เลท  เลือกซือ้สินค้าแบรน์เนม Coach, Calvin 
Klein, Guess, Polo Ralph Lauren, Fossil, Oakley Vault และอ่ืนๆอีกมากมาย     

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเดนิทางสู่สนามบิน  
 

วันที่ (11)      โตรอนโต้ - ฮ่องกง 
 

01.45 น.  ออกเดนิทางสู ่ฮ่องกง โดยเท่ียวบนิท่ี CX 829  

******* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
 

วนัที่ (12)   ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
 

05.00 น.  เดนิทางถึง ฮ่องกง เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบนิ 
08.00 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี CX 705 
10.00 น.  เดนิทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

 

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

  อัตราค่าบริการทวัร์ แคนาดา 12 วัน 9 คนื (CX+AC) 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

อัตรานีร้วม 1.   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบินการบินคาเธย์แปซิฟิค  และคา่ภาษีสนามบิน
ทกุ  
     แหง่ที่  ระบใุนรายการ และสายการบินภายในประเทศ สายการบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) 
2.   คา่พาหนะตามที่ระบใุนรายการ พร้อมคนขบัรถ  
     (กรุ๊ป 10 – 14 ทา่น ใช้รถ 21 ที่นัง่ , กรุ๊ป 15 – 19 ทา่น ใช้รถ 28 ที่นัง่ , กรุ๊ป 20 ทา่นขึน้ไป ใช้รถ 49 ท่ีนัง่) 
3.   คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน 

อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการส าหรับคณะเดนิทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึน้ไป ราคาปกต ิ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 169,000.-  
เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) ท่านละ 165,000.- 
เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 163,000.- 
พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,000.- 
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4.   คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ และคา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ  และน า้ดื่ม 1 ขวด / ทา่น / วนั 
5.   คา่ที่พกัโรงแรมที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น พร้อมอาหารเช้า 
6.   วีซา่เข้าประเทศแคนาดา (ประเทศแคนาดา ประเภท Single Entry Visa)  
     และเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกที่ศนูย์ยื่นวีซา่ 
7.   หวัหน้าทวัร์ผู้ช านาญ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
8.   คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 2,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง    
     วงเงินไมเ่กิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
9.   ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความ
ดแูล 
     ของทา่นเอง ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (จากคา่บริการ)     

อัตรานีไ้ม่รวม 1. คา่ธรรมเนียมท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 100 บาท/วนั (รวม 1,200 บาท ตอ่ทา่น ตลอดการเดินทาง) 
3.  คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์-แฟกซ์ คา่เคร่ืองดืม่มินิบาร์ และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ  
4.. คา่พนกังานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม 

เงื่อนไข 
การส ารองที่ 

งวดที่ 1 : ส ารองที่ น่ัง มัดจ าท่านละ 60,000 บาท    
เม่ือทางบริษัทได้รับเงนิมัดจ าแล้ว จะท าการออกตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป - กลับ และภายใน ตาม
รายการ (ต๋ัวเคร่ืองบนิออกแล้วไม่สามารถท าคืนได้) 
งวดที่ 2 : ช าระสว่นท่ีเหลอื 30 วนั ลว่งหน้าก่อนออกเดินทาง 

การยกเลกิ กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลกิการเดินทาง 
นบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัททวัร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกบัลกูค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมดัจ าภายใน 15 
วนัท าการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบตัรประชาชนผู้โอนเงินมดัจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
       - ส าเนาหน้าสมดุบญัชีผู้ โอนเงินมดัจ า (ช่ือบญัชีจะต้องเป็นช่ือเดยีวกบัผู้ โอนเงินมดัจ าเทา่นัน้) 
กรณีผู้เดินทางยกเลกิการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคนืเงนิให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีกรุ๊ปทวัร์เดินทางกลบัมาถงึประเทศ
ไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบตัรประชาชนผู้ โอนเงินมดัจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
       - ส าเนาหน้าสมดุบญัชีผู้ โอนเงินมดัจ า (ช่ือบญัชีจะต้องเป็นช่ือเดยีวกบัผู้ โอนเงินมดัจ าเทา่นัน้) 
 

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 31 - 40 วนั หักคืนได้ตามความเป็นจริง 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 21 - 30 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 50% ของคา่ทวัร์ 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 11 - 20 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 75% ของคา่ทวัร์ 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1 - 10 วนั หกัคา่ใช้จา่ย 100% ของคา่ทวัร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสดุวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนดัหยุดงาน ภยั
ธรรมชาติ สภาพภมูิอากาศ การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่น
ไว้ให้มากที่สดุ  
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2. เนื่องจากการทอ่งเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไมส่ามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ทา่น
ปฏิเสธหรือสละสทิธ์ิในการใช้บริการนัน้ท่ีทางทวัร์จดัให้  
3. หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระแล้ว  
4. หากวนัเดินทางหนงัสอืเดินทางของทา่นช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน า้) ทางสายการบินไมอ่นญุาต ให้เดินทาง บริษัทจะไมรั่บผิดชอบทกุกรณี 

5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน า้) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบทกุกรณี 

 
เอกสารยื่นวีซ่าแคนาดา 

(ใช้เวลายื่นโดยประมาณ 16-20 วันท าการ ต้องโชว์ตัว) 
ณ ปัจจบุนั สถานฑตูไม่อนญุาต ให้ดงึเลม่ Passport หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดนิทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพ่ือขอย่ืนวีซา่ลว่งหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสารกรุณาอา่นให้เข้าใจและเตรียมให้ครบ) 

แบบฟอร์มค าร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว  
(กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยที่ทางบริษัทฯ ทัวร์ให้กรอกข้อมูล) 

1. หนงัสือเดนิทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 
(หากมีเลม่เก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเลม่ปัจจบุนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว 
(อยา่ถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไมไ่ด้) ห้ามสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหยา่และหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สตูบิตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ต้องแนบสตูบิตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์: (หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อม พอ่และแม)่ ต้องย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิดงันี ้ 

9.3 เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขต
หรืออ าเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ
ครอบครัว 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF
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9.4 เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ
เทา่นัน้และให้ระบวุา่ มารดายินยอมให้เดก็เดนิทางกบับิดา (ระบช่ืุอบดิา)  

9.5 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ
เทา่นัน้และให้ระบวุา่ บดิายินยอมให้เดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบช่ืุอมารดา)   

 

10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนา
อายไุมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้ เดนิทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 

เงินเดือน วนัเดนิทางท่ีจะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหนว่ยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลงัศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีท่ีศกึษา  
11. หลักฐานการเงิน : บัญชีออมทรัพย์ (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ 

Statement เป็นบัญชีออมทรัพย์ ทัง้สองอย่างนีต้้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุมเ่กิน 1เดือนนบัจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่ ใช้สกนุเงิน บาท หรือ 
US หรือ CDA 

11.3 Statement ย้อนหลงั 6 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะย่ืนวีซา่ มียอดเงินสดุท้ายไมต่ ่ากวา่ 
100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น ให้สมเหตสุมผลตอ่การย่ืนวีซา่ และยอดแสดงในบญัชีต้องไม่
ก้าวข้ามเดือน (กรุณาอบัเดทบญัชีก่อนท าการขอ Statement  15 วนัก่อนย่ืนวีซา่) 

11.4 บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการย่ืนวีซา่ได้ แตท่า่นต้องแนบบญัชี
ออมทรัพย์ (Saving) มาด้วยหากต้องการใช้บญัชีฝากประจ า ต้องเตรียมดงันี ้
 หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) 

ออกโดยธนาคาร ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุมเ่กิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่ 
 ส าเนาสมดุบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาท ตอ่การรับรอง 1 ท่านให้

สมเหตสุมผลในการย่ืนวีซ่า 
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงนิให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้

11.5 หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบช่ืุอเจ้าของบญัชี รับรองคา่ใช้จา่ย
ให้ใคร (ต้องระบช่ืุอผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  
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11.6 กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และ
ความสมัพนัธ์วา่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

11.7 จดหมายรับรองจากนายจ้างระบวุา่เป็นผู้ รับรองคา่ใช้จา่ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
11.8 หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11 

----------------------------------------- 
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ข้อมูลส่วนตัว 

 ช่ือ-นามสกลุ............................................................................................................................................................... 

 ช่ือ-นามสกลุเดมิ หรือ ช่ือ-สกลุ ก่อนแตง่งาน 

(  ) ไมมี่  (  ) มี ระบช่ืุอ-นามสกลุ...............................................................................................................  

   ระบช่ืุอ-นามสกลุ...............................................................................................................  

 เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง  

 วนั/เดือน/ปีเกิด............................................สถานท่ีเกิด............................................................................................... 

 ท่ีอยู่ปัจจบุนัสามารถตดิตอ่ได้...................................................................................................................................... 

..................................................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................ 

 ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบียนบ้าน............................................................................................................................. 

................................................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีบ้าน........................................เบอร์แฟกซ์......................................มือถือ................................................. 

 อีเมล์............................................................................................................................................................................. 

 สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   (  ) แตง่งานจดทะเบียน  

  (  ) หม้าย / มา่ย (  ) หย่าร้าง (  ) แยกกนัอยู่  

 วนัท่ีแตง่งานจดทะเบียน / หม้าย /มา่ย /หย่าร้าง ................................................................................................................ 

 ช่ือ-นามสกลุ คูส่มรส ............................................................................................วนั / เดือน / ปี เกิด.................................. 

ท่ีอยู่ ............................................................................................................................................................................... 

สถานภาพ..........................................................................อาชีพ................................................................................. 

ข้อมูลในการท างานอาชีพปัจจุบัน หรือนักเรียน นักศกึษา 

 รายละเอียดท่ีท างาน ปัจจุบัน ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

ช่ือบริษัท/โรงเรียน/มหาวทิยาลยั................................................................................................................................. 

ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ท่ีท างาน.............................................................................................................................................................. 

วนัท่ีเร่ิมท างาน.................................................................วนัท่ีสิน้สดุการท างาน.......................................................... 

เบอร์โทรท่ีท างาน............................................................... 

 กรณีท่ีไมไ่ด้ท างาน เช่น เกษียณ แมบ้่าน เป็นต้น กรุณาระบรุายละเอียดดงันี  ้

ช่ือบริษัทท่ีเคยท างาน........................................................................................ต าแหน่ง............................................... 

วนัเร่ิมท างาน.........................................................วนัสิน้สดุการท างาน......................................................................... 

กรุณากรอกรายละเอียดตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าแคนาดา 

เป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย เพื่อใช้ในการย่ืนวีซ่าแคนาดา 
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ข้อมูลระดับการศึกษาสูงสุดที่เคยศึกษา(กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง) 

 ช่ือและที่อยูโ่รงเรียน – สถาบนั................................................................................................................................. 

วฒุิการศกึษา......................................................................................................................................................... 

ปีทีรั่บการศกึษา..............................................................ปีทีจ่บการศกึษา................................................................ 

ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว 

 ช่ือ-นามสกลุมารดา ................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................ 

ที่อยูปั่จจบุนั ...............................................................................................................รหสัไปรษณีย์........................ 

สถานท่ีเกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ.................................................... 

 ช่ือ-นามสกลุคูบ่ดิา .................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................ 

ที่อยูปั่จจบุนั ................................................................................................................รหสัไปรษณีย์....................... 

สถานท่ีเกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ.................................................... 

ท่านมีบุตรกี่คน ...................ท่าน (ให้ระบุท่านที่สามารถตดิต่อได้ หรือทัง้หมดก็ได้) 
 

1.ช่ือ-สกลุ.................................................................. 

วนัเดือนปี เกิด..........................สถานะ........................ 

อาชีพ/ต าแหนง่........................................................... 

ที่อยู.่.................................................................................................. 

..............................................เดินทางด้วยหรือไม.่............................... 

ช่ือบริษัท............................................................................................ 

2.ช่ือ-สกลุ.................................................................. 

วนัเดือนปี เกิด..........................สถานะ........................ 

อาชีพ/ต าแหนง่........................................................... 

ที่อยู.่................................................................................................. 

..............................................เดินทางด้วยหรือไม.่............................. 

ช่ือบริษัท........................................................................................... 

3.ช่ือ-สกลุ.................................................................. 

วนัเดือนปี เกิด..........................สถานะ........................ 

อาชีพ/ต าแหนง่........................................................... 

ที่อยู.่................................................................................................ 

..............................................เดินทางด้วยหรือไม.่............................ 

ช่ือบริษัท......................................................................................... 

 
ท่านมพีี่น้อง................. ท่าน (โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพี่หรือน้องของท่านให้ครบถ้วน) 

1.ช่ือ-สกลุ.................................................................. 

วนัเดือนปี เกิด..........................สถานะ........................ 

อาชีพ/ต าแหนง่........................................................... 

ที่อยู.่............................................................................................. 

..............................................เดินทางด้วยหรือไม.่............. 

ช่ือบริษัท......................................................................................... 

2.ช่ือ-สกลุ.................................................................. 

วนัเดือนปี เกิด..........................สถานะ........................ 

อาชีพ/ต าแหนง่........................................................... 

ที่อยู.่.............................................................................................. 

..............................................เดินทางด้วยหรือไม.่............. 

ช่ือบริษัท......................................................................................... 

3.ช่ือ-สกลุ.................................................................. 

วนัเดือนปี เกิด..........................สถานะ........................ 

อาชีพ/ต าแหนง่........................................................... 

ที่อยู.่.............................................................................................. 

..............................................เดินทางด้วยหรือไม.่............. 

ช่ือบริษัท......................................................................................... 
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4.ช่ือ-สกลุ.................................................................. 

วนัเดือนปี เกิด..........................สถานะ........................ 

อาชีพ/ต าแหนง่........................................................... 

ที่อยู.่.............................................................................................. 

..............................................เดินทางด้วยหรือไม.่............. 

ช่ือบริษัท......................................................................................... 

5.ช่ือ-สกลุ.................................................................. 

วนัเดือนปี เกิด..........................สถานะ........................ 

อาชีพ/ต าแหนง่........................................................... 

ที่อยู.่.............................................................................................. 

..............................................เดินทางด้วยหรือไม.่............. 

ช่ือบริษัท......................................................................................... 

 
 

ข้อมูลอื่นๆๆ 

 ทา่นเคยยื่นค าร้องขอวีซา่ประเทศแคนาดาแบบถาวร หรือชัว่คราวหรือไม ่ (  ) ไมเ่คย (  )  เคย 

ระบทุี่ไหน......................... เมื่อไร............................ ประเภทวีซา่....................ได้รับ.............หรือ ถกูปฏิเสธ................ 

 ทา่นเคยเข้าประเทศแคนาดาหรือไม.่............................ถ้าเคย เมือ่ไร ระบวุนั เดือน ปี ท่ีไป........................................... 

 ทา่นมีญาติอยูใ่นประเทศแคนาดาหรือไม.่...........ถ้ามีเก่ียวข้องกบัทา่นเป็น ......................................... 

ญาติทา่นนัน้ช่ือ-สกลุ............................................................................................................................................... 

 ทา่นมีโรคประจ าตวัอะไรหรือไม.่........................................................................................................ 

 ทา่นถนดัใช้ภาษาอะไรได้บ้าง  1....................................2................................. 

 ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่มาหรือไม่......................................................................ประเทศ.............................................. 

เหตผุลที่ถกูปฏิเสธ.................................................................................................................................................. 

 

ช่ือ – นามสกลุ ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารทีไ่ม่ท่าน  หรือ อาหารทีแ่พ้ 

□                  (No Beef)    □   แ        (No Shrimp) 

□                  (No Fish)   □   แ              (No Lobster) 

□                  (No Chicken)   □   แ       (No Shellfish) 

□                  (No Pork)   □   แ      (No Crab) 

□                   (No Sea Food)  □                (Vegetablables)   

□              (Vegan) 
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□   แ            ภ  ___________________________________________________________ 

□       ๆ          ______________________________________________________________ 
                                      ----------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพกั 

□   Single Room               (1         1           1     ) 

□   Double Room            (1         1               2     ) 

□   Twin Room            (1         2           2     ) 

□   Triple Room         3      (1         2       + 1                3     )  
           ------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองทีน่ั่งบนสายการบิน (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของสายการบิน) 

□               

□              
 

 


