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แวนคูเวอร์ – วิกตอเรีย – สวนบูชาร์ ด
แวนคูเวอร์ – คัลการี – บานฟ์ – นา้ ตกโบว์ – เทือกเขาซัลเฟอร์
บานฟ์ – โคลัมเบียไอซ์ ฟิลด์ – ทะเลสาบเลคหลุยส์ – คัลการี
คัลการี – ควิเบก
ควิเบก – นา้ ตกมอนท์ โมเรนซี่ – มอนทรี ออล
มอนทรี ออล – วิหารนอร์ ธเทอดาม – อ๊ อตตาวา
อ๊ อตตาวา – ล่ องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต้
โตรอนโต้ – นา้ ตกไนแองการ่ า – ล่ องเรือ Hornblower – นั่งเฮลิคอปเตอร์
นา้ ตกไนแองการ่ า – โตรอนโต้ – Outlet – สนามบิน
โตรอนโต้ - ฮ่ องกง
ฮ่ องกง – กรุงเทพฯ

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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169,000.(มัดจาท่ านละ 60,000-)

กาหนดวัน
เดินทาง

08 – 19 เม.ย. 63

22 ก.ค. – 02 ส.ค. 63

12 – 23 ส.ค. 63

29 เม.ย. - 10 พ.ค. 63 03 - 14 มิ.ย. 63
16 – 27 ก.ย. 63

07 – 18 ต.ค. 63

วันที่ (1)

กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – แวนคูเวอร์ – สะพานแขวนคาปิ ลาโน – ย่ านแกสทาวน์

05.00 น.
08.15 น.
12.10 น.
16.15 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค แถว M ประตู 6
ออกเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 700
เดินทางถึง ฮ่ องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ แวนคูเวอร์ โดยเที่ยวบินที่ CX 810
******* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******

13.00 น.

เดินทางถึง แวนคูเวอร์ มลรัฐบริ ติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดานาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า
เมือง และ ศุลกากร
นาท่านเข้ าชม สะพานแขวนคาปิ ลาโน (Capilano Bridge) ซึ่งเป็ นสะพานไม้ แขวนที่ยาวที่ สุด
ในประเทศแคนาดา ทอดยาวข้ ามเหวลึกและสามารถชมคาปิ ลาโนแคนยอนที่อยู่ลึกลงไปเบื ้อง
ล่าง
นาท่านชม สวนสแตนลี่ย์ (Stanley Park) ที่ ตงอยู
ั ้ ่กลางเมืองแวนคูเวอร์ ลักษณะเป็ นเหมื อน
เกาะยื่ นลงไปในเบอร์ ราดอินเลท ในสวนมีต้นไม้ ข นาดใหญ่ ที่มีอายุนับ 100 ปี สวนแห่งนีเ้ ป็ น
สถานที่ที่ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสีผิวได้ มาใช้ ประโยชน์บนพื ้นที่สีเขียวกลางเมือง เพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และออกกาลังกาย จุดเด่นของสวนสาธารณะที่นกั ท่องเที่ยวเข้ า
ชมกันมากที่สดุ ถ่ายรูปคูก่ ับ เสาอินเดียนแดง (Totem Pole)ที่เก่าแก่เสาสัญลักษณ์ที่ตงไว้
ั ้ เพื่อ
ระลึกว่าบริเวณนี ้เคยเป็ นถิ่นที่อยู่ของชนพื ้นเมืองอินเดียมาก่อน ซึ่งในสมัยก่อ นชนพื ้นเมืองใช้ เสา
โทเทม เล่าเรื่ องราวความเป็ นมาของเผ่าและเป็ นที่เก็บอัฐิของคนตาย หรื อสถานที่ประจานศัตรู
กลุ่มเสาแห่งนี ้ ได้ ถูกนามาจากที่ ต่างๆ เป็ นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ที่ชาวพื น้ เมืองใน
ท้ องถิ่นทาขึ ้น
นาท่านชม ย่ า นแกสทาวน์ (Gastown) เป็ นชุม ชนแรกของคนที่ ม าตัง้ ถิ่ นฐานอยู่ในรัฐ บริ ติช
โคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็ นแวนคูเวอร์ ปั จจุบนั เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่นกั ท่องเที่ยวจะต้ องแวะ
มาเยี่ยมชมแหล่งกาเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ สาหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่า
สถาปั ตยกรรมวิกตอเรี ยที่ได้ รับการบูรณะใหม่และรักษาให้ อยูใ่ นสภาพดี จุดที่นา่ สนใจ คือ รูปปั น้
ของแกสซี แจ็คที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณจัตรุ ัสกลางเมือง

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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ค่า
เข้ าสูท่ ี่พกั

จากนันน
้ าท่านชม นาฬิกาเรื อนแรกของโลกที่เดินได้ ด้วยพลังไอนา้ โดยนาฬิกาไอน ้าจะตี
เสียงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เป็ นเสียงดนตรี เสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุ งลอนดอนและ
นาฬิกาจะพ่นไอน ้าพวยพุง่ ออกมาทุก 1 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม River Rock Casino Resort หรือเทียบเท่ า

วันที่(2)

แวนคูเวอร์ – วิกตอเรี ย – สวนบูชาร์ ด

เช้ า

ค่า
เข้ าสูท่ ี่พกั

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าเรื อซอร์ วาสเซน (Tsawwassen) เพื่อล่องเรื อเฟอร์ รี่ข้ามช่องแคบจอร์ เจีย
อันสวยงามสู่ “เกาะวิคตอเรี ย” เมืองหลวงของรัฐบริ ตชิ โคลัมเบีย ระหว่างทางถ้ าโชคดีท่านอาจจะ
มีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยูใ่ นบริเวณอ่าว
ชม เมืองวิกตอเรี ย (Victoria) เมืองหลวงของรัฐบริติช โคลัมเบียเมืองท่องเที่ยวที่ได้ รับการขนาน
นามว่าเป็ น "เมืองแห่ งสวน" (City of Gardens) ผ่านชม โรงแรม Fairmont Empress , The
Market Square , ไชน่า ทาวน์ รวมถึงวอเตอร์ ฟรอนท์ แวะถ่ายรู ปกับ อาคารรั ฐสภาในเมือง
วิ ก ตอเรี ย (British Columbia Paliament Buildings) แวะถ่ า ยรู ป กั บ รู ป ปั ้ น พระนางเจ้ า
วิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ / หลังจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ สวนบูชาร์ ด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Butchart Garden)
นาท่านชม สวนบูชาร์ ด (Butchart Garden) สวนดอกไม้ ที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสวนดอกไม้ ที่
งดงามที่ สุด แห่ ง หนึ่ งในโลก ซึ่งมี อายุม ากว่า 100 ปี จากการ ชอบตกแต่งสวนของครอบครั ว
บูช าร์ ด น าท่ า นชมสวนดอกไม้ แ ละเดิ น ชมบริ เวณสวนที่ ถูก จัด แต่ง ในหลาก หลาย รู ป แบบ
หลากหลายสไตล์ มีทงการจั
ั้
ดสวนแบบชังเค่น , สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ ปนุ่ ฯลฯ อิสระให้ ท่าน
เลือกซื ้อสินค้ า ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้ านและสวน ภาพเขียน พันธุ์ไม้ ตา่ งๆ ภายในร้ านขายของ
ที่ระลึกสวนบูชาร์ ด
นาท่านนัง่ เรื อเฟอร์ รี่กลับสู่ แวนคูเวอร์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม River Rock Casino Resort หรือเทียบเท่ า

วันที่(3)

แวนคูเวอร์ – คัลการี – บานฟ์ – นา้ ตกโบว์ – เทือกเขาซัลเฟอร์

เช้ า
09.15 น.

เดินทางสู่ สนามบิน / รับประทานอาหารเช้ า (Box Breakfast)
ออกเดินทางสู่ คัลการี โดยเที่ยวบิน AC 206

เที่ยง
บ่าย

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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11.40 น.

ค่า
เข้ าสูท่ ี่พกั

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งคั ล การี (Calgary) แห่ ง รั ฐ อั ล เบอร์ ต้ า เมื อ งเศรษฐกิ จ มั่ ง คั่ง ด้ วย
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นเมืองใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับหนึง่ ของรัฐอัลเบอร์ ต้า
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติบานฟ์ (Banff National Park) เพชรน ้าเอกแห่งเทือกเขาร๊ อค
กี ้ ที่ตงอยู
ั ้ ท่ า่ มกลางหุบเขาอันสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่จุดถ่ายรูปบริ เวณ Surprise Corner เป็ นจุดที่ถ่ายภาพ เมืองบานฟ์ ได้ สวยที่สดุ
อีกมุมหนึง่ โดยมีโรงแรมแฟร์ มองท์บานฟ์สปริงเป็ นฉากหลัง
แวะบัน ทึก ภาพและชม น า้ ตกโบว์ (Bow Falls) น า้ ตกที่ เกิ ด จากการละลายของน า้ แข็ง จน
กลายเป็ นต้ นกาเนิดของแม่น ้า
นาท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้ าเทือกเขาซัลเฟอร์ (Sulphor Mountain) นัง่ กระเช้ าลอยฟ้าชื่อ
ว่า Sulphor Mountain Gondola Lift (กระเช้ า 1 หลัง นัง่ ได้ ประมาณ 4 ท่าน) ขึน้ สู่สถานียอด
เขาซัลเฟอร์ ซึ่งอยู่สงู กว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 2, 285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังส่วนที่
สูงที่สดุ ของยอดเขา คือ ยอดแซนซัน (Sanson Peak) สูง 2,337 เมตร ระหว่างทางเดินไปยังยอด
เขามีจุดชมวิวอยู่เป็ นระยะๆ และมีป้ายให้ ความรู้ เรื่ องสัตว์ป่า ในท้ องถิ่นกับธรรมชาติที่เห็น อยู่
รอบตัว และจุดชมวิวแห่งนีย้ ังสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขา ร็ อกกี ้ และทะเลสาบมรกตอัน
งดงามอีกด้ วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Lake Louise Inn หรือเทียบเท่ า

วันที่ (4)

บานฟ์ – โคลัมเบียไอซ์ ฟิลด์ – ทะเลสาบเลคหลุยส์ – คัลการี

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โคลัมเบียไอซ์ ฟิลด์ (Columbia Icefield) นาท่านนั่ง Snowcoach มุ่งหน้ าสู่
ลานนา้ แข็งโคลัม เบียไอซ์ฟิ ลด์ เป็ นธารนา้ แข็ง (Glacier) อายุนับหลายล้ านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่
พอๆกับเมืองหนึ่ง ชมความงดงามของธารน ้าแข็งอันขาวโพลนกว้ างไกลสุดสายตา นับเป็ นไอซ์
ฟิ ลด์ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดี ้ยนร็อกกี ้ และเก่าแก่ที่สดุ ของทวีปอเมริกาเหนือ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ านชมความงามของ ทะเลสาบเลคหลุ ย ส์ (Lake Louise) ที่ อ ยู่สูง กว่าระดับ น า้ ทะเล
1,730 เมตร แวดล้ อมด้ วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุม ยอดเขา น ้าในทะเลสาบเป็ นสีเขียว
มรกต มีผิวน ้านิ่งที่ เรี ยบใสราวกับกระจกสะท้ อนเงาของขุนเขาและธารน ้าแข็งที่อยู่สงู ขึ ้น ไปเป็ น
ภาพที่งดงาม สุดพรรณนา ดัง่ สวรรค์บนดิน / เดินทางกลับสู่ คัลการี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

13.00 น.
บ่าย

ค่า

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เข้ าสูท่ ี่พกั

โรงแรม Delta Hotels by Marriott Calgary Airport In-Terminal หรือเทียบเท่ า

วันที่ (5)

คัลการี – ควิเบก

เช้ า
10.35 น.
16.15 น.
18.55 น.
20.21 น.
ค่า
เข้ าสูท่ ี่พกั

รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหาร / เดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ โตรอนโต้ โดยเที่ยวบิน AC 144 (บริการอาหารกลางวัน บนเครื่อง)
เดินทางถึง โตรอนโต้ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ ควิเบก โดยเที่ยวบิน AC 1796
เดินทางถึง ควิเบก เป็ นรัฐที่ใหญ่ ที่สุดของแคนาดาอยู่ทางตะวันออกของประเทศ และเป็ นรัฐ
เดียวที่ไม่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทางการในระดับรัฐ แต่ใช้ ภาษาฝรั่งเศสแทน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Hampton Inn & Suites by Hilton Quebec City หรือเทียบเท่ า

วันที่(6)

ควิเบก – นา้ ตกมอนท์ โมเรนซี่ – มอนทรี ออล

เช้ า

ค่า
เข้ าสูท่ ี่พกั

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม เขตเมืองเก่ าของเมืองควิเบค (LowerTown) ตังอยู
้ ่ริมน ้าแม่น ้าเซนต์ลอเรนซ์ เป็ น
ชุมชนที่ชาวฝรั่งเศสได้ เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานเป็ นแห่งแรกของทวีปอเมริกาเหนือ นาชมอาคารบ้ านเรื อน
เก่ าบนถนน RUE DU PETIT CHAMPLAIN ที่ องค์การยูเนสโก้ ได้ ขึน้ ทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลก
และเป็ นถนนที่แคบที่สดุ ในอเมริกาเหนือ ซึง่ ถนนเส้ นนี ้เป็ นแหล่งเดินเล่นซื ้อของที่ระลึกต่างๆ
นาท่านชม นา้ ตกมอนท์ โมเรนซี่ (Montmorency Falls) โดยท่านสามารถเดินข้ ามสะพานที่
สร้ างขึ ้นเหนือน ้าตกทังสาย
้
อิสระให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมอนทรี ออล (Montreal) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ
แคนนาดา เคยใช้ เป็ นสถานที่จดั งานเอ็กซ์โปและโอลิมปิ คเมือปี ค.ศ.1976
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Hotel Le Cantlie Suites หรือเทียบเท่ า

วันที่ (7)

มอนทรี ออล – วิหารนอร์ ธเทอดาม – อ๊ อตตาวา

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมความงามของ เขตเมืองเก่ า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซึง่ มีอาคารสูง
ทันสมัย ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมื องนี ้ประชากรส่วนใหญ่สื่อสารโดยภาษา
ฝรั่งเศส เรี ยกได้ วา่ เป็ นชุมชนฝรั่งเศสขนาดใหญ่นอกประเทศฝรั่งเศสเลยก็วา่ ได้

เที่ยง

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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ค่า
เข้ าสูท่ ี่พกั

นาท่านชม วิหารนอร์ ธเทอดาม (Notre Dame Basilsca of Montreal) ซึ่งเป็ นวิหารเก่าแก่และ
ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของเมืองมอนทรี ออล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊ อตตาวา (Ottawa) เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมื องที่ได้ รับการ
ยอมรั บ ว่ามี ค วามสวยงาม และเป็ นจุด ศูน ย์ รวมของสถานที่ ท างประวัติศ าสตร์ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
สวนสาธารณะให้ เที่ยวชมมากมาย / นาท่านถ่ายรู ปและชมความยิ่งใหญ่ ของ อาคารพาเลี ย
เมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้ างขึ ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
หลัก ที่มี ผ้ ูชมมากที่ สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานัน้ เป็ นอาคารตัวอย่างที่ดีของ
อาคารที่ ส ร้ างขึน้ ในสไตล์ ฟื้น ฟูกอธิ ค (Gothic Revival Style) สร้ างขึน้ ในช่วงระหว่างวัน ที่ 24
กรกฎาคม ค.ศ. 1916 แล้ วเสร็ จในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตังอยู
้ ่บริ เวณใจกลาง
เมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนีส้ ามารถ มองเห็นวิวทิวทัศน์อนั งดงามของแม่นา้ อ๊ อตตาวาได้ อย่าง
ชัดเจน
นัง่ รถผ่านชม ทาเนียบนายกรัฐมนตรี , อนุสาวรี ย์ทหารนิรนาม, สถานฑูตประเทศต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Crowne Plaza Gatineau Ottawa หรือเทียบเท่ า

วันที่ (8)

อ๊ อตตาวา – ล่ องเรื อชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต้

เช้ า

ค่า
เข้ าสูท่ ี่พกั

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ 1,000 เกาะ (Thousand Island) นาท่านล่ องเรื อชมความงาม
ของทะเลสาบ 1,000 เกาะ ท่านจะเพลิดเพลินไปกัยทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และ
สดชื่นไปกับอากาศอันบริ สทุ ธิ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต้ (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริ โอ เมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของแคนาดา ตังอยู
้ ร่ ิมทะเลสาบออนตาริโอ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Hilton Toronto / Markham Suites Conference Centre & Spa หรือเทียบเท่ า

วันที่ (9)

โตรอนโต้ – นา้ ตกไนแองการ่ า – ล่ องเรื อ Hornblower – นั่งเฮลิคอปเตอร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ นา้ ตกไนแองการ่ า (Niagara Falls) ฝั่ งแคนาดา ซึ่งเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลก ท่านจะได้ พบความยิ่งใหญ่ของน ้าตกที่มีบริเวณน ้ามากมายมหาศาลก่อให้ เกิดเสียงสนัน่
หวัน่ ไหว และละอองไอน ้าที่สร้ างความสดชื่นไปทัว่ บริเวณทอดผ่านด้ วยสายรุ้งโค้ งรับกับตัวน ้าตก

เที่ยง
บ่าย

เที่ยง
บ่าย

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เที่ยง
บ่าย

ค่า
เข้ าสูท่ ี่พกั

ขนาดมหึม าสร้ างความสวยงามเห็ นสายรุ้ งที่ เกิ ด จากละอองน า้ อยู่เหนื อน า้ ตกในวันที่ สภาพ
อากาศอานวย
ท่านสัมผัสประสบการณ์ครัง้ ยิ่งใหญ่ ในการชมน ้าตกไนแองการ่า ล่ องเรื อ Hornblower Niagara
(Maid Of The Mist) ชม ความงามและความใหญ่โตของน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ ชิด
หมายเหตุ : ถ้ า Hornblower Niagara (Maid Of The Mist) ไม่ เปิ ดบริการ เนื่องจากสภาพ
อากาศไม่ อานวยทางบริษัท จัดโปรแกรมทดแทนที่ Journey Behind The Fall
รั บ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภั ต ตาคาร Skylon ซึ่ งท่ า นสามารถชมวิ ว ที่ ง ดงามและ
บันทึกภาพนา้ ตกไนแองการ่ าได้ จากมุมสูง
นาท่าน นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมความงามของน ้าตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้ น เพื่อไม่ให้
ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรี ยมกล้ องถ่ายรูปไว้ ให้ พร้ อมตังแต่
้ ขึ ้น
เฮลิคอปเตอร์
หมายเหตุ หากสภาพอากาศไม่ เอือ้ อานวย ทางบริษัทจะทาการคืนเงินให้ ท่านละ 2,000
บาท
ชม นาฬิกาดอกไม้ ซึ่งได้ รับการประดับจากไม้ ดอก และไม้ ประดับหลากชนิดผลัดเปลี่ยนไปตาม
ฤดูกาล / ผ่านชม Whirlpool หรื อน ้าวนขนาดยักษ์ที่เกิดจากกระแสน ้าที่มาจากน ้าตกไนแองการ่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Marriott Niagara Falls (View Room) หรือเทียบเท่ า
พิเศษ พักห้ องฝั่ งวิวนา้ ตก Falls View ให้ ท่านได้ ชมความงามของนา้ ตกทัง้ สองแห่ งอย่ าง
เต็มอิ่ม โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในยามค่าคืน

วันที่ (10)

นา้ ตกไนแองการ่ า – โตรอนโต้ – Outlet – สนามบิน – ฮ่ องกง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โตรอนโต้ / นาท่ านขึน้ หอคอยซีเอ็น (CN Tower) โดยนาท่านขึน้ ลิฟท์ขึน้
หอคอยด้ วยความเร็ วจากพื ้นถึงชันชมวิ
้
วในเวลาเพียง 58 วินาทีเท่านัน้ หอคอยซีเอ็น ตังอยู
้ ่ย่าน
ใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริ โอ ประเทศแคนาดา เป็ นหอคอยสื่ อสารและสังเกตการณ์ สูง
553 เมตร (1,815 ฟุต) เริ่ ม ก่อสร้ างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1973 ซี เอ็นทาวเวอร์ ได้ รับการบันทึกว่าเป็ น
สิ่ ง ก่ อสร้ างที่ มี ความสูง ที่ สุด ในโลกเป็ นเวลาถึ ง 31 ปี ชื่ อ อาคารซี เอ็น ย่อ มาจาก “Canadian
National Railway” เป็ นกิจการรถไฟที่ เป็ นเจ้ าของโครงการก่อ สร้ างในระยะแรก แต่ในปั จจุบัน
นิยมอ้ างอิงว่า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา (Canadian’s National Tower) ปั จจุบนั
ซีเอ็นทาวเวอร์ เป็ นสิ่งก่ อสร้ างที่สงู เป็ นอันดับสามในโลก รองจากเบิร์จคาลิฟา และ หอคอยกว่าง
โจว แต่ยงั ครองสถิตสิ ิ่งก่อสร้ างที่สงู ที่สดุ ในซีกโลกตะวันตก
ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เที่ยง

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะถ่ายรูป อาคารรั ฐสภา ของจังหวัดออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรี ย
พระราชินีแห่งอังกฤษ เจ้ าอาณานิคมในสมัยก่อน ตังอยู
้ ่ด้านหน้ า ชมและถ่ายรู ปสถานที่สาคัญ
ต่างๆ มากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยโตรอนโต(University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของ
โตรอนโต, ศาลาว่ าการเมือง(Toronto City Hall), สวนควีนพาร์ ค(Queen’s Park)
อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ ที่ โตรอนโต้ พรี เมียม เอาท์ เลท เลือกซื ้อสินค้ าแบรน์เนม Coach, Calvin
Klein, Guess, Polo Ralph Lauren, Fossil, Oakley Vault และอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร / นาท่ านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ (11)

โตรอนโต้ - ฮ่ องกง

01.45 น.

ออกเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 829
******* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******

วันที่ (12)

ฮ่ องกง – กรุ งเทพฯ

05.00 น.
08.00 น.
10.00 น.

เดินทางถึง ฮ่ องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 705
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

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

อัตราค่ าบริการทัวร์ แคนาดา 12 วัน 9 คืน (CX+AC)
อัตราค่ าบริการ อัตราค่ าบริการสาหรั บคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่ ) 15 ท่ านขึน้ ไป
ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ ราคาท่ านละ
เด็กต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน) ท่ านละ
เด็กต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) ท่ านละ
พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่ านละ
อัตรานีร้ วม

ราคาปกติ
169,000.165,000.163,000.35,000.-

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป - กลับ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) สายการบินการบินคาเธย์แปซิฟิค และค่าภาษี สนามบิน
ทุก
แห่งที่ ระบุในรายการ และสายการบินภายในประเทศ สายการบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class)
2. ค่าพาหนะตามที่ระบุในรายการ พร้ อมคนขับรถ
(กรุ๊ป 10 – 14 ท่าน ใช้ รถ 21 ที่นงั่ , กรุ๊ป 15 – 19 ท่าน ใช้ รถ 28 ที่นงั่ , กรุ๊ป 20 ท่านขึ ้นไป ใช้ รถ 49 ที่นงั่ )
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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4. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และน ้าดื่ม 1 ขวด / ท่าน / วัน
5. ค่าที่พกั โรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน พร้ อมอาหารเช้ า
6. วีซา่ เข้ าประเทศแคนาดา (ประเทศแคนาดา ประเภท Single Entry Visa)
และเจ้ าหน้ าทีอ่ านวยความสะดวกที่ศนู ย์ยื่นวีซา่
7. หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง
วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
9. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็ก อยู่ในความ
ดูแล
ของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
10. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริ การ)
อัตรานีไ้ ม่ รวม 1. ค่าธรรมเนียมทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 100 บาท/วัน (รวม 1,200 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง)
3. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ -แฟกซ์ ค่าเครื่ องดืม่ มินิบาร์ และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
4.. ค่าพนักงานยกกระเป๋ าเข้ า - ออก ในโรงแรม
เงื่อนไข
งวดที่ 1 : สารองที่น่ ัง มัดจาท่ านละ 60,000 บาท
การสารองที่
เมื่อทางบริษัทได้ รับเงินมัดจาแล้ ว จะทาการออกตั๋วโดยสารเครื่ องบินไป - กลับ และภายใน ตาม

รายการ (ตั๋วเครื่ องบินออกแล้ วไม่ สามารถทาคืนได้ )
การยกเลิก

งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง
กรณีท่ ีบริษัททัวร์ ยกเลิกการเดินทาง
นับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัททัวร์ แจ้ งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้ า ทางบริษัทจะดาเนินการคืนเงินให้ ผ้ ชู าระเงินมัดจาภายใน 15
วันทาการ
- เอกสารการรับเงินคืน สาเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจาพร้ อม เซ็นรับรองสาเนา
- สาเนาหน้ าสมุดบัญชีผ้ โู อนเงินมัดจา (ชื่อบัญชีจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจาเท่านัน)
้
กรณีผ้ เู ดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่ กรุ๊ ปทัวร์ สามารถเดินทางได้
ทางบริ ษัทจะดาเนินการคืนเงินให้ แก่ ผ้ มู ัดจองภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์ เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย
- เอกสารการรับเงินคืน สาเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจาพร้ อม เซ็นรับรองสาเนา
- สาเนาหน้ าสมุดบัญชีผ้ โู อนเงินมัดจา (ชื่อบัญชีจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจาเท่านัน)
้

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักคืนได้ ตามความเป็ นจริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้ จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้ จ่าย 75% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้ จา่ ย 100% ของค่าทัวร์
1. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั อาทิ การล่ าช้ าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่าน
ไว้ ให้ มากที่สดุ
ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี ้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ทา่ น
ปฏิเสธหรื อสละสิทธิ์ในการใช้ บริ การนันที
้ ่ทางทัวร์ จดั ให้
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระแล้ ว
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชารุด (อาทิ ขาด เปี ยกน ้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้ เดินทาง บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

5. หากวัน เดิ น ทางหนั ง สื อเดิน ทางของท่ านช ารุ ด (อาทิ ขาด เปี ยกน า้ ) ทางสายการบิ น ไม่ อนุญ าต ให้ เดิน ทางบริ ษั ท จะไม่
รับผิดชอบทุกกรณี

เอกสารยื่นวีซ่าแคนาดา
(ใช้ เวลายื่นโดยประมาณ 16-20 วันทาการ ต้ องโชว์ ตัว)
ณ ปั จจุบนั สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ ดงึ เล่ม Passport หากได้ ยื่นเข้ าไปแล้ ว ดังนันถ้
้ าลูกค้ ามีแผนเดินทางที่
ต้ องใช้ Passport กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ เพื่อขอยื่นวีซา่ ล่วงหน้ าก่อนกรุ๊ป และให้ แนบตัว๋ เครื่ องบิน+โรงแรม
ในช่วงที่ลกู ค้ าจะเดินทางมาด้ วย
(การเตรี ยมเอกสารกรุณาอ่านให้ เข้ าใจและเตรี ยมให้ ครบ)
แบบฟอร์ มคาร้ องขอวีซ่า และ แบบฟอร์ มเกี่ยวกับครอบครัว
(กรุณากรอกแบบฟอร์ มภาษาไทยที่ทางบริษัทฯ ทัวร์ ให้ กรอกข้ อมูล)
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้ งานได้ เกิน 6 เดือนขึ ้นไป และ มีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 แผ่น
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้ าเล่มปั จจุบนั มาด้ วย)
2. รูปถ่าย สี หน้ าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จานวน 2 รูป พื ้นฉากหลังรูปต้ องเป็ นพื ้นสีขาว
(อย่าถ่ายเอง เพราะพื ้นเป็ นสีเทา ใช้ ไม่ได้ ) ห้ ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้ องถ่ายไว้ ไม่
เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้ าวีซ่าที่เคยได้ รับ)
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน (กรุณาถ่ายหน้ าแรกที่มีรายละเอียดบ้ านเลขที่มาด้ วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีผ้ หู ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้ าเป็ น ...นาง... ต้ องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณีผ้ หู ญิง.....ถ้ าหย่าและหากมีการใช้ คานาหน้ าเป็ น ....นาง...ต้ องแนบมา)
7. สาเนาใบมรณะบัตร
8. สูตบิ ตั ร (กรณีเด็กต่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ต้องแนบสูตบิ ตั รมา)
9. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์: (หากเด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อม พ่อและแม่) ต้ องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
9.3เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้ องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้ โดยที่ว่าการเขต
หรื ออาเภอเท่านัน้ และให้ ระบุว่า ยินยอมให้ เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มี ความสัม พันธ์ อย่างไรกับ
ครอบครัว
ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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9.4เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้ องท าหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้ โดยที่ ว่าการเขตหรื ออาเภอ
เท่านันและให้
้
ระบุวา่ มารดายินยอมให้ เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
9.5เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้ องท าหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้ โดยที่ ว่าการเขตหรื ออาเภอ
เท่านันและให้
้
ระบุวา่ บิดายินยอมให้ เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผ้ เู ดินทางเป็ นเจ้ าของกิจการ : ใช้ หนังสือจดทะเบียนบริ ษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ป ระกอบกิจการ (คัดสาเนา
อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผ้ เู ดินทางเป็ นเจ้ าของร้ านค้ า : ใช้ ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็ นเจ้ าของร้ านค้ า
- กรณี พ นักงานบริ ษั ท : ใช้ จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้ าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้ าง
เงินเดือน วันเดินทางที่จะไป
- กรณีที่เป็ นข้ าราชการ : ใช้ หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษี ยณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ
- กรณีเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้ องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นันว่
้ ากาลังศึกษาอยู่ ระบุชนปี
ั ้ ที่ศกึ ษา
11. หลักฐานการเงิน : บัญชีออมทรัพย์ (กรุ ณาเตรี ยมให้ ถูกต้ อง ใช้ ทงั ้ Bank guarantee และ
Statement เป็ นบัญชีออมทรัพย์ ทัง้ สองอย่ างนีต้ ้ องเป็ นเลขที่บัญชีเล่ มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้ าของบัญชีให้ ครบถ้ วน มีอายุไม่เกิน 1เดือนนับจากวันที่จะยื่นวีซา่ ใช้ สกุนเงิน บาท หรื อ
US หรื อ CDA
11.3
Statement ย้ อนหลัง 6 เดือน นับขึ ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซา่ มียอดเงินสุดท้ ายไม่ต่ากว่า
100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้ สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซา่ และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่
ก้ าวข้ ามเดือน (กรุณาอับเดทบัญชีก่อนทาการขอ Statement 15 วันก่อนยื่นวีซา่ )
11.4
บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซา่ ได้ แต่ทา่ นต้ องแนบบัญชี
ออมทรัพย์ (Saving) มาด้ วยหากต้ องการใช้ บญ
ั ชีฝากประจา ต้ องเตรี ยมดังนี ้
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account)
ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้ าของบัญชีให้ ครบถ้ วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา่
 สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้
สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า
หมายเหตุ หากต้ องการรับรองการเงินให้ คนภายในครอบครัว ต้ องเตรียมเอกสารดังนี ้
11.5
หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้ องระบุชื่อเจ้ าของบัญชี รับรองค่าใช้ จา่ ย
ให้ ใคร (ต้ องระบุชื่อผู้ถกู รับรองในจดหมายด้ วย)
ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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11.6
กรุณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้ าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และ
ความสัมพันธ์วา่ เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้ างรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ ลูกจ้ าง
11.7
11.8

จดหมายรับรองจากนายจ้ างระบุวา่ เป็ นผู้รับรองค่าใช้ จา่ ย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้ อ 11

-----------------------------------------

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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กรุณากรอกรายละเอียดตามความเป็ นจริงให้ ครบถ้ วนเพื่อประโยชน์ ในการขอวีซ่าแคนาดา
เป็ นภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย เพื่อใช้ ในการยื่นวีซ่าแคนาดา

ข้ อมูลส่ วนตัว


ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................................................................................



ชื่อ-นามสกุลเดิม หรื อ ชื่อ-สกุล ก่อนแต่งงาน
( ) ไม่มี ( ) มี ระบุชื่อ-นามสกุล...............................................................................................................
ระบุชื่อ-นามสกุล...............................................................................................................



เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง



วัน/เดือน/ปี เกิด............................................สถานที่เกิด...............................................................................................



ที่อยู่ปัจจุบนั สามารถติดต่อได้ ......................................................................................................................................
..................................................................................................................รหัสไปรษณีย์............................................



ที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้ าน.............................................................................................................................
................................................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................



เบอร์ โทรศัพท์ที่บ้าน........................................เบอร์ แฟกซ์......................................มือถือ.................................................



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



สถานภาพ ( ) โสด ( ) แต่งงานไม่จดทะเบียน ( ) แต่งงานจดทะเบียน
( ) หม้ าย / ม่าย ( ) หย่าร้ าง ( ) แยกกันอยู่



วันที่แต่งงานจดทะเบียน / หม้ าย /ม่าย /หย่าร้ าง ................................................................................................................



ชื่อ-นามสกุล คูส่ มรส ............................................................................................วัน / เดือน / ปี เกิด..................................
ที่อยู่ ...............................................................................................................................................................................
สถานภาพ..........................................................................อาชีพ.................................................................................

ข้ อมูลในการทางานอาชีพปั จจุบัน หรือนักเรียน นักศึกษา
 รายละเอียดที่ทางาน ปั จจุบัน ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ
ชื่อบริษัท/โรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย.................................................................................................................................
ตาแหน่งงาน.............................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ทางาน..............................................................................................................................................................
วันที่เริ่มทางาน.................................................................วันที่สิ ้นสุดการทางาน..........................................................
เบอร์ โทรที่ทางาน...............................................................


กรณีที่ไม่ได้ ทางาน เช่น เกษียณ แม่บ้าน เป็ นต้ น กรุณาระบุรายละเอียดดังนี ้
ชื่อบริษัทที่เคยทางาน........................................................................................ตาแหน่ง...............................................
วันเริ้ ย่มนัทนมี
นสิน้นสุทางข้
ดการท
างาน.........................................................................
ฮวงจุ
้ างาน.........................................................วั
เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดิ
ามน
้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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ข้ อมูลระดับการศึกษาสูงสุดที่เคยศึกษา(กรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง)
 ชื่อและที่อยูโ่ รงเรี ยน – สถาบัน.................................................................................................................................
วุฒิการศึกษา.........................................................................................................................................................
ปี ทีร่ ับการศึกษา..............................................................ปี ทีจ่ บการศึกษา................................................................
ข้ อมูลเกี่ยวกับครอบครัว


ชื่อ-นามสกุลมารดา ................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั ...............................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................
สถานที่เกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ....................................................



ชื่อ-นามสกุลคูบ่ ดิ า .................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั ................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................
สถานที่เกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ....................................................

ท่ านมีบุตรกี่คน ...................ท่ าน (ให้ ระบุท่านที่สามารถติดต่ อได้ หรือทัง้ หมดก็ได้ )
1.ชื่อ-สกุล..................................................................

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

วันเดือนปี เกิด..........................สถานะ........................

..............................................เดินทางด้ วยหรื อไม่................................

อาชีพ/ตาแหน่ง...........................................................

ชื่อบริ ษัท............................................................................................

2.ชื่อ-สกุล..................................................................

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

วันเดือนปี เกิด..........................สถานะ........................

..............................................เดินทางด้ วยหรื อไม่..............................

อาชีพ/ตาแหน่ง...........................................................

ชื่อบริ ษัท...........................................................................................

3.ชื่อ-สกุล..................................................................

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

วันเดือนปี เกิด..........................สถานะ........................

..............................................เดินทางด้ วยหรื อไม่.............................

อาชีพ/ตาแหน่ง...........................................................

ชื่อบริ ษัท.........................................................................................

ท่ านมีพ่ ีน้อง................. ท่ าน (โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพี่หรือน้ องของท่ านให้ ครบถ้ วน)
1.ชื่อ-สกุล..................................................................

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

วันเดือนปี เกิด..........................สถานะ........................

..............................................เดินทางด้ วยหรื อไม่..............

อาชีพ/ตาแหน่ง...........................................................

ชื่อบริ ษัท.........................................................................................

2.ชื่อ-สกุล..................................................................

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

วันเดือนปี เกิด..........................สถานะ........................

..............................................เดินทางด้ วยหรื อไม่..............

อาชีพ/ตาแหน่ง...........................................................

ชื่อบริ ษัท.........................................................................................

3.ชื่อ-สกุล..................................................................

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

วันเดือนปี เกิด..........................สถานะ........................

..............................................เดินทางด้ วยหรื อไม่..............

อาชีพ/ตาแหน่ง...........................................................

ชื่อบริ ษัท.........................................................................................

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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4.ชื่อ-สกุล..................................................................

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

วันเดือนปี เกิด..........................สถานะ........................

..............................................เดินทางด้ วยหรื อไม่..............

อาชีพ/ตาแหน่ง...........................................................

ชื่อบริ ษัท.........................................................................................

5.ชื่อ-สกุล..................................................................

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

วันเดือนปี เกิด..........................สถานะ........................

..............................................เดินทางด้ วยหรื อไม่..............

อาชีพ/ตาแหน่ง...........................................................

ชื่อบริ ษัท.........................................................................................

ข้ อมูลอื่นๆๆ


ท่านเคยยื่นคาร้ องขอวีซา่ ประเทศแคนาดาแบบถาวร หรื อชัว่ คราวหรื อไม่ ( ) ไม่เคย ( ) เคย
ระบุที่ไหน......................... เมื่อไร............................ ประเภทวีซา่ ....................ได้ รับ.............หรื อ ถูกปฏิเสธ................



ท่านเคยเข้ าประเทศแคนาดาหรื อไม่.............................ถ้ าเคย เมือ่ ไร ระบุวนั เดือน ปี ที่ไป...........................................



ท่านมีญาติอยูใ่ นประเทศแคนาดาหรื อไม่............ถ้ ามีเกี่ยวข้ องกับท่านเป็ น .........................................
ญาติทา่ นนันชื
้ ่อ-สกุล...............................................................................................................................................



ท่านมีโรคประจาตัวอะไรหรื อไม่.........................................................................................................



ท่านถนัดใช้ ภาษาอะไรได้ บ้าง 1....................................2.................................



ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ มาหรื อไม่......................................................................ประเทศ..............................................
เหตุผลที่ถกู ปฏิเสธ..................................................................................................................................................

ชื่อ – นามสกุล ___________________________________________________________________
เบอร์ โทร. ________________________________
แบบสอบถาม เรื่องอาหารทีไ่ ม่ ท่าน หรือ อาหารทีแ่ พ้

□
□
□
□
□
□

(No Beef)
(No Fish)
(No Chicken)
(No Pork)
(No Sea Food)

□
□
□
□
□

แ
แ
แ
แ

(No Shrimp)
(No Lobster)
(No Shellfish)
(No Crab)
(Vegetablables)

(Vegan)
ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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□
□

แ

□
□
□
□

Single Room

ภ ___________________________________________________________
ๆ

______________________________________________________________
----------------------------------------แบบสอบถามเรื่องห้ องพัก
(1

Double Room

1

(1

Twin Room

(1

Triple Room

3

1

1
2

)
2

2

)

)

(1
2
+1
3 )
-------------------------------------------

แบบสอบถามเรื่องทีน่ ั่งบนสายการบิน (ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของสายการบิน)

□
□

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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