
   

  

 

 
 

 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มหานครเซี่ยงไฮ้ - แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 

10.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าอีสเทร์ินแอร์ไลน์ 
(MU) ประตู 10 แถว U พบเจ้าหน้าที่ คอยอ านวยความสะดวก 

13.35 น. ออกเดินทางสูม่หานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 542 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ 
23.40 น. ออกเดินทางสูแ่วนคเูวอร์ โดยเที่ยวบินท่ี MU 597 

 ******* เคร่ืองบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******* 
19.50 น. ถึงสนามบินแวนคเูวอร์ ประเทศแคนาดา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 13 ชัว่โมง) เมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) 

เป็นเมืองท่าชายฝ่ังที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของ รัฐบริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา (Canada) เป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สดุของรัฐ และในภมูิภาคแปซิฟิก ซึง่มีความสมบรูณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก  

ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 

THE MIRACLE CANADA 10DAYS 7NIGHTS 

เดินทาง เมษายน – มิถนุายน 2563 



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

 น าชมย่านชุมชนแรกของแวนคูเวอร์ เรียกว่า แก๊สทาวน์ (Gastown) ซึ่งบุกเบิกโดย “Gass Jack “ Deighton ผู้ ริเร่ิม
การเปิดผบัขายเบียร์ จนกลายเป็นที่นิยมกันอย่างมากของชุมชนแก็สทาวน์ ชมนาฬิกาไอน า้ เรือนแรกของโลก และ
ปัจจุบันยังใช้งานได้ตามปกติ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือซอร์วาสเซน น าท่านล่องเรือเฟอร์ร่ี ข้ามช่องแคบ
จอร์เจีย อนัสวยงามสู่ เกาะวิคตอเรีย (Victoria Island) เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย ระหว่างทางท่านอาจจะมี
โอกาสเห็นฝงูปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนเวียนอยู่ไม่ไกลจากตวัเรือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 จากนัน้น าท่านชมความสวยงามของสวนบูชาร์ด น าท่านชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงาม

ที่สดุแห่งหนึ่งในโลก บนเนือ้ที่กว่า 35 เอเคอร์ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาชงัเค่น น าท่านถ่ายภาพกบัอาคารรัฐสภาในเมือง
วิคตอเรียและรูปปัน้พระนางเจ้าวิคตอเรีย จากนัน้น าท่านถ่ายภาพบริเวณด้านนอกกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ปราสาทเครดดารอด (Craigdarroch Castle Historical Museum)  น าท่านนัง่เรือเฟอร์ร่ีกลบัสูแ่วนคเูวอร์    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 STANLEY PARK – เสาอินเดียนแดง – บินภายใน - คัลการี แห่งรัฐอัลเบอร์ต้า   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าชม STANLEY PARK เป็นสถานที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสนัทนาการ และให้
ท่านได้มีโอกาส ถ่ายรูปคู่กับเสาอินเดียนแดง (Totem Pole) ที่เก่าแก่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ Canada Place สถานที่ซึง่
เคยจดังาน World’s Fair ปี ค.ศ.1986 จากนัน้น าชมสถานีรถไฟ Canadian Pacific Railway ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมอนั
โดดเด่นของเมือง 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
........ น. ออกเดินทางสูเ่มืองคลัการี โดยสายการบิน..... เที่ยวบินท่ี .... 
........ น. ถึงสนามบินเมืองคลัการี แห่งรัฐอลัเบอร์ด้า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 13 ชัว่โมง)  (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 

ชั่วโมง) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

 ** กรณีที่ได้ไฟลท์บินรอบดกึ จนไม่สามารถทางอาหารเย็นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้ท่านละ 15 CAD ** 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN CALGARY PLAZA  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 คัลการี – อุทยานแห่งชาติบานฟ์ – อุทยานแห่งชาติโยโฮ - บานฟ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าชมเมืองคัลการี (Calgary) เมืองเศรษฐกิจมัง่คัง่ด้วยทรัพยากร ธรรมชาติ และน า้มนั เป็นเมืองใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบั
หนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า (Alberta) และเป็นเมืองหน้าด่านสู่เทือกเขาร็อกกี ้(Rocky Mountains) ภูมิประเทศของรัฐนี ้
จะประกอบไปด้วยเทือกเขาร็อคกี ้อนัสงูชนั ทุ่งหญ้าแพรร่ีอนักว้างใหญ่ อทุยานแห่งชาติบานฟ์ ที่ปกคลมุไปด้วยหิมะซึ่ง
มีเนือ้ที่ขนาดใหญ่เท่ากับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทัง้ประเทศ เมืองคลัการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีชื่อเสียงจากการจดังาน 
STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สดุในโลก น าท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National 

Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกและมีชื่อเสียงที่สดุของแคนนาดาระหว่างทางท่านอาจจะได้พบเห็นสตัว์สงวน อาทิ 
กวางพนัธุ์ใหญ่ (ELK) ควายไบซนั หมียกัษ์กรีซลี่ ฯลฯ ผ่านชมทิวทศัน์ที่สวยงามของภเูขาร็อคกี ้จนถึง เมืองบานฟ์ เพชร
น า้เอกแห่งเทือกเขาร็อคกี ้ซึ่งตัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม จากนัน้ น าท่านชมน า้ตกBOW FALLS ซึ่งเป็นต้น
ก าเนิดของแม่น า้โบว์ ที่กัดเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชัน้หินที่มีสีสันสวยงามหลากสี ลดัเลาะธารน า้ตกสวย



แปลกตาด้วยสายน า้ที่หลากสูพ่ืน้หินเบือ้งลา่ง จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าลอยฟ้าขึน้สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (Mt. Sulphur) 
ซึง่มีความสงู 2,281 เมตร ชมทศันียภาพที่สวยงามของเมืองบานฟ์ และเทือกเขาแคนาเดีย้นร็อคกีท้ี่โดดเด่นสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย 

 
น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยโฮ (Yoho National Park) คืออีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติในประเทศแคนาดา เป็น
อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลกที่ปัจจุบนักลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขต
เทือกเขาแคนาเดียน ร็อกกี  ้(Canadian Rocky Mountains) รัฐที่ตัง้ยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศแคนาดา 
ทะเลสาบมรกต (Emerald Lake) ทะเลสาบธารน า้แข็งที่มีความ สวยงาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติโยโฮ ชมความงามของทะเลสาบมรกต พร้อมความมหศัจรรย์ของธรรมชาติที่สะพานหิน
ธรรมชาติ (Natural Bridge) และอุโมงค์ SPIRAL TUNNEL จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองบานฟ์ (Banff) ศนูย์กลาง
กีฬาฤดหูนาว  อิสระให้ท่านเดินเล่นและเพลิดเพลินกับความน่ารักของเมืองบานฟ์  พร้อมทัง้เลือกซือ้สินค้าน าสมยัของ
ที่ระลกึ และของฝากในราคาปลอดภาษีรัฐ 

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

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

 น าท่านลดัเลาะไปตามเทือกเขาร็อกกีร้ะหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกบัทศันียภาพที่งดงามตลอดสองข้างทาง  ยอดเขา
รูปทรงแปลกตาที่ปกคลมุด้วยหิมะขาวที่สะอาดและหุบเขาที่พาดผ่านด้วยธารน า้แข็งขนาดต่างๆ  ป่าสนสีเขียวเข้มตดั
กับสีเหลืองทองของต้นสปรูซส์  และเหลืองสดของใบแอปเปิลที่พริว้ไหวคล้ายระฆังยามต้องลม  อีกทัง้ทะเลสาบสี
เทอร์ควอยซ์  (Turquoise)  จากนัน้มุ่งสูท่ะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐอลัเบอร์ต้าเป็น
ทะเลสาบเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในโอบล้อมของขุนเขา สูงกว่าระดับน า้ทะเล ราว 1,730 เมตรอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บ
ภาพความประทบัใจของทะเลสาบสีเขียวใสมรกตและทศันียภาพที่สวยงามของทะเลสาบโดยรอบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย 

 
 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ลานน า้แข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Ice field) เป็นธารน า้แข็ง (Glacier) ที่ใหม่ที่สุดใน
เทือกเขาร๊อกกีท้ี่มีอายนุบัหลายล้านปี เป็นสว่นหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (Jasper National Park) มีขนาด
ใหญ่พอๆกบัเมืองหนึ่งเมือง ให้ท่านได้มีชื่นชมกบัวิวทิวทศัน์ของธารน า้แข็งที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สดุของทวีปอเมริกาเหนือ 
และเปลี่ยนพาหนะเป็น สโนว์โค้ชขึน้สู่ ธารน า้แข็งอทาบาสก้า (Athabasca Glacier) เพียงแห่งเดียวในโลกที่
พาหนะพิเศษนีส้ามารถน าท่านขึน้ไปบนธารน า้แข็งได้อย่างปลอดภยั เก็บภาพความประทบัใจไว้เป็นที่ระลกึ  ***กรณีที่
ไม่สามารถน าท่านเดินทางไปยัง โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ได้ เน่ืองจากสภาพอากาศ ไม่เอือ้อ านวย ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม***  
*** ส าหรับโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์เปิดท าการวันที่ 17 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ด้วยการน าท่านขึน้กระเช้าเลกหลุยส์แทน ในกรณีที่ไม่สามารถไปโคลัมเบียได้*** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั DELTA AIRPORT หรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
........ น. ออกเดินทางสูโ่ตรอนโต โดยสายการบิน.... เที่ยวบินท่ี.... 
........ น. ถึงสนามบินเมืองโตรอนโต (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชัว่โมง) (ใช้เวลาบินประมาณ 3.45 น. ชั่วโมง) 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
** กรณีที่ได้ไฟลท์บินรอบดกึ จนไม่สามารถทางอาหารกลางวนัได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้ท่านละ15 CAD ** 

บ่าย จากนัน้เดินทางสู่น า้ตกไนแอการา น า้ตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ตัง้อยู่บนแม่น า้ไนแอการา บนพรมแดน
ระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา Canada One Outlets ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าแฟชัน่มากมาย 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 ชมวิวอนัสวยงามของ น า้ตกไนแอการาจากมมุสงู 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HILTON NIAGARA FALL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 ล่องเรือชมน า้ตกไนแอการา – เมืองโตรอนโต – ห้าง Square One shopping Center 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านล่องเรือชมน า้ตกไนแอการา (Niagara Falls) ตัง้อยู่บนแม่น า้ไนแอการาทางตะวันออกของทวีปอเมริกา
เหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น า้ตกไนแอการาประกอบด้วยน า้ตกสามแห่ง คือ น า้ตก
เกือกม้า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น า้ตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน า้ตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน า้ตก 
Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของทัง้ 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การล่องเรือ 
Hornblower Niagara Cruises เปิดบริการประมาณวันท่ี 1 พ.ค. 63 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่ กับสภาพ
อากาศและถ้าหากสภาพอากาศไม่เอือ้  อ านวย ทางบริษัทน าท่านลงสู่  “JOURNEY BEHIND THE FALLS” 
ชมฉากหลังน า้ตก เพื่อชมความงามของน า้ตกไนแอการาอย่างใกล้ชิดเป็นการทดแทน ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อนัดบัที่ 

4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ล้าน
คน และเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,
ทะเลสาบ Ontario,พิพิธภัณฑ์ Royal Ontario น าท่านสู่ Square One shopping Center เป็นห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่มีร้านค้ามากกว่า 360 ร้านค้า อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าแฟชั่นชัน้น าอย่างจุใจ อาทิ เช่น Coach, Guess, 
Banana republic, American Eagle ฯลฯ รวมไปถึงมีห้างขนาดใหญ่ตัง้อยู่ภายในด้วยอย่าง Walmart ,Sears และ The 
Bay 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HILTON MARKHAM หรือเทียบเท่า 

วันที่ 8 เมืองโตรอนโต – ขึน้หอคอยซีเอ็น – สนามบิน ***เคร่ืองบินผ่านเวลาสากล*** 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
 
 
 
 
 

 

จากนัน้น าท่านขึน้หอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชม
ทศันียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง รวมทัง้ทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto 

Islands) ซึ่งยงัเป็นที่สนามบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport ที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากบนหอคอยนี  ้น า
ทา่นชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศนูย์กลางการศกึษาของโตรอนโต จากนัน้
น าท่านถ่ายรูปคู่กับอาคารรัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งองักฤษเจ้า
อาณานิคมในสมัยก่อนตัง้อยู่ด้านหน้า, ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพาร์ค (Queen’s Park) 
เป็นต้น 

12.30 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินโตรอนโต 

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


16.25 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  MU 208 
******* เคร่ืองบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******* 

วันที่ 9 เซี่ยงไฮ้ 
18.55 น. ถึงสนามบิน แวะพกัเพื่อรอการเปลี่ยนเคร่ือง 

21.35 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 547 
วันที่ 10 กรุงเทพฯ   

01.05 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ   

THE MIRACLE CANADA10 DAYS 7 NIGHTS  โดยไชน่าอีสเทร์ิน แอร์ไลน์ (MU) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 
ท่านท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี (เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

วันที่ 25 เม.ย. – 
 04  พ.ค. 63 

99,888.- 99,888.- 99,888.- 75,663.- 23,900.- 

วันที่ 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.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1วนัหลงัการจอง โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 25 วนัก่อนการเดินทาง 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
5. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่

เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 



6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น   ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าวีซ่าประเทศแคนนาดา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 6,000 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 CAD) 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได้ 
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบั
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 



5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ 
บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่ อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออก
ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้ องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่  

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแคนาดา  
ใช้เวลาท าการอนุมัติวซ่ีานับจากวันย่ืนประมาณ 1 เดือน 

ย่ืนวีซ่าแสดงตนท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า  VFS Global (เทรนดี ้ชัน้ 28) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารท่ีออกจากทางราชการ 

และทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการย่ืนขอวซ่ีาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวี
ซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายกุารใช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสอื
เดินทางจะต้องไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการ
ย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่
สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้ เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 



2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิว้ หรือ 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พืน้
หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั 
ไม่ใสค่อนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้

เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นสว่น อายไุมเ่กิน 3 เดอืน หรือ ส าเนา
ใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน    หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน (ขอ
เป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ชื่อ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใช้หนงัสือรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบนัที่ก าลงัศกึษาอยู่ (ขอเป็น
ภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ชื่อ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สญัญา
เช่าที่ โฉนดที่ดิน (ให้แปลภาษาองักฤษจากร้านแปลมาด้วย) เป็นตนั 

- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญมาด้วย 
4. หลักฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ ส าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป  สว่นตวัของผู้เดินทาง       ถ่ายส าเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี 
โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงนิในบัญชีไม่เกนิ 15 วนัก่อนวนันัดสัมภาษณ์  
***ในกรณีที่ยอดเงนิ ไม่ครบทกุเดือน ให้ใช้ Bank Statement แทนส าเนาสมุดเงนิฝาก***  

 **สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า บัญชกีระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายส าเนาสมดุบญัชีมาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เก่า –เลม่ใหม่) 
4.3  กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ย้อนหลงั 6 เดือน
ของบคุคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้และหนงัสอืรับรองการท างานตวัจริงอีก 1 ชดุของผู้ทีอ่อกค่าใช้จ่ายให้ และให้
ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ท าจดหมาย Sponsor Letter ชีแ้จงความสมัพนัธ์ในการออกค่าใช้จ่ายให้กนั (พร้อม
เอกสารพสิจูน์ความสมัพนัธ์ เช่น สตูิบตัร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส) มาด้วย 

5. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดนิทางไปกับบดิา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบิดาจะต้อง

คดัหนงัสือยินยอมระบใุห้บตุรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตมารดามาด้วย 



- หากเดก็เดนิทางกับมารดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบิดาจะต้องคดั
หนงัสือยินยอมระบใุห้บตุรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคดัหนงัสือระบยุนิยอมให้
บตุรเดินทางไปต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมแนบ
ส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย
ใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบตุรแต่เพียงผู้เดียว 

6. เอกสารส่วนตวั 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บตัรประชาชน 
- สตูิบตัร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถ้ามีการเปลี่ยน) 

7. ในกรณีที่ ลกูค้าอายเุกิน 14 ปี ถึง 76 ปี จะต้องมีแสดงตวัที่ศนูย์เพื่อท าการสแกนลายนิว้มือ ตามวนัและ
เวลาที่ทางเจ้าที่ได้แจ้ง 
เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ง

ขอเพิ่มเติม 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศแคนำดำ 
(กรอกข้อมลูตามความจริงเบือ้งต้น ส าหรับการยื่นขอวีซ่าแคนาดา  

และกรุณากรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

1. ชื่อ-สกุล ……….…………..........................................……………….………….…………………………..………. 
ชื่อ-สกลุเดิมหรืออ่ืนๆที่เคยใช้หรือกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ …………………………………………………………………….. 
2. สถานภาพ        
        โสด      
        แต่งงานจดทะเบียน (โปรดระบวุนั เดือน ปี ที่แต่ง.....................................)          
        แต่งงานไม่จดทะเบียน (โปรดระบวุนั เดือน ปี ที่อยู่ด้วยกนั........................)             
        หย่า (โปรดระบวุนั เดือน ปี ที่หย่า....................................)        
        หม้าย (โปรดระบุวนั เดือน ปี ที่หม้าย................................)       
        แยกทางกนั (โปรดระบุวนั เดือน ปี ..................................) 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบันในประเทศไทย............................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................รหสัไปรษณีย์ ………….…….... 
เบอร์โทรศพัท์มือถือ …...............…........................เบอร์โทรศพัท์บ้าน ………………..........................................…. 
E-Mail: ………………….…….….................................................….........… 



4. ชื่อสถานท่ีท างานของผู้ เดินทาง (กรณีเด็ก ระบเุป็นสถานที่ศกึษา) ………………………………………………….. 
ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถาบนัการศึกษา ……………….…………………………….………………..................…......... 
......................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์…………… 
ต าแหน่งหน้าที่ …….……………......................................…………………….…… 
โทรศพัท์ …….......……….…หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ……………………… 
วนัที่เร่ิมท างาน / เข้าเรียน ................................................................................................................................ 
5. ที่ท างานเก่าครัง้สุดท้าย (ไม่รวมปัจจุบัน) ชื่อบริษัท …….…………....……………………………………..……... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน .………………………..... ……................................................................................................ 
............................................................................................................................รหสัไปรษณีย์…........................ 
เบอร์ติดต่อ.................................................................................................... 
ต าแหน่งสดุท้ายที่ท่านท า................................................................................ 
ตัง้แต่วนัที่(วนั/เดือน/ปี) ………………….….......…............... ถึงวนัที่ (วนั/เดือน/ปี)………………………..………. …  
รวม ……….…ปี …….……เดือน …….……วนั 
6. ประวัติการศึกษา, ชื่อสถานศึกษา ……………….………….……………….……………………………………… 
ที่อยู่สถานศึกษา ….………………………………….………….….....................................รหสัไปรษณีย์…………… 
เบอร์ติดต่อ.................................................................................................. 
หลกัสตูรการศกึษา/คณะ …………………………………..…………………………….………………………............... 
เข้าเรียน(วนั/เดือน/ปี)..........................................................จบการศึกษาเมื่อ(วนั/เดือน/ปี)……......………….……… 
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย …………………….………….………………………..…………………………. 
ความสมัพนัธ์กบัผู้ เดินทางร่วมครัง้นี ้(ระบุ) ………….…………...………………………......................................... 
8. ท่านคาดว่าจะเดินทางวันท่ี ………..........….......................……… เดินทางกี่วัน ………............…………. 
สถานที่ที่จะพ านัก / โรงแรม ………………………………………………………………………………………….. 
………………………....................................................................................................................................…… 
9. ท่านเคยโดยปฎิเสธ การขอวีซ่าหรือไม่         เคย                ไม่เคย 
ถ้าเคยโดยปฎิเสธ ท่านโดนปฎิเสธวีซ่าประเทศอะไร................................................................................................... 
วนัที่โดนปธิเสธ.....................................................................เหตผุลที่โดนปฎิเสธวีซ่า................................................. 

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

การย่ืนวีซ่าท่านต้องกรอกประวัติครอบครัวอย่างละเอียด 

ชื่อบุคคลรบกวนกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ 

1.ชื่อ-นามสกลุ ผู้สมัครขอวซ่ีา…………………………...........................................................……………................ 
จงัหวดัที่เกิด……………….................สถานภาพ......................................วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั ......…………………………………........................................…………………………………………… 
...........................................................................................................................รหสัไปรษณีย์.......................... 
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง , หากเกษียณ จะต้องระบขุ้อมลูที่ท างานเก่ามาด้วย ว่าเกษียณมาจากที่ไหน)  
........................................................................................................................................................................ 



ชื่อบริษัท................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่บริษัท......……………………………….........................................………………..……………………………… 
………………………………….....................................................….....………รหสัไปรษณีย์.............................. 
กรณีสมรสทัง้จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน, หย่าร้าง, เป็นหม้าย 
สมรสเมื่อไร วนั/เดือน/ปี ................................................................................. 
(ให้ระบ ุแม้ว่าจะหย่ากนัแล้วหรือคู่สมรสเสียชีวิต)     
หย่าเมื่อไร วนั/เดือน/ปี .................................................................................. 
คู่สมรสเสียชีวิตเมื่อไร  วนั/เดือน/ปี ................................................................. 
2.ชื่อ-นามสกลุ คู่สมรส……………........................................................……………………………………….......... 
จงัหวดัที่เกิด……………….................สถานภาพ......................................วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั ......…………………………………........................................…………………………………………… 
...........................................................................................................................รหสัไปรษณีย์.......................... 
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง , หากเกษียณ จะต้องระบขุ้อมลูที่ท างานเก่ามาด้วย ว่าเกษียณมาจากที่ไหน)  
........................................................................................................................................................................ 
ชื่อบริษัท................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่บริษัท......……………………………….........................................………………..……………………………… 
………………………………….....................................................….....………รหสัไปรษณีย์.............................. 
3. ชื่อ-นามสกลุ มารดา ………….......................…………………………................................................................ 
จงัหวดัที่เกิด……………….................สถานภาพ......................................วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั ......…………………………………........................................…………………………………………… 
...........................................................................................................................รหสัไปรษณีย์.......................... 
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง , หากเกษียณ จะต้องระบขุ้อมลูที่ท างานเก่ามาด้วย ว่าเกษียณมาจากที่ไหน)  
........................................................................................................................................................................ 
ชื่อบริษัท................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่บริษัท......……………………………….........................................………………..……………………………… 
………………………………….....................................................….....………รหสัไปรษณีย์.............................. 
4. ชื่อ-นามสกลุ 
บิดา…………………………………...........................................................….......….........................  
จงัหวดัที่เกิด……………….................สถานภาพ......................................วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั ......…………………………………........................................…………………………………………… 
...........................................................................................................................รหสัไปรษณีย์.......................... 
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง , หากเกษียณ จะต้องระบขุ้อมลูที่ท างานเก่ามาด้วย ว่าเกษียณมาจากที่ไหน)  
........................................................................................................................................................................ 
ชื่อบริษัท................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่บริษัท......……………………………….........................................………………..……………………………… 
………………………………….....................................................….....………รหสัไปรษณีย์.............................. 



5.1ชื่อ-นามสกลุ บุตร ………………………..........................................................……………………............…...…  
จงัหวดัที่เกิด……………….................สถานภาพ......................................วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั ......…………………………………........................................…………………………………………… 
...........................................................................................................................รหสัไปรษณีย์.......................... 
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง หากเรียนอยู่ให้ใส่ที่อยู่ที่เรียนมา).............................................................................................. 
ชื่อบริษัท................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่บริษัท......……………………………….........................................………………..……………………………… 
………………………………….....................................................….....………รหสัไปรษณีย์.............................. 
5.2ชื่อ-นามสกลุ บุตร ………………………..........................................................……………………............…...…  
จงัหวดัที่เกิด……………….................สถานภาพ......................................วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั ......…………………………………........................................…………………………………………… 
...........................................................................................................................รหสัไปรษณีย์.......................... 
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง หากเรียนอยู่ให้ใส่ที่อยู่ที่เรียนมา).............................................................................................. 
ชื่อบริษัท................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่บริษัท......……………………………….........................................………………..……………………………… 
………………………………….....................................................….....………รหสัไปรษณีย์.............................. 
6.1.ชื่อ-นามสกลุ พี่-น้อง .....................………………………………………………...…............................................  

จงัหวดัที่เกิด……………….................สถานภาพ......................................วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั ......…………………………………........................................…………………………………………… 
...........................................................................................................................รหสัไปรษณีย์.......................... 
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง , หากเกษียณ จะต้องระบขุ้อมลูที่ท างานเก่ามาด้วย ว่าเกษียณมาจากที่ไหน)  
........................................................................................................................................................................ 
ชื่อบริษัท................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่บริษัท......……………………………….........................................………………..……………………………… 
………………………………….....................................................….....………รหสัไปรษณีย์.............................. 
6.2 ชื่อ-นามสกลุ พี่-น้อง .....................………………………………………………...…............................................  
จงัหวดัที่เกิด……………….................สถานภาพ......................................วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั ......…………………………………........................................…………………………………………… 
...........................................................................................................................รหสัไปรษณีย์.......................... 
อาชีพ(ระบุต าแหน่ง , หากเกษียณ จะต้องระบขุ้อมลูที่ท างานเก่ามาด้วย ว่าเกษียณมาจากที่ไหน)  
........................................................................................................................................................................ 
ชื่อบริษัท................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่บริษัท......……………………………….........................................………………..……………………………… 
………………………………….....................................................….....………รหสัไปรษณีย์.............................. 
 


