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The Miracle Canada 

10 DAYS 7 NIGHTS 
เดนิทาง เมษายน – มถุินายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง  99,888.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – มหานครเซ่ียงไฮ้ - แวนคเูวอร์ ประเทศแคนาดา 

วนัท่ี 2. แวนคเูวอร์ - แก๊สทาวน์ – เกาะวกิตอเรีย - สวนบชูาร์ด 
วนัท่ี 3. STANLEY PARK – เสาอินเดียนแดง – บนิภายใน - คลัการี แห่งรัฐอลัเบอร์ต้า   

วนัท่ี 4. คลัการี – อทุยานแห่งชาตบิานฟ์ – อทุยานแห่งชาตโิยโฮ -  บานฟ์ 

วนัท่ี 5. ทะเลสาบหลยุส์ - ลานน า้แขง็โคลมัเบีย - คลัการี 

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

วนัท่ี 7. ลอ่งเรือชมน า้ตกไนแอการา – เมืองโตรอนโต 
วนัท่ี 8. เมืองโตรอนโต – ขึน้หอคอยซีเอ็น – สนามบนิ ***เคร่ืองบนิผา่นเวลาสากล*** 
วนัท่ี 9. เซ่ียงไฮ้  

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
 
 



 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มหานครเซ่ียงไฮ้ - แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
10.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบนิไชน่าอีสเทร์ินแอร์ไลน์ 

(MU) ประตู 10 แถว U พบเจ้าหน้าท่ี คอยอ านวยความสะดวก 

13.35 น. ออกเดนิทางสูม่หานครเซ่ียงไฮ้ โดยสายการบนิไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี MU 542 

18.55 น. เดนิทางถึง สนามบนินานาชาตผิูต่ง มหานครเซ่ียงไฮ้ 

23.40 น. ออกเดนิทางสูแ่วนคเูวอร์ โดยเที่ยวบนิที่ MU 597 

 ******* เคร่ืองบนิบนิผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******* 

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

เป็นเมืองท่าชายฝ่ังท่ีมีช่ือเสียงทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของรัฐบริตชิ โคลัมเบีย (British Columbia) ประเทศแคนาดา 

(Canada) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของรัฐ และในภมูภิาคแปซิฟิก ซึ่งมีความสมบรูณ์ของธรรมชาตท่ีิสวยงามมาก  

ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 

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

 น าชมย่านชมุชนแรกของแวนคูเวอร์ เรียกวา่ แก๊สทาวน์ (Gastown) ซึ่งบกุเบกิโดย “Gass Jack “ Deighton ผู้ ริเร่ิมการ

เปิดผบัขายเบียร์ จนกลายเป็นท่ีนิยมกนัอย่างมากของชมุชนแก็สทาวน์ ชมนาฬิกาไอน า้ (Steam clock) เรือนแรกของ

โลก และปัจจบุนัยงัใช้งานได้ตามปกต ิจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsaw Wassen)  น าท่านลอ่งเรือ

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

ตชิโคลมัเบีย ระหว่างทางท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝงูปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต วา่ยวนเวียนอยู่ไมไ่กลจากตวัเรือ 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

 จากนัน้น าท่านชมความสวยงามของสวนบูชาร์ด (Butchart Garden) น าท่านชมสวนดอกไม้ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็น

สวนดอกไม้ท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก บนเนือ้ท่ีกว่า 35 เอเคอร์ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่น น าท่านถ่ายภาพกับ

อาคารรัฐสภาในเมืองวิคตอเรียและรูปปัน้พระนางเจ้าวิคตอเรีย จากนัน้น าท่านถ่ายภาพบริเวณด้านนอกกับพิพิธภัณฑ์

ประวตัศิาสตร์ปราสาทเครดดารอด (Craigdarroch Castle Historical Museum)  น าท่านนัง่เรือเฟอร์ร่ีกลบัสูแ่วนคเูวอร์    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าชม STANLEY PARK เป็นสถานท่ีจดักิจกรรมกลางแจ้ง เพ่ือการพกัผอ่นหย่อนใจและสนัทนาการ และให้ท่าน

ได้มีโอกาส ถ่ายรูปคู่กับเสาอินเดียนแดง (Totem Pole) ท่ีเก่าแก่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ Canada Place สถานท่ีซึ่งเคยจดั
งาน World’s Fair ปี ค.ศ.1986 จากนัน้น าชมสถานีรถไฟ Canadian Pacific Railway ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่
ของเมือง 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

........ น. ออกเดนิทางสูเ่มืองคลัการี โดยสายการบนิ..... เที่ยวบนิที่ .... 

........ น. ถึงสนามบินเมืองคลัการี แห่งรัฐอัลเบอร์ด้า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง)  (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 

ช่ัวโมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

 ** กรณีท่ีได้ไฟลท์บนิรอบดกึ จนไมส่ามารถทางอาหารเย็นได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิคืนเงินให้ท่านละ 15 CAD ** 

ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN CALGARY PLAZA  หรือเทียบเท่า 

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

 น าชมเมืองคัลการี (Calgary) เมืองเศรษฐกิจมัง่คัง่ด้วยทรัพยากร ธรรมชาต ิและน า้มนั เป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึ่ง

ของรัฐอัลเบอร์ต้า (Alberta) และเป็นเมืองหน้าด่านสู่เทือกเขาร็อกกี ้(Rocky Mountains) ภูมิประเทศของรัฐนีจ้ะ

ประกอบไปด้วยเทือกเขาร็อคกี ้อนัสงูชนั ทุ่งหญ้าแพรร่ีอนักว้างใหญ่ อทุยานแห่งชาตบิานฟ์ ท่ีปกคลมุไปด้วยหิมะซึ่งมีเนือ้

ท่ีขนาดใหญ่เท่ากับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทัง้ประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยท่ีมีช่ือเสียงจากการจัดงาน 



 
 
 
 
 
 

STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก น าท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National 

Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกและมีช่ือเสียงท่ีสุดของแคนนาดาระหว่างทางท่านอาจจะได้พบเห็นสตัว์สงวน อาทิ 

กวางพนัธุ์ใหญ่ (ELK) ควายไบซนั หมียกัษ์กรีซล่ี ฯลฯ ผา่นชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของภเูขาร็อคกี ้จนถึง เมืองบานฟ์ เพชรน า้

เอกแห่งเทือกเขาร็อคกี ้ซึ่งตัง้อยู่ท่ามกลางขนุเขาอนัสวยงาม จากนัน้ น าท่านชมน า้ตกBOW FALLS ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของ

แม่น า้โบว์ ท่ีกัดเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชัน้หินท่ีมีสีสันสวยงามหลากสี ลดัเลาะธารน า้ตกสวยแปลกตาด้วย

สายน า้ท่ีหลากสู่พืน้หินเบือ้งล่าง จากนัน้น าท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึน้สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (Mt. Sulphur) ซึ่งมีความสูง 

2,281 เมตร ชมทศันียภาพท่ีสวยงามของเมืองบานฟ์ และเทือกเขาแคนาเดีย้นร็อคกีท่ี้โดดเดน่สวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย 

 
น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยโฮ (Yoho National Park) คืออีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติในประเทศแคนาดา เป็น
อุทยานแห่งชาติท่ีได้รับการบรรจุไว้ในรายช่ือมรดกโลกท่ีปัจจุบนักลายเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในเขต
เทือกเขาแคนาเดียน ร็อกกี ้(Canadian Rocky Mountains) รัฐท่ีตัง้ยู่ทางตะวนัตกสดุของประเทศแคนาดา ทะเลสาบ
มรกต (Emerald Lake) ทะเลสาบธารน า้แข็งท่ีมีความ สวยงาม และเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของอุทยาน
แห่งชาติโยโฮ ชมความงามของทะเลสาบมรกต พร้อมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ีสะพานหินธรรมชาติ (Natural 

Bridge) และอุโมงค์ SPIRAL TUNNEL จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองบานฟ์ (Banff) ศนูย์กลางกีฬาฤดหูนาว  อิสระให้
ท่านเดินเล่นและเพลิดเพลินกับความน่ารักของเมืองบานฟ์  พร้อมทัง้เลือกซือ้สินค้าน าสมยัของท่ีระลึก และของฝากใน
ราคาปลอดภาษีรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 น าท่านลดัเลาะไปตามเทือกเขาร็อกกีร้ะหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกบัทัศนียภาพท่ีงดงามตลอดสองข้างทาง  ยอดเขา
รูปทรงแปลกตาท่ีปกคลมุด้วยหิมะขาวท่ีสะอาดและหบุเขาท่ีพาดผ่านด้วยธารน า้แขง็ขนาดตา่งๆ  ป่าสนสีเขียวเข้มตดักับสี
เหลืองทองของต้นสปรูซส์  และเหลืองสดของใบแอปเปิลท่ีพริว้ไหวคล้ายระฆังยามต้องลม  อีกทัง้ทะเลสาบสีเทอร์



 
 
 
 
 
 

ควอยซ์  (Turquoise)  จากนัน้มุ่งสู่ทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) ทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงของรัฐอัลเบอร์ต้าเป็น
ทะเลสาบเล็กๆ ท่ีซ่อนตวัอยู่ในโอบล้อมของขนุเขา สงูกวา่ระดบัน า้ทะเล ราว 1,730 เมตรอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพ
ความประทบัใจของทะเลสาบสีเขียวใสมรกตและทศันียภาพท่ีสวยงามของทะเลสาบโดยรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ลานน า้แข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Ice field) เป็นธารน า้แข็ง (Glacier) ท่ีใหม่ท่ีสุดใน
เทือกเขาร๊อกกีท่ี้มีอายุนับหลายล้านปี เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (Jasper National Park) มีขนาด
ใหญ่พอๆกับเมืองหนึ่งเมือง ให้ท่านได้มีช่ืนชมกับวิวทิวทัศน์ของธารน า้แข็งท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุของทวีปอเมริกาเหนือ  
และเปล่ียนพาหนะเป็น สโนว์โค้ชขึน้สู่ธารน า้แข็งอทาบาสก้า (Athabasca Glacier) เพียงแห่งเดียวในโลกท่ีพาหนะ
พิเศษนีส้ามารถน าท่านขึน้ไปบนธารน า้แข็งได้อย่างปลอดภัย เก็บภาพความประทับใจไว้เป็นท่ีระลึก   ***กรณีที่ ไม่
สามารถน าท่านเดนิทางไปยัง โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ได้ เน่ืองจากสภาพอากาศ ไม่เอือ้อ านวย ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม*** 
*** ส าหรับโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์เปิดท าการวันที่ 17 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ทางบริษัทขอปรับเปล่ียนโปรแกรมด้วย
การน าท่านขึน้กระเช้าเลกหลุยส์แทน ในกรณีที่ไม่สามารถไปโคลัมเบียได้*** 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั DELTA AIRPORT หรือเทียบเท่า 



 
 
 
 
 
 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
........ น. ออกเดนิทางสูโ่ตรอนโต โดยสายการบนิ.... เที่ยวบนิที่.... 

........ น. ถึงสนามบนิเมืองโตรอนโต (เวลาท้องถิ่นช้ากวา่ประเทศไทย 11 ชัว่โมง) (ใช้เวลาบนิประมาณ 3.45 น. ช่ัวโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
 ** กรณีท่ีได้ไฟลท์บนิรอบดกึ จนไมส่ามารถทางอาหารกลางวนัได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิคืนเงินให้ท่านละ 15 CAD ** 

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

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ บนหอคอย SKYLON TOWER ชมววิอนัสวยงามของ น า้ตกไนแอการาจากมมุสงู 

ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HILTON NIAGARA FALL หรือเทียบเท่า 

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

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

บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น า้ตกไนแอการาประกอบด้วยน า้ตกสามแห่ง คือ น า้ตกเกือกม้า 
(Horseshoe Falls) สงู 158 ฟุต, น า้ตกอเมริกาสงู 167 ฟุต, และน า้ตกขนาดเล็กกว่าท่ีอยู่ติดกัน คือน า้ตก Bridal Veil. มี
จดุชมววิท่ีสวยงามและเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของทัง้ 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การล่องเรือ Hornblower Niagara 
Cruises เปิดบริการประมาณวันที่  1 พ.ค. 63 หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับสภาพอากาศและถ้าหาก
สภาพอากาศไม่เอือ้  อ านวย ทางบริษัทน าท่านลงสู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน า้ตก เพ่ือ
ชมความงามของน า้ตกไนแอการาอย่างใกล้ชดิเป็นการทดแทน ) 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางเข้าสูเ่มืองโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองท่ีใหญ่อันดบัท่ี 4 

ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคน 
และเป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วฒันธรรม มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสาบ 
Ontario,พิพิธภัณฑ์ Royal Ontario น าท่านสู่ Square One shopping Center เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีร้านค้า
มากกว่า 360 ร้านค้า อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าแฟชั่นชัน้น าอย่างจุใจ อาทิ เช่น Coach, Guess, Banana republic, 
American Eagle ฯลฯ รวมไปถึงมีห้างขนาดใหญ่ตัง้อยู่ภายในด้วยอย่าง Walmart ,Sears และ The Bay 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HILTON MARKHAM หรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านขึน้หอคอยซีเอ็น (CN Tower) ท่ีมีความสูงถึง 520 เมตรเป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่านจะได้ชม

ทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง รวมทัง้ทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto 

Islands) ซึ่งยังเป็นท่ีสนามบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport ท่ีท่านสามารถมองเห็นได้จากบนหอคอยนี ้น า

ท่านชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศนูย์กลางการศึกษาของโตรอนโต จากนัน้

น าท่านถ่ายรูปคู่กับอาคารรัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้า

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

ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Bishop_Toronto_City_Airport


 
 
 
 
 
 

 

 

12.30 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิโตรอนโต 

16.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี  MU 208 

******* เคร่ืองบนิบนิผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******* 

วันที่ 9 เซ่ียงไฮ้ 
18.55 น. ถึงสนามบนิ แวะพกัเพ่ือรอการเปล่ียนเคร่ือง 

21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี MU 547 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ   
01.05 น. ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดภิาพ   

ราคาแนะน าเพียง : The Miracle Canada 

10 DAYS 7 NIGHTS   

โดยสายการบนิไชน่าอีสเทร์ิน แอร์ไลน์ (MU) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

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

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

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 



 
 
 
 
 
 

1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ า เป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 



 
 
 
 
 
 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่วีซ่าประเทศแคนนาดา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 6,000 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 CAD) 
 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ ใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืน ได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  



 
 
 
 
 
 

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่
ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่แคนาดา  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 



 
 
 
 
 
 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ (ใหแ้ปลภาษาอังกฤษจากรา้นแปลมาดว้ย) เป็นตัน 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ 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 ไมค่รบทุกเดอืน 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  ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 

เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละหนังสอืรับรองการท างานตัวจรงิอกี 1 ชดุของผูท้ีอ่อก

คา่ใชจ้า่ยให ้และใหผู้ท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหท้ าจดหมาย Sponsor Letter ชีแ้จงความสมัพันธใ์นการออก

คา่ใชจ้า่ยใหก้นั (พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส) มาดว้ย 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 



 
 
 
 
 
 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่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 

 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศแคนำดำ 

(กรอกขอ้มูลตามความจรงิเบือ้งตน้ ส าหรบัการยืน่ขอวซีา่แคนาดา และกรุณากรอกเป็น

ตวัพมิพใ์หญภ่ำษำองักฤษเท่ำนัน้) 

1. ชือ่-สกุล ……….………………………….………….…………………………………. 

ชือ่-สกุลเดมิหรอือืน่ๆทีเ่คยใชห้รอืกรณีมกีารเปลีย่นชือ่ 

……….………………………………………………………………………….. 

2. สถำนภำพ        

        โสด      

        แต่งงานจดทะเบยีน (โปรดระบุวนั เดอืน ปี ทีแ่ต่ง.....................................)          

        แต่งงานไม่จดทะเบยีน (โปรดระบุวนั เดอืน ปี ทีอ่ยู่ดว้ยกนั........................)             

        หย่า (โปรดระบุวนั เดอืน ปี ทีห่ย่า....................................)        

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

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



 
 
 
 
 
 

3. ทีอ่ยู่ปัจจุบนัในประเทศไทย

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

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

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

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

 

4. ชือ่สถำนทีท่ ำงำนของผูเ้ดนิทำง (กรณีเด็ก ระบุเป็นสถานทีศ่กึษา) 

…………………………………………………………..……….……………… 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถาบนัการศกึษา 

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

….……….....….รหสัไปรษณีย…์……………..….. 

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

…….......……….…หมายเลขต่อภายใน (ถา้ม)ี ……………………… 

วนัทีเ่ร ิม่ท างาน / เขา้เรยีน 

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

 

5. ทีท่ ำงำนเกำ่คร ัง้สุดทำ้ย (ไมร่วมปัจจุบนั) ชือ่บรษิทั 

…….………………………………………………..…….……………………… 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน 

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

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

เบอรต์ดิต่อ.................................................................................................... 

ต าแหน่งสุดทา้ยทีท่่านท า................................................................................ 

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



 
 
 
 
 
 

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

รวม ……….…ปี …….……เดอืน …….……วนั 

 

6. ประวตักิำรศกึษำ, ชือ่สถำนศกึษำ 

……………….………….……………………………………………………… 

ทีอ่ยู่สถานศกึษา 

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

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

 เบอรต์ดิต่อ.................................................................................................. 

หลกัสูตรการศกึษา/คณะ 

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

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

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

7. ชือ่บุคคลทีร่ว่มเดนิทำงไปดว้ย 

…………………….………….…………………………………………………. 

ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางรว่มคร ัง้นี ้(ระบุ) 

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

8. ท่ำนคำดว่ำจะเดนิทำงวนัที ่………………… เดนิทำงกีว่นั …………………. 

สถำนทีท่ีจ่ะพ ำนกั / โรงแรม  

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

..............……………………………………………..... 

 

9. ท่ำนเคยโดยปฎเิสธ กำรขอวซีำ่หรอืไม ่     เคย                ไมเ่คย 



 
 
 
 
 
 

ถา้เคยโดยปฎเิสธ ท่านโดนปฎเิสธวซีา่ประเทศอะไร......................................... 

วนัทีโ่ดนปธเิสธ............................................................................................ 

เหตุผลทีโ่ดนปฎเิสธวซีา่................................................................................ 

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

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

 

 

การยืน่วซีา่ท่านตอ้งกรอกประวตัคิรอบครวัอย่างละเอยีด 

ชือ่บุคคลรบกวนกรอกเป็นภำษำองักฤษนะครบั 

 

1.ชือ่-นามสกุล ผูส้มคัรขอวซีำ่………………………………………................ 

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

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

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

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ......……………………………………………………………………………… 

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

อาชพี(ระบุต าแหน่ง , หากเกษยีณ จะตอ้งระบุขอ้มูลทีท่ างานเกา่มาดว้ย ว่าเกษยีณมาจาก

ทีไ่หน)  

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

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

ทีอ่ยู่บรษิทั......………………………………………………..……………………………… 

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



 
 
 
 
 
 

กรณีสมรสทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน, หย่ำรำ้ง, เป็นหมำ้ย 

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

(ใหร้ะบุ แมว้่าจะหย่ากนัแลว้หรอืคู่สมรสเสยีชวีติ)     

หย่าเมือ่ไร วนั/เดอืน/ปี .................................................................................. 

คู่สมรสเสยีชวีติเมือ่ไร  วนั/เดอืน/ปี ................................................................. 

2.ชือ่-นามสกุล คูส่มรส…………………………………………………….......... 

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

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

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

ทีอ่ยู่……………………………………………………………………………… 

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

 

อาชพี(ระบุต าแหน่ง หากเกษยีณ จะตอ้งระบุขอ้มูลทีท่ างานเกา่มาดว้ย) 

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

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

ทีอ่ยู่บรษิทั......………………………………………………..……………………………… 

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

 

3. ช ือ่-นามสกุล มำรดำ 

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

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

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



 
 
 
 
 
 

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

ทีอ่ยู่…………………………………..……………………………...………….. 

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

อาชพี(ระบุต าแหน่ง หากเกษยีณ จะตอ้งระบุขอ้มูลทีท่ างานเกา่มาดว้ย) 

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

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

ทีอ่ยู่บรษิทั......………………………………………………..……………………………… 

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

 

4. ช ือ่-นามสกุล บดิำ…………………………………….......….........................  

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

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

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

ทีอ่ยู่………………………………..………………………………......………… 

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

อาชพี(ระบุต าแหน่ง หากเกษยีณ จะตอ้งระบุขอ้มูลทีท่ างานเกา่มาดว้ย) 

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

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

ทีอ่ยู่บรษิทั......………………………………………………..……………………………… 

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

 

5.1ชือ่-นามสกุล บุตร ……………………………………………............…...…  



 
 
 
 
 
 

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

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

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

ทีอ่ยู่……………………………………………………………………………… 

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

อาชพี(ระบุต าแหน่ง หากเรยีนอยู่ใหใ้ส่ทีอ่ยู่ทีเ่รยีนมา) 

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

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

ทีอ่ยู่บรษิทั......………………………………………………..……………………………… 

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

 

5.2ชือ่-นามสกุล บุตร …………………………………............……………...… 

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

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

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

ทีอ่ยู่…………………………………………………………………..………….. 

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

อาชพี(ระบุต าแหน่ง หากเรยีนอยู่ใหใ้ส่ทีอ่ยู่ทีเ่รยีนมา) 

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

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

ทีอ่ยู่บรษิทั......………………………………………………..……………………………… 

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



 
 
 
 
 
 

 

6.1.ช ือ่-นามสกุล พี-่น้อง 

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

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

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

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

ทีอ่ยู่…………………………………………………..…………...……………… 

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

อาชพี(ระบุต าแหน่ง หากเกษยีณ จะตอ้งระบุขอ้มูลทีท่ างานเกา่มาดว้ย) 

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

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

ทีอ่ยู่บรษิทั......………………………………………………..……………………………… 

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

 

6.2ชือ่-นามสกุล พี-่น้อง 

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

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

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

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

ทีอ่ยู่……………………………………………………..……………..………… 

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

อาชพี(ระบุต าแหน่ง หากเกษยีณ จะตอ้งระบุขอ้มูลทีท่ างานเกา่มาดว้ย) 

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



 
 
 
 
 
 

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

ทีอ่ยู่บรษิทั......………………………………………………..……………………………… 

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

 

6.3 ชือ่-นามสกุล พี-่น้อง ………………………………........………………...…  

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

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

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

ทีอ่ยู่…………………………………………………………………....………… 

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

อาชพี(ระบุต าแหน่ง หากเกษยีณ จะตอ้งระบุขอ้มูลทีท่ างานเกา่มาดว้ย) 

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

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

ทีอ่ยู่บรษิทั......………………………………………………..……………………………… 

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


