Update 24/01/20

แคนาดา 12 วัน

กรุป๊ 10 – 14 ท่าน ใช้รถ 21 ที่นั่ง , กรุ๊ป 15 – 19 ท่าน ใช้รถ 28 ที่นั่ง , กรุ๊ป 20 ท่านขึ้นไป ใช้รถ 49 ที่นงั่
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กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ (พัก 2 คืน)
แวนคูเวอร์ – วิกตอเรีย – สวนบูชาร์ด – แวนคูเวอร์
แวนคูเวอร์ – คัลการี – เลคหลุยส์ (พัก 2 คืน)
เลคหลุยส์ – โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – บานฟ์ – เทือกเขาซัลเฟอร์ – เลคหลุยส์
เลคหลุยส์ – คัลการี – ควิเบก
ควิเบก – มอนทรีออล
มอนทรีออล – วิหารนอร์ธเทอดาม – อ๊อตตาวา
อ๊อตตาวา – ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต้
โตรอนโต้ – หอคอยซีเอ็น – เอาท์เลท – พักห้องเห็นวิวน้ำตกทุกห้อง
น้ำตกไนแองการ่า ล่องเรือ Hornblower – นั่งเฮลิคอปเตอร์– โตรอนโต้
โตรอนโต้ – ฮ่องกง
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
กำหนดวันที่เดินทาง

08 – 19 เม.ย. 63 (169,000.-)

14 – 25 เม.ย. 63 (169,000.-)

29 เม.ย. – 10 พ.ค. 63 (174,000.-)

16 – 27 ก.ย. 63 (174,000.-)

03 – 14 มิ.ย. 63
(179,000.-)

22 ก.ค. – 02 ส.ค. 63
(179,000.-)

12 – 23 ส.ค. 63
(179,000.-)

07 – 18 ต.ค. 63
(179,000.-)

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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วันที่ (1)

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ (พัก 2 คืน)

08.00 น.
11.00 น.
15.00 น.
19.40 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค แถว M ประตู 6
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ AC 9764 (Operated by Cathey Pacific)
เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ แวนคูเวอร์ โดยเที่ยวบินที่ AC 008
******* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

16.45 น.
ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก

เดินทางถึง แวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดานำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และ ศุลกากร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม River Rock หรือเทียบเท่า

วันที(่ 2)

แวนคูเวอร์ – วิกตอเรีย – สวนบูชาร์ด – แวนคูเวอร์

เช้า

ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsawwassen) เพื่อล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอั น
สวยงามสู่ “เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมี
โอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ในบริเวณอ่าว
ชม เมืองวิกตอเรีย (Victoria) เมืองหลวงของรัฐบริติช โคลัมเบียเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนาน
นามว่าเป็ น "เมืองแห่ งสวน" (City of Gardens) ผ่านชม โรงแรม Fairmont Empress , The
Market Square , ไชน่า ทาวน์ รวมถึง วอเตอร์ฟ รอนท์ แวะถ่ายรูป กั บ อาคารรัฐสภาในเมื อ ง
วิ ก ตอเรี ย (British Columbia Paliament Buildings) แวะถ่ า ยรู ป กั บ รู ป ปั้ น พระนางเจ้ า
วิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ / หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนบูชาร์ด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Butchart Garden)
นำท่านชม สวนบูชาร์ด (Butchart Garden) สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่อ งว่าเป็นสวนดอกไม้ที่
งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100 ปี จากการ ชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชาร์ด
นำท่านชมสวนดอกไม้และเดินชมบริเวณสวนที่ถูกจัดแต่งในหลากหลาย รูปแบบหลากหลายสไตล์ มี
ทั้งการจัดสวนแบบชังเค่น , สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่น ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า ของที่
ระลึก ของตกแต่งบ้านและสวน ภาพเขียน พันธุ์ไม้ต่างๆ ภายในร้านขายของที่ระลึกสวนบูชาร์ด
นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่ แวนคูเวอร์
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม River Rock หรือเทียบเท่า

วันที(่ 3)

แวนคูเวอร์ – สะพานแขวนคาปิลาโน – ย่านแกสทาวน์ – คัลการี – เลคหลุยส์ (พัก 2 คืน)

เที่ยง
บ่าย

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เช้า

ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano Bridge) ซึ่งเป็นสะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดใน
ประเทศแคนาดา ทอดยาวข้ามเหวลึกและสามารถชมคาปิลาโนแคนยอนที่อยู่ลึกลงไปเบื้องล่าง
นำท่านชม สวนสแตนลี่ย์ (Stanley Park) ที่ตั้งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ ลักษณะเป็นเหมือนเกาะ
ยื่นลงไปในเบอร์ราดอินเลท ในสวนมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับ 100 ปี สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาว
แคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสีผิวได้มาใช้ประโยชน์บนพื้นที่สีเขียวกลางเมือง เพื่อการพักผ่อนหย่อน
ใจ สัน ทนาการ และออกกำลัง กาย จุด เด่นของสวนสาธารณะที่นั กท่ อ งเที่ยวเข้ าชมกัน มากที่สุ ด
ถ่ายรูปคู่กับ เสาอินเดียนแดง (Totem Pole)ที่เก่าแก่เสาสัญ ลักษณ์ที่ตั้งไว้เพื่อระลึกว่าบริเวณนี้
เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียมาก่อน ซึ่งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรื่องราว
ความเป็นมาของเผ่าและเป็ นที่เก็บอัฐิของคนตาย หรือสถานที่ประจานศัตรู กลุ่มเสาแห่งนี้ ได้ถูก
นำมาจากที่ต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ที่ชาวพื้นเมืองในท้องถิ่นทำขึ้น
นำท่ า นชม ย่ า นแกสทาวน์ (Gastown) เป็ น ชุ ม ชนแรกของคนที่ ม าตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู่ ในรั ฐ บริ ติ ช
โคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมา
เยี่ ย มชมแหล่ ง กำเนิ ด ของเมื อ งแวนคู เวอร์ สำหรั บ เมื อ งแกสทาวน์ มี บ รรยากาศของเมื อ งเก่ า
สถาปัตยกรรมวิกตอเรียที่ได้รั บการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คือ รูปปั้น
ของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง
จากนั้นนำท่านชม นาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินได้ ด้วยพลังไอน้ำ โดยนาฬิกาไอน้ำจะตีเสียงดัง
บอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่น
ไอน้ำพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ
ออกเดินทางสู่ คัลการี โดยเที่ยวบิน AC 218
เดินทางถึง เมืองคัลการี (Calgary) แห่งรัฐอัลเบอร์ต้า เมืองเศรษฐกิจมัง่ คั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า / เดินทางสู่ ทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Lake Louise Inn หรือเทียบเท่า

วันที่ (4)

เลคหลุยส์ – โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – บานฟ์ – เทือกเขาซัลเฟอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมความงามของ ทะเลสาบเลคหลุยส์ (Lake Louise) ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,730
เมตร แวดล้อมด้วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น้ำในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกต มีผิว
น้ำนิ่งที่เรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารน้ำแข็งที่อยู่สูงขึ้น ไปเป็นภาพที่งดงาม
สุดพรรณนา ดั่งสวรรค์บนดิน

เที่ยง
16.00 น.
18.29 น.

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield) นำท่านนั่ง Snowcoach มุ่งหน้าสู่
ลานน้ำแข็งโคลัม เบียไอซ์ฟิลด์ เป็นธารน้ำแข็ง (Glacier) อายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่ พอๆ
กับเมืองหนึ่ง ชมความงดงามของธารน้ำแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตา นับเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาด
ใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ และเก่าแก่ที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) เพชรน้ำเอกแห่งเทือกเขาร๊อคกี้
ที่ตงั้ อยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม
นำท่านเดินทางสู่จุดถ่ายรูปบริเวณ Surprise Corner เป็นจุดที่ถ่ายภาพ เมืองบานฟ์ ได้สวยที่สุด
อีกมุมหนึ่ง โดยมีโรงแรมแฟร์มองท์บานฟ์สปริงเป็นฉากหลัง
แวะบั น ทึ ก ภาพและชม น้ ำ ตกโบว์ (Bow Falls) น้ ำ ตกที่ เกิ ด จากการละลายของน้ ำ แข็ ง จน
กลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ
นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าเทือกเขาซัลเฟอร์ (Sulphor Mountain) นั่งกระเช้าลอยฟ้าชื่อ
ว่า Sulphor Mountain Gondola Lift (กระเช้า 1 หลัง นั่งได้ประมาณ 4 ท่าน) ขึ้นสู่สถานียอด
เขาซัลเฟอร์ ซึ่งอยู่สูง กว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2, 285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังส่วนที่สูง
ที่สุดของยอดเขา คือ ยอดแซนซัน (Sanson Peak) สูง 2,337 เมตร ระหว่างทางเดินไปยังยอดเขามี
จุดชมวิว อยู่เป็นระยะๆ และมีป้ายให้ความรู้ เรื่องสัตว์ป่า ในท้ องถิ่นกับธรรมชาติที่เห็น อยู่รอบตัว
และจุดชมวิวแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขา ร็อกกี้ และทะเลสาบมรกตอันงดงามอีกด้วย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางกลับสู่ เลคหลุยส์
โรงแรม Lake Louise Inn หรือเทียบเท่า

วันที่ (5)

เลคหลุยส์ – คัลการี – บินภายใน – ควิเบก

เช้า

เข้าสู่ที่พัก

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคัลการี (Calgary) / รับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่ โตรอนโต้ โดยเที่ยวบิน AC 146
เดินทางถึง โตรอนโต้ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่ ควิเบก โดยเที่ยวบิน AC 1798 / รับประทานอาหารค่ำภายในสนามบิน
เดินทางถึง ควิเบก เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาอยู่ทางตะวันออกของประเทศ และเป็นรัฐเดียวที่
ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในระดับรัฐ แต่ใช้ภาษาฝรั่งเศสแทน
โรงแรม Hotel Le Concorde หรือเทียบเท่า

วันที(่ 6)

ควิเบก – มอนทรีออล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม เขตเมื องเก่าของเมื อ งควิเบค (LowerTown) ตั้ง อยู่ริมน้ำแม่น้ ำเซนต์ลอเรนซ์ เป็ น
ชุมชนที่ชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นแห่งแรกของทวีปอเมริกาเหนือ นำชมอาคารบ้านเรือน

เที่ยง
บ่าย

13.25 น.
19.15 น.
21.50 น.
23.26 น.

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก

เก่าบนถนน RUE DU PETIT CHAMPLAIN ที่องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกและ
เป็นถนนที่แคบที่สุดในอเมริกาเหนือ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นแหล่งเดินเล่นซื้อของที่ระลึกต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล (Montreal) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็น อันดับ 2 ของประเทศ
แคนนาดา เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานเอ็กซ์โปและโอลิมปิคเมือปี ค.ศ.1976
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Montreal หรือเทียบเท่า

วันที่ (7)

มอนทรีออล – วิหารนอร์ธเทอดาม – อ๊อตตาวา

เช้า

ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมความงามของ เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซึ่งมีอาคารสูง
ทันสมัย ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมื องนี้ประชากรส่วนใหญ่สื่อสารโดยภาษา
ฝรั่งเศส เรียกได้ว่าเป็นชุมชนฝรั่งเศสขนาดใหญ่นอกประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้
นำท่านชม วิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilsca of Montreal) ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่และ
ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอนทรีออล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดิน ทางสู่ เมืองอ๊อตตาวา (Ottawa) เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมื องที่ได้รับ การ
ยอมรั บ ว่ า มี ค วามสวยงาม และเป็ น จุ ด ศู น ย์ รวมของสถานที่ ท างประวั ติ ศ าสตร์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
สวนสาธารณะให้เที่ยวชมมากมาย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Courtyard by Marriott Ottawa East หรือเทียบเท่า

วันที่ (8)

อ๊อตตาวา – ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ านถ่ ายรูป และชมความยิ่ง ใหญ่ ของ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิ ลล์ (Parliament Hill) อาคาร
รัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
โดยอาคารรั ฐสภานั้ น เป็ น อาคารตั ว อย่ างที่ ดี ข องอาคารที่ ส ร้ างขึ้ น ในสไตล์ ฟื้ น ฟู ก อธิ ค (Gothic
Revival Style) สร้ า งขึ้ น ในช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916 แล้ ว เสร็ จ ในวั น ที่ 1
กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถ มองเห็น
วิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำอ๊อตตาวาได้อย่างชัดเจน
นั่งรถผ่านชม ทำเนียบนายกรัฐมนตรี, อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม, สถานฑูตประเทศต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

เที่ยง
บ่าย

เที่ยง

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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บ่าย

ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ 1,000 เกาะ (Thousand Island) นำท่านล่องเรือชมความงาม ของ
ทะเลสาบ 1,000 เกาะ ท่านจะเพลิดเพลินไปกัยทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และสดชื่นไป
กับอากาศอันบริสุทธิ์
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต้ (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ เมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของแคนาดา ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Hilton Markham หรือเทียบเท่า

วันที่ (9)

โตรอนโต้ – หอคอยซีเอ็น - น้ำตกไนแองการ่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) โดยนำท่านขึ้นลิฟท์ขึ้นหอคอยด้วยความเร็วจากพื้นถึงชั้น
ชมวิวในเวลาเพียง 58 วินาทีเท่านั้น หอคอยซีเอ็น ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ
ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์สูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทาวเวอร์ได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มคี วามสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี
ชื่ อ อาคารซี เอ็ น ย่ อ มาจาก “Canadian National Railway” เป็ น กิ จ การรถไฟที่ เป็ น เจ้ า ของ
โครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน นิยมอ้างอิงว่า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา
(Canadian’s National Tower) ปัจจุบันซีเอ็นทาวเวอร์เป็นสิ่ง ก่อสร้างที่สูงเป็น อันดับสามในโลก
รองจากเบิร์จคาลิฟา และ หอคอยกว่างโจว แต่ยังครองสถิติสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกตะวันตก
นำท่านแวะถ่ายรูป อาคารรัฐสภา ของจังหวัดออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย
พระราชินีแห่งอังกฤษ เจ้าอาณานิคมในสมัยก่อน ตั้งอยู่ด้านหน้า ชมและถ่ายรูปสถานที่สำคัญต่างๆ
มากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยโตรอนโต(University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอน
โต, ศาลาว่าการเมือง(Toronto City Hall), สวนควีนพาร์ค(Queen’s Park)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านแวะช้อปปิ้งที่ Fashion Outlets Niagara Falls แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่มีสินค้าแบรนด์
เนมชื่อดังจากอเมริกาและทั่วโลก อาทิ Burberry , Calvin Klien , Coach , Cole hann , DKNY ,
Kate Spade , Levi’s , Polo , Ralph Lauren , Saks Fifth Avenue OFF 5th , Samsonite
และ Tumi เป็นต้น จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่
นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ฝั่ง แคนาดา ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลก ท่านจะได้พบความยิ่งใหญ่ ของน้ำตกที่ มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่น
หวั่นไหว และละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้ วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตก
ขนาดมหึมาสร้างความสวยงามเห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำอยู่เหนือน้ำตกในวันที่สภาพอากาศ
อำนวย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Marriott Niagara Falls (View Room) หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก

ฮวงจุ้ยนันมี
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พิเศษ พักห้องฝั่งวิวน้ำตก Falls View ให้ท่านได้ชมความงามของน้ำตกทั้งสองแห่งอย่างเต็ม
อิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืน

วันที่ (10)

น้ำตกไนแองการ่า – ล่องเรือ Hornblower – นั่งเฮลิคอปเตอร์ – โตรอนโต้

เช้า

ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าล่องเรือ Hornblower Niagara
(Maid Of The Mist) ชม ความงามและความใหญ่โตของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด
หมายเหตุ : ถ้า Hornblower Niagara (Maid Of The Mist) ไม่เปิดบริการ เนื่อ งจากสภาพ
อากาศไม่อำนวยทางบริษัท จัดโปรแกรมทดแทนที่ Journey Behind The Fall
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon ซึ่งท่านสามารถชมวิวที่งดงามและบันทึกภาพ
น้ำตกไนแองการ่าได้จากมุมสูง
นำท่าน นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ ให้ท่าน
พลาดโอกาสในการเก็ บ ภาพสวยๆในแต่ ล ะมุ ม ควรเตรี ย มกล้ อ งถ่ า ยรู ป ไว้ ใ ห้ พ ร้ อ มตั้ ง แต่ ขึ้ น
เฮลิคอปเตอร์
หมายเหตุ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านละ 2,000 บาท
ชม นาฬิกาดอกไม้ ซึ่งได้รับการประดับจากไม้ดอก และไม้ประดับหลากชนิดผลัดเปลี่ ยนไปตาม
ฤดูกาล / ผ่านชม Whirlpool หรือน้ำวนขนาดยักษ์ที่เกิดจากกระแสน้ำที่มาจากน้ำตกไนแองการ่า
เดินทางสู่เมืองโตรอนโต
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไทย
โรงแรม Hilton Markham หรือเทียบเท่า

วันที่ (11)

โตรอนโต้ - ฮ่องกง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

09.40 น.

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน AC 015

วันที่ (12)

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

13.15 น.
15.55 น.
17.55 น.

เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AC 9763 (Operated by Cathey Pacific)
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง
บ่าย

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

ฮวงจุ้ยนันมี
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อัตราค่าบริการทัวร์ แคนาดา 12 วัน 9 คืน (AC)
กำหนดวันที่เดินทาง
08 – 19 เม.ย. 63 (169,000.-)

14 – 25 เม.ย. 63 (169,000.-)

29 เม.ย. – 10 พ.ค. 63 (174,000.-)

16 – 27 ก.ย. 63 (174,000.-)

03 – 14 มิ.ย. 63
(179,000.-)

22 ก.ค. – 02 ส.ค. 63
(179,000.-)

12 – 23 ส.ค. 63
(179,000.-)

อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) ท่านละ
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ
พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ
อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม

เงื่อนไข
การสำรองที่

07 – 18 ต.ค. 63
(179,000.-)

ราคา (บาท) ราคา (บาท) ราคา (บาท)
169,000.174,000.179,000.165,000.170,000.175,000.163,000.168,000.173,000.35,000.35,000.35,000.-

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีร่ ะบุในรายการ
2. ค่าพาหนะตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
(กรุ๊ป 10 – 14 ท่าน ใช้รถ 21 ที่นั่ง, กรุ๊ป 15 – 19 ท่าน ใช้รถ 28 ที่นั่ง, กรุ๊ป 20 ท่านขึ้นไป ใช้รถ 49 ที่นั่ง)
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่ม 1 ขวด /ท่าน /วัน
5. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
6. วีซ่าเข้าประเทศแคนาดา (ประเทศแคนาดา ประเภท Single Entry Visa)
และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
7. หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง
วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความดูแล
ของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)
1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท/วัน (รวม 1,200 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
4.. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม
งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ 60,000 บาท
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com, หรือทางไลน์ ID: @beelinetour

เมื่อทางบริษัทได้รับเงินมัดจำแล้ว จะทำการออกตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับ และภายใน ตามรายการ (ตั๋ว
เครื่องบินออกแล้วไม่สามารถทำคืนได้)
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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การชำระเงิน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2
KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2

การยกเลิก

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพื่อ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100 พร้อมระบุชื่อผู้ส่ง และผูร้ ับด้วยนะ
ครับ
2. บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดิต
3. เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด”
กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง
นับตั้งแต่วันทีบ่ ริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วัน
ทำการ
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักคืนได้ตามความเป็นจริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
1. บริษั ทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากทีส่ ุด
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เอกสารยื่นวีซ่าแคนาดา
(ใช้เวลายื่นโดยประมาณ 16-20 วันทำการ ต้องโชว์ตวั )
ณ ปัจจุบัน สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที่
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม
ในช่วงที่ลูกค้าจะเดินทางมาด้วย
(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบ)
แบบฟอร์มคำร้องขอวีซา่ และ แบบฟอร์มเกีย่ วกับครอบครัว
(กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยที่ทางบริษัทฯ ทัวร์ให้กรอกข้อมูล)
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ ไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย)
2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว
(อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6
เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกทีม่ ีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สำเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบรู ณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)
9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
9.3เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื อ
อำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
9.4เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
9.5เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดสำเนาอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พ นั ก งานบริษั ท : ใช้ จ ดหมายรับ รองการทำงานจากนายจ้ าง ระบุ ต ำแหน่ ง ระยะเวลาการว่ าจ้ า ง
เงินเดือน วันเดินทางที่จะไป
ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา
11. หลักฐานการเงิน : บัญชีออมทรัพย์ (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ Statement
เป็นบัญชีออมทรัพย์ ทั้งสองอย่างนี้ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 1เดือนนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า ใช้สกุนเงิน บาท หรือ
US หรือ CDA
11.3
Statement ย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินสุดท้ายไม่ต่ำกว่า
100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่
ก้าวข้ามเดือน (กรุณาอับเดทบัญชีก่อนทำการขอ Statement 15 วันก่อนยื่นวีซ่า)
11.4
บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออม
ทรัพย์ (Saving) มาด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี้
✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account)
ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
✓ สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้
สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
11.5
หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่าย
ให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
11.6
กรุณ าแนบสูติบัตร, ทะเบี ยนบ้าน, ทะเบี ยนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และ
ความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
11.7
11.8

จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11

-----------------------------------------
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/

•

ชอ-นามสกุล...............................................................................................................................................................

•

ชอ-นามสกุลเดิม หรอ ชอ-สกุล ก่อน ต่งงาน
( ) ไม่มี ( ) มี ระ ชุ อ-นามสกุล...............................................................................................................
ระ ชุ อ-นามสกุล...............................................................................................................

•

เพ ( ) ชาย ( ) ห ิง

•

วัน/เดอน/ ี เกิด............................................ส านทีเกิด...............................................................................................

•

ทีอย่ ั จจุ นั สามาร ติดต่อได้ ......................................................................................................................................
..................................................................................................................รหัสไ ร

•

ีย............................................

ทีอย่ตาม ตั ร ระชาชน/ทะเ ียน ้ าน.............................................................................................................................
................................................................................................................รหัสไ ร

ีย................................................

•

เ อรโทร พั ทที ้ าน........................................เ อร ก ......................................มอ อ.................................................

•

อีเมล.............................................................................................................................................................................

•

ส าน าพ ( ) โสด ( ) ต่งงานไม่จดทะเ ียน ( ) ต่งงานจดทะเ ียน
( ) หม้ าย / ม่าย ( ) หย่าร้ าง ( ) ยกกันอย่

•

วันที ต่งงานจดทะเ ียน / หม้ าย /ม่าย /หย่าร้ าง ................................................................................................................

•

ชอ-นามสกุล คส่ มรส ............................................................................................วัน / เดอน / ี เกิด..................................
ทีอย่ ...............................................................................................................................................................................
ส าน าพ..........................................................................อาชีพ.................................................................................

•

รายละเอียดทีทางาน
ชอ ริ ัท/โรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย.................................................................................................................................
ตา หน่งงาน.............................................................................................................................................................
ทีอย่ทีทางาน..............................................................................................................................................................
วันทีเริมทางาน.................................................................วันทีสิ ้นสุดการทางาน..........................................................
เ อรโทรทีทางาน...............................................................

•

กร ีทีไม่ได้ ทางาน เช่น เก ีย

ม่ ้ าน เ ็ นต้ น กรุ าระ รุ ายละเอียดดังนี ้

ชอ ริ ัททีเคยทางาน........................................................................................ตา หน่ง...............................................
วันเริมทางาน.........................................................วันสิ ้นสุดการทางาน.........................................................................

ฮวงจุ้ยนันมี
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(
•

)

ชอ ละทีอย่โรงเรียน – ส า นั .................................................................................................................................
วุฒิการ ึก า.........................................................................................................................................................
ี ทีรั การ ึก า.............................................................. ี ทีจ การ ึก า................................................................

•

ชอ-นามสกุลมารดา ................................................................................วัน/เดอน/ ี เกิด ........................................
ทีอย่ ั จจุ นั ...............................................................................................................รหัสไ ร

ีย........................

ส านทีเกิด..................................................ส าน าพ................................อาชีพ....................................................
•

ชอ-นามสกุลค่ ิดา .................................................................................วัน/เดอน/ ี เกิด ........................................
ทีอย่ ั จจุ นั ................................................................................................................รหัสไ ร

ีย.......................

ส านทีเกิด..................................................ส าน าพ................................อาชีพ....................................................
...................

(

้

)

1.ชอ-สกุล..................................................................

ทีอย่...................................................................................................

วันเดอน ี เกิด..........................ส านะ........................

..............................................เดินทางด้ วยหรอไม่................................

อาชีพ/ตา หน่ง...........................................................

ชอ ริ ัท............................................................................................

2.ชอ-สกุล..................................................................

ทีอย่..................................................................................................

วันเดอน ี เกิด..........................ส านะ........................

..............................................เดินทางด้ วยหรอไม่..............................

อาชีพ/ตา หน่ง...........................................................

ชอ ริ ัท...........................................................................................

3.ชอ-สกุล..................................................................

ทีอย่.................................................................................................

วันเดอน ี เกิด..........................ส านะ........................

..............................................เดินทางด้ วยหรอไม่.............................

อาชีพ/ตา หน่ง...........................................................

ชอ ริ ัท.........................................................................................

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

(

)

1.ชอ-สกุล..................................................................

ทีอย่..............................................................................................

วันเดอน ี เกิด..........................ส านะ........................

..............................................เดินทางด้ วยหรอไม่..............

อาชีพ/ตา หน่ง...........................................................

ชอ ริ ัท.........................................................................................

2.ชอ-สกุล..................................................................

ทีอย่...............................................................................................

วันเดอน ี เกิด..........................ส านะ........................

..............................................เดินทางด้ วยหรอไม่..............

อาชีพ/ตา หน่ง...........................................................

ชอ ริ ัท.........................................................................................

3.ชอ-สกุล..................................................................

ทีอย่...............................................................................................

วันเดอน ี เกิด..........................ส านะ........................

..............................................เดินทางด้ วยหรอไม่..............

อาชีพ/ตา หน่ง...........................................................

ชอ ริ ัท.........................................................................................

ฮวงจุ้ยนันมี
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4.ชอ-สกุล..................................................................

ทีอย่...............................................................................................

วันเดอน ี เกิด..........................ส านะ........................

..............................................เดินทางด้ วยหรอไม่..............

อาชีพ/ตา หน่ง...........................................................

ชอ ริ ัท.........................................................................................

5.ชอ-สกุล..................................................................

ทีอย่...............................................................................................

วันเดอน ี เกิด..........................ส านะ........................

..............................................เดินทางด้ วยหรอไม่..............

อาชีพ/ตา หน่ง...........................................................

ชอ ริ ัท.........................................................................................

•

ๆๆ
ท่านเคยยนคาร้ องขอวี ่า ระเท คนาดา

าวร หรอชัวคราวหรอไม่ ( ) ไม่เคย

( ) เคย

ระ ทุ ีไหน......................... เมอไร............................ ระเ ทวี ่า....................ได้ รั .............หรอ ก ฏิเสธ................
•

ท่านเคยเข้ า ระเท คนาดาหรอไม่............................. ้ าเคย เมอไร ระ ุวนั เดอน ี ทีไ ...........................................

•

ท่านมี าติอย่ใน ระเท คนาดาหรอไม่............ ้ ามีเกียวข้ องกั ท่านเ ็ น .........................................
าติท่านนันช
้ อ-สกุล...............................................................................................................................................

•

ท่านมีโรค ระจาตัวอะไรหรอไม่.........................................................................................................

•

ท่าน นัดใช้ า าอะไรได้ ้ าง 1....................................2.................................

•

ท่านเคย ก ฏิเสธวี ่ามาหรอไม่...................................................................... ระเท ..............................................
เหตุผลที ก ฏิเสธ..................................................................................................................................................
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ชื่อ – นามสกุล ___________________________________________________________________
เบอร์ โทร. ________________________________
แบบสอบถาม เรื่องอาหารที่ไม่ ทาน หรือ อาหารที่แพ้

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

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

แ

(No Shrimp)

แ

(No Lobster)

แ

(No Shellfish)

แ

(No Crab)
(Vegetarian)

(Vegan)
แ

ภ ___________________________________________________________

______________________________________________________________
---------------------------------------------แบบสอบถามเรื่องห้ องพัก

□
□
□
□

ๆ

Single Room

(1

Double Room

1

(1

1

1
2

)
2

2

)

Twin Room

(1

)

Triple Room

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

แบบสอบถามเรื่องที่นั่งบนสายการบิน (ขึน้ อยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน)

□
□
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