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แคนาดา 12 วนั 
 

 
 
 
 

วนัที ่(1) :   กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – แวนคเูวอร ์(พกั 2 คนื) 

วนัที ่(2) :  แวนคเูวอร ์– วกิตอเรยี – สวนบูชารด์ – แวนคเูวอร ์
วนัที ่(3) :  แวนคเูวอร ์– คลัการ ี– เลคหลุยส ์(พกั 2 คนื) 
วนัที ่(4) :  เลคหลุยส ์– โคลมัเบยีไอซฟิ์ลด ์– บานฟ์ – เทอืกเขาซลัเฟอร ์– เลคหลุยส ์

วนัที ่ (5) :  เลคหลุยส ์– คลัการ ี– ควเิบก 
วนัที ่ (6) :  ควเิบก – มอนทรอีอล 
วนัที ่(7) :  มอนทรอีอล – วหิารนอรธ์เทอดาม – ออ๊ตตาวา 

วนัที ่(8) :  ออ๊ตตาวา – ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต ้
วนัที ่(9) :  โตรอนโต ้– หอคอยซเีอ็น – เอาทเ์ลท – พกัหอ้งเห็นววิน า้ตกทกุหอ้ง 
วนัที ่(10):  น า้ตกไนแองการา่ ลอ่งเรอื Hornblower – น ัง่เฮลคิอปเตอร–์ โตรอนโต ้

วนัที ่(11):  โตรอนโต ้– ฮอ่งกง 
วนัที ่(12):  ฮอ่งกง – กรุงเทพฯ 

 

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

 กรุป๊ 20 ทา่นขึน้ไป ใชร้ถ 49 ทีน่ ัง่ 
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วนัท่ี (1)  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคเูวอร ์(พกั 2 คืน)       

 

08.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย ์แปซิฟิค แถว M ประตู 6 

11.00 น.  ออกเดินทางสู ่ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี AC 9764 (Operated by Cathey Pacific) 

15.00 น.  เดินทางถึง ฮ่องกง เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 

19.40 น.  ออกเดินทางสู ่แวนคเูวอร ์โดยเท่ียวบินท่ี AC 008 

   

******* บินขา้มเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ******* 

 

16.45 น.  เดินทางถึง แวนคูเวอร ์มลรัฐบริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดาน าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

และ ศุลกากร    

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม River Rock หรือเทียบเท่า 

  

วนัท่ี(2)  แวนคเูวอร ์– วิกตอเรีย – สวนบชูารด์ – แวนคเูวอร ์     

  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่ท่าเรือซอรว์าสเซน (Tsawwassen) เพ่ือลอ่งเรือเฟอร์ร่ีขา้มชอ่งแคบจอร์เจียอนั

สวยงามสู ่“เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย ระหวา่งทางถา้โชคดีทา่นอาจจะมีโอกาส

เห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต วา่ยวนอยูใ่นบริเวณอา่ว  

ก าหนดวนัท่ีเดินทาง 

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.-) 
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ชม เมืองวิกตอเรีย (Victoria) เมืองหลวงของรัฐบริติช โคลมัเบียเมืองทอ่งเท่ียวท่ีไดร้ับการขนาน

นามวา่เป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) ผา่นชม โรงแรม Fairmont Empress , The 

Market Square , ไชน่า ทาวน์ รวมถึงวอเตอร์ฟรอนท์ แวะถา่ยรูปกับ อาคารรฐัสภาในเมือง

วิกตอเรีย (British Columbia Paliament Buildings) แวะถา่ยรูปกบั รปูป้ันพระนางเจา้วิคตอเรีย 

แหง่ประเทศองักฤษ  / หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่สวนบชูารด์  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Butchart Garden) 

บา่ย  น าทา่นชม สวนบูชารด์ (Butchart Garden) สวนดอกไมท่ี้ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นสวนดอกไมท่ี้

งดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ซ่ึงมีอายุมากวา่ 100 ปี จากการ ชอบตกแตง่สวนของครอบครัว บูชาร์ด 

น าทา่นชมสวนดอกไมแ้ละเดินชมบริเวณสวนท่ีถูกจดัแตง่ในหลากหลาย รูปแบบหลากหลายสไตล ์มีท ัง้

การจดัสวนแบบชงัเคน่,  สวนแบบองักฤษ, สวนญ่ีปุ่น ฯลฯ  อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ ของท่ีระลึก 

ของตกแตง่บา้นและสวน ภาพเขียน พนัธุไ์มต้า่งๆ ภายในรา้นขายของท่ีระลึกสวนบูชาร์ด  

  น าทา่นน่ังเรือเฟอร์ร่ีกลบัสู ่แวนคเูวอร ์   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม River Rock หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี(3)  แวนคเูวอร ์– สะพานแขวนคาปิลาโน – ย่านแกสทาวน ์– คลัการี –  

                   เลคหลุยส ์(พกั 2 คืน)  

  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano Bridge) ซ่ึงเป็นสะพานไมแ้ขวนท่ียาวท่ีสุดใน

ประเทศแคนาดา ทอดยาวขา้มเหวลึกและสามารถชมคาปิลาโนแคนยอนท่ีอยูลึ่กลงไปเบ้ืองลา่ง  

น าทา่นชม สวนสแตนล่ีย ์(Stanley Park) ท่ีต ัง้อยูก่ลางเมืองแวนคูเวอร์ ลกัษณะเป็นเหมือนเกาะย่ืน

ลงไปในเบอร์ราดอินเลท ในสวนมีตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีมีอายุนับ 100 ปี สวนแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีชาว

แคนาดาทุกเพศทุกวยัและทุกสีผิวไดม้าใชป้ระโยชน์บนพ้ืนท่ีสีเขียวกลางเมือง เพ่ือการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

สนัทนาการ และออกก าลงักาย จุดเดน่ของสวนสาธารณะท่ีนักทอ่งเท่ียวเขา้ชมกนัมากท่ีสุดถา่ยรูปคูก่บั 

เสาอินเดียนแดง (Totem Pole)ท่ีเกา่แกเ่สาสญัลกัษณ์ท่ีตัง้ไวเ้พ่ือระลึกวา่บริเวณน้ีเคยเป็นถ่ินท่ีอยู ่

ของชนพ้ืนเมืองอินเดียมากอ่น ซ่ึงในสมยักอ่นชนพ้ืนเมืองใชเ้สาโทเทม เลา่เร่ืองราวความเป็นมาของเผา่

และเป็นท่ีเก็บอฐิัของคนตาย หรือสถานท่ีประจานศตัรู กลุม่เสาแหง่น้ี ไดถู้กน ามาจากท่ีตา่งๆ เป็นการ

รวมเอาเสาโทเทมแบบตา่งๆ ท่ีชาวพ้ืนเมืองในทอ้งถ่ินท าขึ้น  
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น าทา่นชม ย่านแกสทาวน ์(Gastown) เป็นชุมชนแรกของคนท่ีมาตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นรัฐบริติชโคลมัเบีย

กอ่นท่ีจะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบนัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญัท่ีนักทอ่งเท่ียวจะตอ้งแวะมาเย่ียมชม

แหลง่ก  าเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ ส าหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเกา่สถาปัต ยกรรม

วิกตอเรียท่ีไดร้ับการบูรณะใหมแ่ละรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพดี จุดท่ีน่าสนใจ คือ รูปปั้นของแกสซี แจ็คท่ีตัง้

อยูบ่ริเวณจตุัรัสกลางเมือง  

จากนั้นน าทา่นชม นาฬิกาเรือนแรกของโลกท่ีเดินไดด้ว้ยพลงัไอน ้า โดยนาฬิกาไอน ้าจะตีเสียงดงั

บอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกบันาฬิกาบ๊ิกเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพน่ไอ

น ้าพวยพุง่ออกมาทุก 1 ชัว่โมง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร / น าทา่นเดินทางสูส่นามบินภายในประเทศ 

16.00 น.  ออกเดินทางสู ่คลัการี โดยเท่ียวบิน AC 218 

18.29 น.     เดินทางถึง เมืองคลัการี (Calgary) แหง่รัฐอลัเบอร์ตา้ เมืองเศรษฐกิจมัง่ค ัง่ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ 

เป็นเมืองใหญท่ี่สุดเป็นอนัดบัหน่ึงของรัฐอลัเบอร์ตา้ / เดินทางสู ่ทะเลสาบหลุยส ์(Lake Louise) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม Lake Louise Inn หรือเทียบเท่า 

    

วนัท่ี (4)   เลคหลุยส ์– โคลมัเบียไอซฟิ์ลด ์– บานฟ์ – เทือกเขาซลัเฟอร ์ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

  น าทา่นชมความงามของ ทะเลสาบเลคหลุยส ์(Lake Louise)  ท่ีอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเล 1,730 

เมตร แวดลอ้มดว้ยเทือกเขาท่ีมีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น ้าในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกต มีผิวน ้า

น่ิงท่ีเรียบใสราวกบักระจกสะทอ้นเงาของขุนเขาและธารน ้าแข็งท่ีอยูสู่งขึ้น ไปเป็นภาพท่ีงดงาม สุด

พรรณนา ดัง่สวรรคบ์นดิน 

น าทา่นเดินทางสู ่โคลมัเบียไอซฟิ์ลด ์(Columbia Icefield)  น าทา่นน่ัง Snowcoach มุง่หนา้สูล่าน

น ้าแข็งโคลมัเบียไอซฟิ์ลด ์ เป็นธารน ้าแข็ง (Glacier) อายุนับหลายลา้นปี ซ่ึงมีขนาดใหญพ่อๆกบัเมือง

หน่ึง ชมความงดงามของธารน ้าแข็งอนัขาวโพลนกวา้งไกลสุดสายตา นับเป็นไอซฟิ์ลดข์นาดใหญข่อง

เทือกเขาแคนาเด้ียนร็อกก้ี และเกา่แกท่ี่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) เพชรน ้าเอกแห่งเทือกเขาร๊อคก้ี 

ท่ีตัง้อยูท่า่มกลางหุบเขาอนัสวยงาม  
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  น าทา่นเดินทางสูจุ่ดถา่ยรูปบริเวณ Surprise Corner เป็นจุดท่ีถา่ยภาพ เมืองบานฟ์ ไดส้วยท่ีสุดอีกมุม

หน่ึง โดยมีโรงแรมแฟร์มองทบ์านฟ์สปริงเป็นฉากหลงั 

  แวะบนัทึกภาพและชม น ้าตกโบว ์(Bow Falls) น ้าตกท่ีเกิดจากการละลายของน ้าแข็ง จนกลายเป็น

ตน้ก าเนิดของแมน่ ้า    

  น าทา่นเดินทางสู ่สถานีกระเชา้เทือกเขาซลัเฟอร ์(Sulphor Mountain)  นั่งกระเชา้ลอยฟา้ช่ือวา่  

Sulphor Mountain Gondola Lift (กระเชา้ 1 หลงั  นั่ งไดป้ระมาณ 4 ทา่น)  ขึ้นสู่สถานียอดเขา

ซลัเฟอร์ ซ่ึงอยูสู่ง กวา่ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2, 285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยงัสว่นท่ีสูงท่ีสุด

ของยอดเขา คือ ยอดแซนซนั  (Sanson Peak) สูง 2,337 เมตร ระหวา่งทางเดินไปยงัยอดเขามีจุดชม

วิวอยูเ่ป็นระยะๆ และมีป้ายใหค้วามรูเ้ร่ืองสตัวป่์า ในทอ้งถ่ินกบัธรรมชาติท่ีเห็น อยูร่อบตวั และจุดชมวิว

แหง่น้ียงัสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขา ร็อกก้ี และทะเลสาบมรกตอนังดงามอีกดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร / น าทา่นเดินทางกลบัสู ่เลคหลุยส ์

เขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม Lake Louise Inn หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี (5)   เลคหลุยส ์– คลัการี – บินภายใน – ควิเบก 

 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร  

  น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเมืองคลัการี (Calgary) / รับประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบิน 

13.25 น.  ออกเดินทางสู ่โตรอนโต ้โดยเท่ียวบิน AC 146  

19.15 น. เดินทางถึง โตรอนโต ้เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

21.50 น. ออกเดินทางสู ่ควิเบก โดยเท่ียวบิน AC 1798 / รับประทานอาหารค ่าภายในสนามบิน 

23.26 น. เดินทางถึง ควิเบก เป็นรัฐท่ีใหญท่ี่สุดของแคนาดาอยูท่างตะวนัออกของประเทศ และเป็นรัฐเดียวท่ีไมใ่ช ้

ภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการในระดบัรัฐ แตใ่ชภ้าษาฝรั่งเศสแทน 

เขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม Hotel Le Concorde  หรือเทียบเท่า 

      

วนัท่ี(6)       ควิเบก – มอนทรีออล 

   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม เขตเมืองเก่าของเมืองควิเบค (LowerTown) ตัง้อยูริ่มน ้าแมน่ ้าเซนตล์อเรนซ ์เป็น

ชุมชนท่ีชาวฝรั่งเศสไดเ้ขา้มาตัง้ถ่ินฐานเป็นแห่งแรกของทวีปอเมริกาเหนือ น าชมอาคารบา้นเรือนเกา่
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บนถนน RUE DU PETIT CHAMPLAIN ท่ีองคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกและเป็น

ถนนท่ีแคบท่ีสุดในอเมริกาเหนือ ซ่ึงถนนเสน้น้ีเป็นแหลง่เดินเลน่ซ้ือของท่ีระลึกตา่งๆ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมอนทรีออล (Montreal)  เมืองท่ีมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของประเทศแคน

นาดา เคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานเอ็กซโ์ปและโอลิมปิคเมือปี ค.ศ.1976 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม Montreal  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี (7)  มอนทรีออล – วิหารนอรธ์เทอดาม – ออ๊ตตาวา 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมความงามของ เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซ่ึงมีอาคารสูง

ทนัสมยั ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝรั่ งเศส เน่ืองจากเมืองน้ีประชากรส่วนใหญส่ื่อสารโดยภาษา

ฝรั่งเศส เรียกไดว้า่เป็นชุมชนฝรั่งเศสขนาดใหญน่อกประเทศฝรั่งเศสเลยก็วา่ได ้ 

น าทา่นชม วิหารนอรธ์เทอดาม (Notre Dame Basilsca of Montreal) ซ่ึงเป็นวิหารเกา่แกแ่ละ

ย่ิงใหญท่ี่สุดของเมืองมอนทรีออล 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองออ๊ตตาวา (Ottawa) เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองท่ีไดร้ับการยอมรับ

วา่มีความสวยงาม และเป็นจุดศูนย ์ รวมของสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑ ์สวนสาธารณะให้

เท่ียวชมมากมาย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม Courtyard by Marriott Ottawa East หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี (8)  ออ๊ตตาวา – ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต ้ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นถ่ายรูปและชมความย่ิงใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท ์ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคาร

รัฐสภาท่ีสรา้งขึ้นอยา่งย่ิงใหญ ่และเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวหลกั ท่ีมีผูช้มมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ 

โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตวัอยา่งท่ีดีของอาคารท่ีสรา้งขึ้นในสไตลฟ้ื์นฟกูอธิค (Gothic Revival 
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Style) สรา้งขึ้นในชว่งระหวา่งวนัท่ี 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916  แลว้เสร็จในวนัท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 

1927  ตวัอาคารตัง้อยูบ่ริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซ่ึงจากจุดน้ีสามารถ มองเห็นวิวทิวทศัน์อนังดงาม

ของแมน่ ้าออ๊ตตาวาไดอ้ยา่งชดัเจน   

  นั่งรถผา่นชม ท  าเนียบนายกรัฐมนตรี, อนุสาวรียท์หารนิรนาม, สถานฑูตประเทศตา่งๆ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่ทะเลสาบ 1,000 เกาะ (Thousand Island) น าทา่นล่องเรือชมความงาม ของ

ทะเลสาบ 1,000 เกาะ ทา่นจะเพลิดเพลินไปกยัทศันียภาพอนัสวยงามของธรรมชาติ และสดช่ืนไป

กบัอากาศอนับริสุทธ์ิ 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต้ (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ เมืองศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจของแคนาดา  ตัง้อยูริ่มทะเลสาบออนตาริโอ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ี่พกั   โรงแรม  Hilton Markham หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี (9)       โตรอนโต ้– หอคอยซีเอ็น - น ้าตกไนแองการ่า  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านข้ึนหอคอยซีเอ็น (CN Tower) โดยน าทา่นขึ้นลิฟทข์ึ้นหอคอยดว้ยความเร็วจากพ้ืนถึงช ัน้ชม

วิวในเวลาเพียง 58 วินาทีเทา่นั้น หอคอยซีเอ็น ตัง้อยูย่า่นใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ 

ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยส่ือสารและสงัเกตการณ์สูง 553 เมตร (1,815 ฟตุ) เร่ิมกอ่สรา้งตัง้แตปี่ 

ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทาวเวอร์ไดร้ับการบนัทึกวา่เป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีมีความสูงท่ีสุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี 

ช่ืออาคารซีเอ็น ยอ่มาจาก “Canadian National Railway” เป็นกิจการรถไฟท่ีเป็นเจา้ของโครงการ

ก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปั จจุบ ัน นิยมอา้งอิงว่า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา 

(Canadian’s National Tower) ปัจจุบนัซีเอ็นทาวเวอร์เป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีสูงเป็นอนัดบัสามในโลก รอง

จากเบิร์จคาลิฟา และ หอคอยกวา่งโจว แตย่งัครองสถิติส่ิงกอ่สรา้งท่ีสูงท่ีสุดในซีกโลกตะวนัตก 

น าทา่นแวะถา่ยรูป อาคารรฐัสภา ของจงัหวดัออนตาริโอ ซ่ึงมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระ

ราชินีแห่งองักฤษ เจา้อาณานิคมในสมยักอ่น ตัง้อยูด่า้นหน้า ชมและถา่ยรูปสถานท่ีส าคญัตา่งๆ 

มากมาย อาทิ มหาวิทยาลยัโตรอนโต(University of Toronto) ศูนยก์ลางการศึกษาของโตรอนโต

, ศาลาว่าการเมือง(Toronto City Hall), สวนควีนพารค์(Queen’s Park) 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นแวะชอ้ปป้ิงท่ี Fashion Outlets Niagara Falls แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญท่ี่มีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือ

ดงัจากอเมริกาและทั่วโลก อาทิ Burberry , Calvin Klien , Coach , Cole hann , DKNY , Kate 

Spade , Levi’s , Polo , Ralph Lauren , Saks Fifth Avenue OFF 5 th , Samsonite และ Tumi เป็น

ตน้ จนไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสู ่

  น าทา่นเดินทางสู ่น ้าตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ฝั่งแคนาดา ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง

โลก ทา่นจะไดพ้บความย่ิงใหญข่องน ้าตกท่ีมีบริเวณน ้ามากมายมหาศาลกอ่ใหเ้กิดเสียงสนั่นหวัน่ไหว 

และละอองไอน ้าท่ีสรา้งความสดช่ืนไปทั่วบริเวณทอดผา่นดว้ยสายรุง้โคง้รับกบัตวัน ้าตกขนาดมหึมา

สรา้งความสวยงามเห็นสายรุง้ท่ีเกิดจากละอองน ้าอยูเ่หนือน ้าตกในวนัท่ีสภาพอากาศอ านวย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ี่พกั   โรงแรม  Marriott Niagara Falls (View Room) หรือเทียบเท่า 

พิเศษ  พกัหอ้งฝ่ังวิวน ้าตก Falls View ใหท่้านไดช้มความงามของน ้าตกทัง้สองแห่งอย่างเต็ม

อ่ิม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยามค า่คืน  

 

วนัท่ี (10)     น ้าตกไนแองการ่า – ล่องเรือ Hornblower – นัง่เฮลิคอปเตอร ์ 

                    – โตรอนโต ้ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ครั้งย่ิงใหญ ่ในการชมน ้าตกไนแองการ่าล่องเรือ Hornblower Niagara 

(Maid Of The Mist) ชม ความงามและความใหญโ่ตของน ้าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ด  

หมายเหตุ : ถา้ Hornblower Niagara (Maid Of The  Mist) ไม่เปิดบริการ เน่ืองจากสภาพ

อากาศไม่อ านวยทางบริษทั จดัโปรแกรมทดแทนท่ี Journey Behind The Fall  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Skylon  ซ่ึงท่านสามารถชมวิวท่ีงดงามและบนัทึกภาพ

น ้าตกไนแองการ่าไดจ้ากมุมสงู 

บา่ย  น าทา่น นัง่เฮลิคอปเตอร ์ชมความงามของน ้าตกไนแองการ่าในมุมมองท่ีน่าต่ืนเตน้ เพ่ือไมใ่หท้า่น

พลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแตล่ะมุม ควรเตรียมกลอ้งถา่ยรูปไวใ้หพ้รอ้มตัง้แตข่ึ้นเฮลิคอปเตอร์ 

    หมายเหตุ หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ทางบริษทัจะท าการคืนเงินใหท่้านละ 2,000 บาท 

ชม นาฬิกาดอกไม ้ซ่ึงไดร้ับการประดบัจากไมด้อก และไมป้ระดบัหลากชนิดผลดัเปล่ียนไปตาม

ฤดูกาล / ผา่นชม Whirlpool หรือน ้าวนขนาดยกัษ์ท่ีเกิดจากกระแสน ้าท่ีมาจากน ้าตกไนแองการ่า 
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  เดินทางสูเ่มืองโตรอนโต 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารไทย 

เขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม Hilton Markham หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี (11)      โตรอนโต ้- ฮ่องกง 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

09.40 น.  ออกเดินทางสู ่ฮอ่งกง โดยเท่ียวบิน AC 015 

   

วนัท่ี (12)   ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

 

13.15 น.  เดินทางถึง ฮ่องกง เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 

15.55 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี AC 9763 (Operated by Cathey Pacific) 

17.55 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 

******************************************** 
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อตัราค่าบริการทวัร ์แคนาดา 12 วนั 9 คืน (AC) 

 

 

 

อตัราน้ีรวม 1.   คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั ช ัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบินและคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีระบุ

ในรายการ  

2.   คา่พาหนะตามท่ีระบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ  

     (กรุป๊ 10 – 14 ท่าน ใชร้ถ 21 ท่ีนัง่, กรุป๊ 15 – 19 ท่าน ใชร้ถ 28 ท่ีนัง่, กรุป๊ 20 ท่านข้ึนไป 

ใชร้ถ 49 ท่ีนัง่) 

3.   คา่ทิปพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน 

4.   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ และคา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ  และน ้าด่ืม 1 ขวด /ทา่น /วนั 

5.   คา่ท่ีพกัโรงแรมท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ 

6.   วีซา่เขา้ประเทศแคนาดา (ประเทศแคนาดา ประเภท Single Entry Visa)  

     และเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกท่ีศูนยย่ื์นวีซา่ 

7.   หวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

8.   คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 2,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล ตลอดการ

เดินทาง    

     วงเงินไมเ่กิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

9.   คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็ก อยู ่

ก าหนดวนัท่ีเดินทาง 

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.-) 

อตัราค่าบริการ อตัราค่าบริการส าหรบัคณะเดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 

ท่านข้ึนไป 
ราคา (บาท) ราคา (บาท) ราคา (บาท) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ 169,000.- 174,000.- 179,000.- 

เด็กต า่กว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน) ท่านละ 165,000.- 170,000.- 175,000.- 

เด็กต า่กว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 163,000.- 168,000.- 173,000.- 

พกัหอ้งเด่ียวเพ่ิมท่านละ 35,000.- 35,000.- 35,000.- 
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ในความดูแล 

     ของทา่นเอง ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

10. คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % (จากคา่บริการ)     

อตัราน้ีไม่

รวม 

1. คา่ธรรมเนียมท าหนงัสือเดินทาง 

2. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรท์า่นละ100บาท/วนั(รวม 1,200 บาท ตอ่ทา่น ตลอดการเดินทาง) 

3.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์คา่เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ  

4.. คา่พนกังานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม 

เง่ือนไข 

การส ารองท่ี 

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่ มดัจ าท่านละ 60,000 บาท    

พรอ้มสง่ส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหนา้หนังสือเดินทางมายงับริษทั  

หรือ ทาง อีเมล ์easternpearl89@gmail.com 

เม่ือทางบริษทัไดร้บัเงินมดัจ าแลว้ จะท าการออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป - กลบั และภายใน ตาม

รายการ (ตัว๋เคร่ืองบินออกแลว้ไม่สามารถท าคืนได)้ 

งวดท่ี 2 : ช าระสว่นท่ีเหลือ 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง 

การยกเลิก กรณีท่ีบริษทัทวัรย์กเลิกการเดินทาง 

นับตัง้แตว่นัท่ีบริษัททวัร์แจง้ยกเลิกการเดินทางกบัลูกคา้ ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหผู้ช้  าระเงินมดัจ า

ภายใน 15 วนัท  าการ  

       - เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงินมดัจ าพรอ้ม เซ็นรับรองส าเนา  

       - ส าเนาหนา้สมุดบญัชีผูโ้อนเงินมดัจ า (ช่ือบญัชีจะตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูโ้อนเงินมดัจ าเทา่นั้น) 

กรณีผูเ้ดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุป๊ทวัรส์ามารถเดินทางได ้

ทางบริษทัจะด าเนินการคืนเงินใหแ้กผู่ม้ดัจองภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัท่ีกรุ๊ปทวัร์เดินทางกลบัมาถึง

ประเทศไทย 

       - เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงินมดัจ าพรอ้ม เซ็นรับรองส าเนา  

       - ส าเนาหนา้สมุดบญัชีผูโ้อนเงินมดัจ า (ช่ือบญัชีจะตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูโ้อนเงินมดัจ าเทา่นั้น) 

 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 31 - 40 วนั หกัคืนไดต้ามความเป็นจริง 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 21 - 30 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทวัร ์

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 11 - 20 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 75% ของคา่ทวัร ์

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1 - 10 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสายการบิน การนัดหยุด

งาน ภยัธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การกอ่จลาจล อุบติัเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท ัง้น้ีจะค  านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา

ผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หม้ากท่ีสุด  

2. เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ใน
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กรณีท่ีทา่นปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการน้ันท่ีทางทวัร์จดัให ้ 

3. หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้เมือง บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนและจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระแลว้  

4. หากวนัเดินทางหนังสือเดินทางของทา่นช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน ้า) ทางสายการบินไมอ่นุญาต ให ้เดินทาง บริษัทจะไม่

รับผิดชอบทุกกรณี 

5. หากวนัเดินทางหนัง สือเดินทางของทา่นช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน ้า) ทางสายการบินไมอ่นุญาต ใหเ้ดินทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 

เอกสารย่ืนวีซ่าแคนาดา 

(ใชเ้วลาย่ืนโดยประมาณ 16-20 วนัท าการ ตอ้งโชวต์วั) 

ณ ปัจจุบนั สถานฑูตไมอ่นุญาต ใหดึ้งเลม่ Passport หากไดย่ื้นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ลูกคา้มีแผนเดินทางท่ี 

ตอ้งใช ้Passport กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ี เพ่ือขอย่ืนวีซา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  

ในชว่งท่ีลูกคา้จะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสารกรุณาอา่นใหเ้ขา้ใจและเตรียมใหค้รบ) 

แบบฟอรม์ค ารอ้งขอวีซ่า และ แบบฟอรม์เก่ียวกบัครอบครวั  

(กรุณากรอกแบบฟอรม์ภาษาไทยท่ีทางบริษทัฯ ทวัรใ์หก้รอกขอ้มลู) 

1. หนังสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

(หากมีเลม่เกา่กรุณาแนบเลม่เกา่กอ่นหนา้เลม่ปัจจุบนัมาดว้ย) 

2. รูปถา่ย สี หนา้ตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว 

(อยา่ถา่ยเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กิน 6 

เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซา่ท่ีเคยไดร้ับ)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถา่ยหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. ส าเนาใบมรณะบตัร  

8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณต์อ้งแนบสูติบตัรมา)  

9. กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

9.3 เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท  าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขต

หรืออ าเภอเทา่นั้น และใหร้ะบุวา่ ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

9.4 เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท  าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เทา่นั้นและใหร้ะบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
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9.5 เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท  าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เทา่นั้นและใหร้ะบุวา่ บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

 

10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (คดัส าเนาอายุไม่

เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน 

วนัเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก  าลงัศึกษาอยู ่ระบุช ัน้ปีท่ีศึกษา  

11. หลกัฐานการเงิน : บญัชีออมทรพัย ์(กรุณาเตรียมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ Statement 

เป็นบญัชีออมทรพัย ์ทัง้สองอย่างน้ีตอ้งเป็นเลขท่ีบญัชีเล่มเดียวกนั) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายุไมเ่กิน 1เดือนนับจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่ ใชส้กุนเงิน บาท หรือ US หรือ 

CDA 

11.3 Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนท่ีจะย่ืนวีซา่ มียอดเงินสุดทา้ยไมต่ ่ากวา่ 

100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ทา่น ใหส้มเหตุสมผลตอ่การย่ืนวีซา่ และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไมก่า้ว

ขา้มเดือน (กรุณาอบัเดทบญัชีกอ่นท าการขอ Statement  15 วนักอ่นย่ืนวีซา่) 

11.4 บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการย่ืนวีซา่ได ้ แตท่า่นตอ้งแนบบญัชีออม

ทรัพย ์(Saving) มาดว้ยหากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 

 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออก

โดยธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายุไมเ่กิน 20 วนันับจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่ 

 ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาท ตอ่การรับรอง 1 ทา่นให้

สมเหตุสมผลในการย่ืนวีซา่ 

หมายเหตุ หากตอ้งการรบัรองการเงินใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

11.5 หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองคา่ใชจ้า่ยให ้

ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  

11.6 กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และ

ความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
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กรณีนายจา้งรบัรองค่าใชจ้่ายใหลู้กจา้ง 

11.7 จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น 

11.8 หนังสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11 

----------------------------------------- 
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     -       ............................................................................................................................................................... 

     -                     -                 

(  )        (  )            -       ...............................................................................................................  

           -       ...............................................................................................................  

     (  )     (  )      

    /     /      ............................................           ............................................................................................... 

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

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

                      /           ............................................................................................................................. 

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

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

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

         (  )       (  )                       (  )                  

  (  )       /      (  )          (  )            

                        /       /     /         ................................................................................................................ 

     -                ............................................................................................    /       /        .................................. 

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

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

                                                     

                                                 

          /        /           ................................................................................................................................. 

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

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

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

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

                                                                           

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

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

                                                                            

              /                                     
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                                    (                         ) 

                        –       ............................................................................................................................. .... 

  ฒ     ึ   ......................................................................................................................................................... 

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

                        

     -             ................................................................................   /     /       ........................................ 

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

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

     -               .................................................................................   /     /       ........................................ 

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

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

                ...................     (                                    ้         ) 
 

1.    -    .................................................................. 

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

     /        ........................................................... 

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

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

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

2.    -    .................................................................. 

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

     /        ........................................................... 

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

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

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

3.    -    .................................................................. 

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

     /        ........................................................... 

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

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

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

 
             .................      (                                                       ) 

1.    -    .................................................................. 

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

     /        ........................................................... 

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

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

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

2.    -    .................................................................. 

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

     /        ........................................................... 

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

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

          ......................................................................................... 
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3.    -    .................................................................. 

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

     /        ........................................................... 

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

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

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

4.    -    .................................................................. 

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

     /        ........................................................... 

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

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

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

5.    -    .................................................................. 

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

     /        ........................................................... 

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

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

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

 
 

          ๆๆ 

                   ข                                               (  )        (  )      

          .........................        ............................            ....................      .............         ฏ   ธ................ 

         ข                     .............................                                     ........................................... 

               ใ                    ............           ข               ......................................... 

                -    ...................................................................................................... ......................................... 

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

         ใ                   1....................................2................................. 

            ฏ   ธ              ......................................................................      ................... ........................... 

    ผ        ฏ   ธ.................................................................................................................................................. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 
 

 Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th   

 

 

ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

□                  (No Beef)    □   แ        (No Shrimp) 

□                  (No Fish)   □   แ              (No Lobster) 

□                  (No Chicken)   □   แ       (No Shellfish) 

□                  (No Pork)   □   แ      (No Crab) 

□                   (No Sea Food)  □                (Vegetarian)   

□              (Vegan) 

□   แ            ภ  ___________________________________________________________ 

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

□   Single Room               (1         1           1     ) 

□   Double Room            (1         1               2     ) 

□   Twin Room            (1         2           2     ) 

□   Triple Room         3      (1         2       + 1                3     )         
แบบสอบถามเร่ืองทีน่ั่งบนสายการบิน (ขึน้อยู่กับเง่ือนไขของสายการบิน) 

□               

□              
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