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เท่ียวแบบไม่เร่งรีบในช่วงซัมเมอร์ที่อากาศเย็นสบาย @ แคนาดา 

หนีฝุ่น PM 2.5 และ COVID-19 ไปสูดหาออกซิเจนแสนบริสุทธ์ิและชมความงามของธรรมชาติในสวนท่ีเต็มไปด้วยมวลดอกไม้ ณ สวนบตุชาต 

ล่องเรือสูช่อ่งแคบจอรเ์จยี ชมความนา่รกั ฉลาดและแสนรูข้องวาฬออรก์า 

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาร็อกก้ีแบบใกล้ชิดบน Glacier Skywalk 

พายเรอืแคนู ชมความงดงามของทะเลสาบที่รายล้อมไปด้วยความเขียวชะอุ่มของพรรณไม้ในบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ Lake Louise 

ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติของทะเลสาบสีเขียวราวมรกตตัดกับเทือกเขาที่เรียงตัวกันอยู่ตรงหน้าที่ Emerald Lake 

อิ่มอรอ่ยแบบจัดเต็มทุกมื้อ พเิศษสดุดว้ยเมนกูุ้งลอ็บสเตอรแ์ละหอยเปา๋ฮือ้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ซมัเมอรน์ี้ทีแ่คนาดา 
เดนิทาง : พฤหสับดทีี ่2 - เสารท์ี ่11 กรกฎาคม 2563 (10 วนั) 

          

 

15 – 20 พ.ค.              

2561           

15 – 20 พฤษภาคม              

 

 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
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01. พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563            กรุงเทพฯ – ไทเป – โตรอนโต 
 

14.00 น.    พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบิน EVA Air (Row Q หรือ R) ประต ู8 
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก 
16.25 น.    ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน BR 068 (2.40 ชม. / Refreshment) 
21.15 น.    ถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน พกัเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง 
23.55 น.    ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน BR 010 (11.05 ชม. / Refreshment, Breakfast & Dinner) 

- - - - - เดินทางผ่านเส้นแบ่งเขตเวลา - - - - - 

20.00 น.    ถึงสนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา  
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร เดินทางเข้าสู่ตวัเมืองแวนคเูวอร์ (30 นาที) 

ที่พกั     SUTTON PLACE HOTEL VANCOUVER HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน) 
 

02. ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563           แวนคูเวอร์  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่สวนสาธารณะสแตนเลย์ (Stanley Park) มีพืน้ที่กว่า 2,000 ไร่ ถือว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3  
ในทวีปอเมริกาเหนือ และยงัได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนสาธารณะที่ดีที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ใน ค.ศ.1888  สวนสาธารณะแห่งนี ้
ถูกจดัตัง้ให้เป็นอุทยานเพ่ือการอนรัุกษ์ธรรมชาติเพ่ือส่ิงแวดล้อมและอากาศท่ีบริสทุธ์ิ  ตลอดจนอนุรักษ์พนัธุ์ไม้ไม่ให้สญูพนัธุ์และ
รักษาสมดุลของธรรมชาติไม่ให้ถกูท าลาย  นอกจากนีภ้ายในสวนยงัมีเสาโทเท็มสญัลกัษณ์ของชนเผ่าอินเดียแดงตัง้ตระหง่านอยู่
ภายในสวนเป็นอนสุรณ์สถาน และยงัมีแผ่นหินสลกัตลอดจนรูปปัน้ศิลปินตลอดจนผู้มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย  นอกจากนีภ้ายใน
สวนยงัเป็นแหล่งรวมของต้นไม้ที่มีอายเุก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นจ านวนมาก  
เยี่ยมชมสะพานแขวนคาปาลิโน (Capilano Suspension Bridge) ตัง้อยู่ในเขต North Vancouver สร้างขึน้เพื่อข้ามแม่น า้        
คาปาลิโน มีความยาว 140 เมตร และสงูจากจากระดบัน า้ด้านล่าง 70 เมตร สร้างขึน้ครัง้แรกเมื่อ ค.ศ.1889  โดย George Grant 
Mackay วิศวกรชาวสก็อตแลนด์ จนกระทัง่ใน ค.ศ.1910  ได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสะพานนีข้ึน้เพื่อให้เกิดความแข็งแรง
นอกจากนัน้บริเวณโดยรอบยงัอยู่ใกล้กับสถานีเพาะพนัธุ์ปลาแซลมอนและสามารถซือ้ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากปลาแซลมอนกลับไป
เป็นของฝากได้ด้วย 

อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

เดินทางสู่เมืองแกสทาวน์ (Gastown) (10 กม. / 15 นาที) เป็นย่านการค้าที่มีความส าคญัมาตัง้แต่อดีตและเรียกได้ว่าเมืองแห่งนี  ้
เคยเป็นย่านดาวทาวน์ของแวนคเูวอร์  นอกจากนีห้ากสงัเกตอุาคารท่ีตัง้เรียงรายอยู่ตามถนนภายในเมืองยงัคงสถาปัตยกรรมแบบ
ดัง้เดิมไว้เป็นอย่างดี  อีกทัง้ยงัมีนาฬิกาไอน า้เรือนแรกของโลกตัง้อยู่ท่ีหวัมมุถนนของเมืองนีอี้กด้วย   
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เดินทางสู่ตลาดแกรนด์วิลล์ ไอส์แลนด์ (Grandville Island Public Market) ตลาดแห่งนีต้ัง้อยู่บนพืน้ที่กว่า 3,900 ตารางเมตร 
แหล่งจ าหน่ายสินค้านานาประเภท ตลอดจนงานฝีมือและงานศิลปะจากทัว่ทุกมมุโลก ข้าวของเคร่ืองใช้ ผกั ผลไม้ เส้นพาสต้าสด 
ชีส อาหารทะเล เบเกอร่ี และยงัมีมมุอาหารจานด่วนอีกด้วย  โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงตลุาคม ตลาดแห่งนี  ้
จะมีการเปิดฟาร์มมาร์เก็ตให้ผู้ซือ้ และผู้บริโภคได้เลือกซือ้สินค้าแบบสดใหม่ส่งตรงจากไร่ 
 
 

 

 

 

 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
 

03. เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563             แวนคูเวอร์ – วิคตอเรีย  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อขึน้เรือข้ามช่องแคบจอร์เจีย (40 กม. / 50 นาที) เดินทางสู่เมืองวิคตอเรีย เมืองหลวงแห่งรัฐบริติชโคลมัเบีย           
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
เดินทางสู่สวนบุตชาต (Butchart Garden) (25 กม. / 30 นาที) สวนพฤกษศาสตร์แห่งนีเ้ป็นสวนที่มีความงดงามติดอันดบัโลก          
ซึ่งตัง้ชื่อตามเจ้าของสวนแห่งนีน้ั่นคือ ครอบครัวบุตชาต แรกเร่ิมเดิมทีครอบครัวนีป้ระกอบกิจการค้าซีเมนต์ที่ขุดหินปูนมาจาก 
เกาะวิคตอเรียเมื่อราวต้นยุค 1900  บุตชาตได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะแปลงโฉมเหมืองหินที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นสวนดอกไม้          
อนังดงาม  โรเบิร์ต สามีของเธอจึงได้เร่ิมเก็บรวบรวมพนัธุ์ไม้ประดบัต่างๆ มากมายเพื่อน าเพาะปลกู  นอกจากนีย้งัได้หลานชาย 
มาช่วยพฒันาสวนแห่งนีใ้ห้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดบันานาชาติ ในปัจจุบนัสมาชิกของครอบครัวบุตชาตยงัเป็นเจ้าของสวน
แห่งนีอ้ยู่  ภายในสวนยงัมีการตกแต่งด้วยพนัธุ์ไม้ต่างๆ และมีสวนหลากหลายรูปแบบ เช่น สวนแนวลดระดบั สวนอิตาลี สวนญ่ีปุ่ น 
อีกทัง้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึน้ส าหรับทุกวัย อาทิเช่น เล่นม้าหมุน Rose Carousel ที่แกะสลักด้วยมือ หรือส่วน Children’s 
Pavilion ยังมีเรือล่องไปตามทางน า้พร้อมทัง้มีกัปตนัอธิบายจุดต่างๆ ภายในสวน  บริเวณสนามหญ้าของสวนยังมีกิจกรรมการ
แสดงดนตรี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดรู้อนยงัมีการแสดงวงดนตรีร็อก วงซิมโฟนีออเคสตรา ตลอดจนมีการจดัแสดงดอกไม้ไฟ
ในทกุคืนวนัเสาร์  นอกจากนีย้งัมีการประดบัตกแต่งดวงไฟสดุตระการตาภายในสวนยามค ่าคืน  
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แวะผ่านชมและถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ ณ อาคารรัฐสภา บริเวณด้านหน้าตวัเมอืงวคิตอเรีย ซึง่ประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรม  
เช่น  พิพิธภณัฑ์ สถานท่ีราชการท่ีมีอายมุากกว่า 100 ปี  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
ที่พกั    HOTEL GRAND PACIFIC (4*) – Harbour View Room  หรือเทียบเท่า  
 

04. อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563        วิคตอเรีย 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่เกาะวิคตอเรีย ชมวาฬออการ์ ซึง่เป็นหนึ่งในตระกลูโลมาที่มีขนาดใหญ่ เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมที่ฉลาด บริเวณนีถื้อได้
ว่าเป็นจดุที่เหมาะแก่การชมวาฬออการ์  เนื่องจากตัง้อยู่ในบริเวณมหาสมทุรอาร์คติกและมหาสมทุรแปซิฟิกทางด้านทิศตะวนัตก
จึงท าให้มีวาฬสายพันธุ์ต่างๆ อยู่ค่อนข้างชุกชุม และยังมีโอกาสที่อาจได้เจอกับวาฬหลังค่อม (Humpback Whale) ที่มีครีบอก 
และหางยาวเป็นลกัษณะเด่น  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนัง่เรือเฟอร์ร่ีกลบัเมืองวิคตอเรีย  (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 
อาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  
ที่พกั   ที่พกั  SUTTON PLACE HOTEL VANCOUVER HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า  
 

 
 

 
 
 
 
 
05. จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563             แวนคูเวอร์ – คัลการี  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่สนามบินนานาชาติแวนคเูวอร์  
10.05 น.    ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์แคนาดา เที่ยวบิน AC 208 (2.30 ชม. / Refreshment) 
12.35 น.    ถึงสนามบินเมืองคัลการี (Calgary) รัฐแอลเบอร์ต้า เป็นรัฐที่ไม่มีอาณาเขตติดกับทะเล ส่วนเมืองคลัการีเป็นเมือง
ส าคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจพลังงาน เป็นเมืองที่มีค่าจ้าง และเงินเดือนสูงที่สุดในแคนาดา  นอกจากนีย้งัเป็นที่ตัง้ของ
อาคารส านกังานธุรกิจน า้มนัขนาดใหญ่ เช่น Shell, BP Canada เป็นต้น  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชมความสวยงามของทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) (185 กม. / 2 ชม.) ตัง้อยู่ในอทุยานแห่งชาติบาฟฟ์ (Banff National Park)  
บริเวณริมทะเลสาบมีหมู่บ้านเล็กๆ และยงัเป็นท่ีตัง้ของสกีรีสอร์ทท่ีมีชื่อเสียง เช่น  Lake Louise Mountain Resort นอกจากนีย้งัมี
ท่าเรือที่มีทิวทัศน์สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก และที่พักที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักเมื่อมาถึงทะเลสาบแห่งนีค้ือ Fairmont 
Chateau Lake Louise บริเวณด้านทิศตะวนัออกของที่น่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ที่สวยที่สดุของทะลสาบแห่งนีไ้ด้อย่างชดัเจน  
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สัมผัสความงดงามของทะเลสาบหลุยส์ด้วยการพายเรือแคนู อีกหนึ่งกิจกรรมในฤดูร้อนที่เป็นที่ชื่นชอบของคนท้องถิ่น โดยมี
ผู้ช านาญการอธิบายการพายเรือแคนทูี่ถกูต้องพร้อมวิธีการใช้อปุกรณ์เพื่อความปลอดภยั  

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั    FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE (5*) – Lake View Room หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน) 
 
 
 

 

 

 

 

06. อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563       โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – เกรเซอร์สกายวอล์ค  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ทุ่งน า้แข็งโคลัมเบีย (Columbia Icefield) (135 กม. / 2 ชม.) เป็นธารน า้แข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเทือกเขาร็อกกี  ้        
ในอเมริกาเหนือ ตัง้อยู่บริเวณ Canadian Rockies คร่อมระหว่างรัฐบริติชโคลมัเบียและรัฐแอลเบอร์ต้า ธารน า้แข็งแห่งนีท้อดยาว
จากด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติบาฟฟ์กับทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (Jasper National Park)              
โดยมีพืน้ท่ีรวมกนัถึง 325 ตารางกิโลเมตร  สมัผสัความงามของธารน า้แข็งด้วยการนัง่รถบสัผ่านเส้นทาง Icefield Parkway ณ จดุ
ที่มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 3,000 เมตร และมีหิมะตกตลอดทัง้ปี 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชมความสวยงามของทิวทศัน์เทือกเขาร็อคกี ้และธารน า้แข็ง ณ เกลเซอร์สกายวอร์ค จดุชมวิวแห่งใหม่ล่าสดุที่ท้าทายความกล้า
ด้วยทางเดินพืน้กระจกเป็นรูปตวั U ยื่นออกมาจากหน้าผา ความสงู 35 เมตร และสูงจากพืน้ดิน 280 เมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
อทุยานแห่งชาติแจสเปอร์ 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 
07. พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563                       บาฟฟ์  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
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ชมความสวยงามของทะเลสาบมรกต (Emerald Lake) (40 กม. / 45 นาที) เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโยโฮ (Yoho 
National Park) ความงดงามของทะเลสาบแห่งนีอ้ยู่ที่น า้ในทะเลสาบสีเขียวมรกตสมกับชื่อของทะเลสาบ บริเวณโดยรอบ
ทะเลสาบรายล้อมด้วยเทือกเขาสงูและมีทศันียภาพอนังดงามเป็นท่ีประทบัใจ  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชมความสวยงามของทะเลสาบมอเรน (Moraine Lake) (50 กม. / 1 ชม.) ตัง้อยู่ในส่วนของวลัเล่ย์ ออฟ เดอะเท็น พีค (Valley of 
the ten peak) ความโดดเด่นอยู่ที่สีของน า้ในทะเลสาบที่มีสีเทอร์ควอยซ์ที่เกิดขึน้จากแร่ธาตุในน า้และยังเคยปรากฏอยู่บน
ด้านหลงัของธนบตัรราคา 20 แคนาเดียนดอลล่าร์เมื่อ ค.ศ.1969 และ ค.ศ.1979 
ที่พกั    MOOSE HOTEL AND SUITES (4*) หรือเทียบเท่า 

 

08. พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563          บาฟฟ์ – คัลการี – แวนคูเวอร์ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ชมความสวยงามของน า้ตกโบว์ (Bow Falls) ที่เกิดขึน้จากการละลายของน า้แข็งบนเทือกเขาจนกลายเป็นต้นก าเนิดของ                  
แม่น า้โบว์ ท่ีนี่เคยเป็นหนึ่งในสถานท่ีปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เร่ือง River no return น าแสดงโดยมารีลิน มอนโร  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (Banff Gondola) เพื่อไปยังจุดชมวิวบนยอดเขาที่อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเล 2,285 เมตร จะมี
ทางเดินไปยงัส่วนท่ีสงูที่นสดุคือยอดแซนซนั (Sanson Peak) จากจดุนีส้ามารถเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของเทือกเขาร็อกกี ้
และสีเขียวของทะเลสาบมรกตในแบบพาโนราม่า จากนัน้เดินทางกลบัสู่เมืองคลัการี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แวะช้อปปิง้ที่ CrossIron Mills ที่มีชื่อเสียงที่สดุแห่งหน่ึงในเมืองคลัการี ภายในรวบรวมร้านค้าจากแบรนด์เนมชัน้น า อาทิ Adidas,  
Banana Republic, Calvin Klein, Coach, GAP, H&M, Michael Kors, Nike, Puma, Victoria’s Secret มาให้เลือกซือ้กันอย่าง
เพลิดเพลิน  
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อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

เดินทางสู่สนามบินคลัการี  
21.00 น.    ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AC229  (1.31 ชม. / Refreshment)  
21.31 น.    เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแวนคเูวอร์  
 

09. ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563        แวนคูเวอร์ – ไทเป  
 

02.00 น.    ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน BR009 (11.40 ชม. /Dinner, Breakfast & Refreshment) 
- - - - - เดินทางผ่านเส้นแบ่งเขตเวลา - - - - - 

 

10. เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563                        ไทเป – กรุงเทพฯ 
 

04.40 น.    ถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน พกัอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง 
08.30 น.    ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน BR075 (3.45 ชม. / Breakfast) 
11.15 น.    ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
 

อัตราค่าบริการ  

 ค่าตั๋วเคร่ืองบนิ (BR) ค่าทวัร์ รวมทัง้สิน้ 

15 ท่าน / ท่านละ (พกัห้องคู)่ ชัน้ทศันาจร เร่ิมต้นท่านละ 56,000.- บาท  
(รวมค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ) 

178,000. - บาท 234,000. - บาท 

ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ธุรกิจ  เร่ิมต้นท่านละ137,000.- บาท  
(รวมค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ) 

 

พักเดี่ยว เพี่มท่านละ 67,000. - บาท 
 

อัตรานี้รวม               
1. ตัว๋เคร่ืองบินตามรายการ  
2. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน)  

3. อาหารจดัเลีย้งตามรายการ  
4. น าเที่ยวโดยรถบสัปรับอากาศ (47 ที่นัง่) พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี    

5. ค่าภาษีสนามบินและคา่ขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม)  

6. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
 - ผู้ เดินทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ปี   ความคุ้มครองคงเหลือ 50%  

7. ค่าทิปพนกังานขบัรถ  

8. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลท่านตลอดการเดินทาง  
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อัตรานี้ไมร่วม     

1. ค่าหนงัสือเดินทาง  
2. ค่าใช้จา่ยส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าอาหาร คา่เคร่ืองดื่มพเิศษ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 

เอกสารการยืน่วีซา่    

 

1. หนงัสือเดินทาง  มีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน   
2. รูปถ่าย สี พืน้ขาวเท่านัน้  ขนาด 2 นิว้   ใบหน้าใหญ่ 70 %  จ านวน 2 รูป (ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน) 
3. ส าเนาหลกัฐานการเงิน Statement ย้อนหลงั 6 เดือนที่ออกจากธนาคาร Update ใกล้วนัยื่นวีซา่มากที่สดุ 
4.  หลกัฐานอื่น ๆ – กรุณาระบวุนัเดินทางลงในเอกสารก่อนล่วงหน้าวนัยื่นวีซา่ 1 เดือนเพื่อประกอบการยื่นวีซ่า 

- จดหมายรับรองการท างาน ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ           กรณีเป็นลูกจ้าง  
- ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษัท ภาษาอังกฤษ 1 ฉบบั    กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  
- จดหมายลาราชการหรือหนงัสือรับรอง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ    กรณีเป็นข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ  
- ส าเนาทะเบียนสมรส ภาษาองักฤษ 1 ฉบับ            กรณีเป็นแม่บ้าน  
- จดหมายรับรองการศกึษา ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ         กรณีเป็นนกัศึกษา 

5. หลกัฐานอื่น ๆ  เช่น ใบสตูิบตัร ใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ ใบทะเบียนสมรส ใบมรณะบตัร หนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (แปลเป็น
ภาษาองักฤษ)  

 
 

ติดตอ่  :    ไปรท์ / ซัง             โทร. 0 2212 8431  ต่อ  123 / 124  

Line ID: @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th   โทรสาร. 0 2211 0119 
จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
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