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01. อังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565          กรุงเทพฯ – ไทเป – แวนคูเวอร์ 
 

14.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคานเ์ตอรส์ายการบิน EVA Air (Row Q หรือ R) ประต ู8 
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยอ านวยความสะดวก 
16.25 น.    ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน BR 068 (3.50 ชม. / Refreshment) 
21.15 น.    ถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน พกัเปล่ียนอิรยิาบถและเปล่ียนเครื่อง 
23.55 น.    ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน BR 010 (11.05 ชม. / Refreshment, Breakfast & Dinner) 

- - - - - เดินทางผ่านเสน้แบ่งเขตเวลา - - - - - 

20.00 น.    ถึงสนามบินนานาชาติแวนคูเวอร ์เมืองแวนคูเวอร ์ประเทศแคนาดา  
ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร เดินทางเขา้สู่ตวัเมืองแวนคเูวอร ์(30 นาที) 

ที่พกั     HYATT REGENCY VANCOUVER (4*) หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน) 
 

02. พุธที่ 13 กรกฎาคม 2565           แวนคูเวอร์  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสู่สวนสาธารณะสแตนเลย ์(Stanley Park) มีพืน้ที่กว่า 2,000 ไร่ ถือว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3  
ในทวีปอเมริกาเหนือ และยงัไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสวนสาธารณะที่ดีที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ใน ค.ศ.1888  สวนสาธารณะแห่งนี ้
ถูกจดัตัง้ใหเ้ป็นอุทยานเพ่ือการอนรุกัษ์ธรรมชาติเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและอากาศท่ีบริสทุธ์ิ  ตลอดจนอนุรกัษ์พนัธุไ์มไ้ม่ใหส้ญูพนัธุแ์ละ
รกัษาสมดุลของธรรมชาติไม่ใหถ้กูท าลาย  นอกจากนีภ้ายในสวนยงัมีเสาโทเท็มสญัลกัษณข์องชนเผ่าอินเดียแดงตัง้ตระหง่านอยู่
ภายในสวนเป็นอนสุรณส์ถาน และยงัมีแผ่นหินสลกัตลอดจนรูปป้ันศิลปินตลอดจนผูม้ีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย  นอกจากนีภ้ายใน
สวนยงัเป็นแหล่งรวมของตน้ไมท้ี่มีอายเุก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นจ านวนมาก  
เยี่ยมชมสะพานแขวนคาปาลิโน (Capilano Suspension Bridge) ตั้งอยู่ในเขต North Vancouver สรา้งขึน้เพื่อข้ามแม่น า้        
คาปาลิโน มีความยาว 140 เมตร และสงูจากจากระดบัน า้ดา้นล่าง 70 เมตร สรา้งขึน้ครัง้แรกเมื่อ ค.ศ.1889  โดย George Grant 
Mackay วิศวกรชาวสก็อตแลนด ์จนกระทั่งใน ค.ศ.1910  ไดม้ีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งของสะพานนีข้ึน้เพื่อใหเ้กิดความแข็งแรง 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

เดินทางสู่เมืองแกสทาวน ์(Gastown) (10 กม. / 15 นาที) เป็นย่านการคา้ที่มีความส าคญัมาตัง้แต่อดีตและเรียกไดว้่าเมืองแห่งนี  ้
เคยเป็นย่านดาวทาวนข์องแวนคเูวอร ์ นอกจากนีห้ากสงัเกตอุาคารท่ีตัง้เรียงรายอยู่ตามถนนภายในเมืองยงัคงสถาปัตยกรรมแบบ
ดัง้เดิมไวเ้ป็นอย่างดี  อีกทัง้ยงัมีนาฬิกาไอน า้เรือนแรกของโลกตัง้อยู่ที่หวัมมุถนนของเมืองนีอ้ีกดว้ย   
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เดินทางสู่ตลาดแกรนดว์ิลล ์ไอสแ์ลนด ์(Grandville Island Public Market) ตลาดแห่งนีต้ัง้อยู่บนพืน้ที่กว่า 3,900 ตารางเมตร 
แหล่งจ าหน่ายสินคา้นานาประเภท ตลอดจนงานฝีมือและงานศิลปะจากทั่วทุกมมุโลก ขา้วของเครื่องใช ้ผกั ผลไม ้เสน้พาสตา้สด 
ชีส อาหารทะเล เบเกอรี่ และยงัมีมมุอาหารจานด่วนอีกดว้ย  โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงตลุาคม ตลาดแห่งนี ้ 
จะมีการเปิดฟารม์มารเ์ก็ตใหผู้ซ้ือ้ และผูบ้รโิภคไดเ้ลือกซือ้สินคา้แบบสดใหม่ส่งตรงจากไร่ 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

 
 

 

 

 

 
 

03. พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565             แวนคูเวอร์ – วิคตอเรีย  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อขึน้เรือขา้มช่องแคบจอรเ์จีย (40 กม. / 50 นาที) เดินทางสู่เมืองวิคตอเรีย เมืองหลวงแห่งรฐับรติิชโคลมัเบีย           

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เดินทางสู่สวนบุตชาต (Butchart Garden) (25 กม. / 30 นาที) สวนพฤกษศาสตรแ์ห่งนีเ้ป็นสวนที่มีความงดงามติดอันดบัโลก          
ซึ่งตัง้ชื่อตามเจา้ของสวนแห่งนีน้ั่นคือ ครอบครวับุตชาต แรกเริ่มเดิมทีครอบครวันีป้ระกอบกิจการคา้ซีเมนตท์ี่ขุดหินปูนมาจาก 
เกาะวิคตอเรียเมื่อราวตน้ยุค 1900  บุตชาตไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสที่จะแปลงโฉมเหมืองหินที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นสวนดอกไม้          
อนังดงาม  โรเบิรต์ สามีของเธอจึงไดเ้ริ่มเก็บรวบรวมพนัธุไ์มป้ระดบัต่างๆ มากมายเพื่อน าเพาะปลกู  นอกจากนีย้งัไดห้ลานชาย 
มาช่วยพฒันาสวนแห่งนีใ้หก้ลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดบันานาชาติ ในปัจจุบนัสมาชิกของครอบครวับุตชาตยงัเป็นเจา้ของสวน
แห่งนีอ้ยู่  ภายในสวนยงัมีการตกแต่งดว้ยพนัธุไ์มต้่างๆ และมีสวนหลากหลายรูปแบบ เช่น สวนแนวลดระดบั สวนอิตาลี สวนญ่ีปุ่ น 
อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึน้ส าหรับทุกวัย อาทิเช่น เล่นม้าหมุน Rose Carousel ที่แกะสลักดว้ยมือ หรือส่วน Children’s 
Pavilion ยังมีเรือล่องไปตามทางน า้พรอ้มทั้งมีกัปตนัอธิบายจุดต่างๆ ภายในสวน  บริเวณสนามหญ้าของสวนยังมีกิจกรรมการ
แสดงดนตรี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดรูอ้นยงัมีการแสดงวงดนตรีร็อก วงซิมโฟนีออเคสตรา ตลอดจนมีการจดัแสดงดอกไมไ้ฟ
ในทกุคืนวนัเสาร ์ นอกจากนีย้งัมีการประดบัตกแต่งดวงไฟสดุตระการตาภายในสวนยามค ่าคืน  
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แวะผ่านชมและถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ ณ อาคารรัฐสภา บรเิวณดา้นหนา้ตวัเมอืงวคิตอเรีย ซึ่งประกอบไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรม  
เช่น  พิพิธภณัฑ ์สถานท่ีราชการท่ีมีอายมุากกว่า 100 ปี  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั    DOUBLE TREE BY HILTON VICTORIA (4*)   หรือเทียบเท่า  
 

04. ศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565        วิคตอเรีย 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสู่เกาะวิคตอเรีย ชมวาฬออการ ์ซึ่งเป็นหนึ่งในตระกลูโลมาที่มีขนาดใหญ่ เป็นสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมที่ฉลาด บรเิวณนีถื้อได้
ว่าเป็นจดุที่เหมาะแก่การชมวาฬออการ ์ เนื่องจากตัง้อยู่ในบริเวณมหาสมทุรอารค์ติกและมหาสมทุรแปซิฟิกทางดา้นทิศตะวนัตก
จึงท าใหม้ีวาฬสายพันธุ์ต่างๆ อยู่ค่อนขา้งชุกชุม และยังมีโอกาสที่อาจไดเ้จอกับวาฬหลังค่อม (Humpback Whale) ที่มีครีบอก 
และหางยาวเป็นลกัษณะเด่น  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนั่งเรือเฟอรร์ี่กลบัเมืองวิคตอเรีย  (ใชเ้วลาประมาณ 1.35 ชม.) 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

ที่พกั    HYATT REGENCY VANCOUVER (4*) หรือเทียบเท่า  
 

 
 

 
 
 
 
 
05. เสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565             แวนคูเวอร์ – คัลการี  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางสู่สนามบินนานาชาติแวนคเูวอร ์ 
09.00 น.    ออกเดินทางโดยสายการบินแอรแ์คนาดา เที่ยวบิน AC 206 (1.26 ชม. / Refreshment) 
11.26 น.    ถึงสนามบินเมืองคัลการี (Calgary) รฐัแอลเบอรต์า้ เป็นรฐัที่ไม่มีอาณาเขตติดกับทะเล ส่วนเมืองคลัการีเป็นเมือง
ส าคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจพลังงาน เป็นเมืองที่มีค่าจา้ง และเงินเดือนสูงที่สุดในแคนาดา  นอกจากนีย้งัเป็นที่ตัง้ของ
อาคารส านกังานธุรกิจน า้มนัขนาดใหญ่ เช่น Shell, BP Canada เป็นตน้  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชมความสวยงามของทะเลสาบหลุยส ์(Lake Louise) (185 กม. / 2 ชม.) ตัง้อยู่ในอทุยานแห่งชาติบาฟฟ์ (Banff National Park)  
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บรเิวณรมิทะเลสาบมีหมู่บา้นเล็กๆ และยงัเป็นท่ีตัง้ของสกีรีสอรท์ท่ีมีชื่อเสียง เช่น  Lake Louise Mountain Resort นอกจากนีย้งัมี
ท่าเรือที่มีทิวทัศน์สวยงามติดอันดับตน้ๆ ของโลก และที่พักที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักเมื่อมาถึงทะเลสาบแห่งนีค้ือ Fairmont 
Chateau Lake Louise บรเิวณดา้นทิศตะวนัออกของที่นี่สามารถมองเห็นทิวทศันท์ี่สวยที่สดุของทะลสาบแห่งนีไ้ดอ้ย่างชดัเจน  
สัมผัสความงดงามของทะเลสาบหลุยสด์ว้ยการพายเรือแคนู อีกหนึ่งกิจกรรมในฤดูรอ้นที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทอ้งถิ่น โดยมี
ผูช้  านาญการอธิบายการพายเรือแคนทูี่ถกูตอ้งพรอ้มวิธีการใชอ้ปุกรณเ์พื่อความปลอดภยั  

อาหารค ่าที่โรงแรม 

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

 

 

 

 

06. อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565       โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – เกลเซอร์สกายวอล์ค  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางสู่ทุ่งน ้าแข็งโคลัมเบีย (Columbia Icefield) (135 กม. / 2 ชม.) เป็นธารน า้แข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเทือกเขาร็อกกี้         
ในอเมริกาเหนือ ตัง้อยู่บริเวณ Canadian Rockies คร่อมระหว่างรฐับริติชโคลมัเบียและรฐัแอลเบอรต์า้ ธารน า้แข็งแห่งนีท้อดยาว
จากดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติบาฟฟ์กับทางตอนใตข้องอุทยานแห่งชาติแจสเปอร ์ (Jasper National Park)              
โดยมีพืน้ท่ีรวมกนัถึง 325 ตารางกิโลเมตร  สมัผสัความงามของธารน า้แข็งดว้ยการนั่งรถบสัผ่านเสน้ทาง Icefield Parkway ณ จดุ
ที่มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 3,000 เมตร และมีหิมะตกตลอดทัง้ปี 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชมความสวยงามของทิวทศันเ์ทือกเขารอ็คกี ้และธารน า้แข็ง ณ เกลเซอรส์กายวอรค์ จดุชมวิวแห่งใหม่ล่าสดุที่ทา้ทายความกลา้
ดว้ยทางเดินพืน้กระจกเป็นรูปตวั U ยื่นออกมาจากหนา้ผา ความสงู 35 เมตร และสูงจากพืน้ดิน 280 เมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
อทุยานแห่งชาติแจสเปอร ์

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
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07. จันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565                       บาฟฟ์  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

ชมความสวยงามของทะเลสาบมรกต (Emerald Lake) (40 กม. / 45 นาที) เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโยโฮ (Yoho 
National Park) ความงดงามของทะเลสาบแห่งนี ้อยู่ที่น ้าในทะเลสาบสีเขียวมรกตสมกับชื่อของทะเลสาบ บริเวณโดยรอบ
ทะเลสาบรายลอ้มดว้ยเทือกเขาสงูและมีทศันียภาพอนังดงามเป็นท่ีประทบัใจ  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชมความสวยงามของทะเลสาบมอเรน (Moraine Lake) (50 กม. / 1 ชม.) ตัง้อยู่ในส่วนของวลัเล่ย ์ออฟ เดอะเท็น พีค (Valley of 
the ten peak) ความโดดเด่นอยู่ที่ สีของน า้ในทะเลสาบที่มีสีเทอรค์วอยซท์ี่เกิดขึน้จากแร่ธาตุในน ้าและยังเคยปรากฏอยู่บน
ดา้นหลงัของธนบตัรราคา 20 แคนาเดียนดอลล่ารเ์มื่อ ค.ศ.1969 และ ค.ศ.1979 
ที่พกั    MOOSE HOTEL AND SUITES (4*) หรือเทียบเท่า 

 

08. อังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565          บาฟฟ์ – คัลการี – แวนคูเวอร์ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

ชมความสวยงามของน ้าตกโบว์ (Bow Falls) ที่เกิดขึน้จากการละลายของน ้าแข็งบนเทือกเขาจนกลายเป็นตน้ก าเนิดของ                  
แม่น า้โบว ์ท่ีนี่เคยเป็นหนึ่งในสถานท่ีปรากฏอยู่ในภาพยนตรเ์รื่อง River no return น าแสดงโดยมารีลิน มอนโร  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (Banff Gondola) เพื่อไปยังจุดชมวิวบนยอดเขาที่อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเล 2,285 เมตร จะมี
ทางเดินไปยงัส่วนท่ีสงูที่นสดุคือยอดแซนซนั (Sanson Peak) จากจดุนีส้ามารถเพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามของเทือกเขารอ็กกี้
และสีเขียวของทะเลสาบมรกตในแบบพาโนราม่า จากนัน้เดินทางกลบัสู่เมืองคลัการ ี 
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แวะชอ้ปป้ิงที่ CrossIron Mills ที่มีชื่อเสียงที่สดุแห่งหน่ึงในเมืองคลัการี ภายในรวบรวมรา้นคา้จากแบรนดเ์นมชัน้น า อาทิ Adidas,  
Banana Republic, Coach, H&M, Michael Kors, Nike, Puma, Victoria’s Secret มาใหเ้ลือกซือ้กนัอย่างเพลิดเพลิน  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

เดินทางสู่สนามบินคลัการี  
21.30 น.    ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AC227  (1.32 ชม. / Refreshment)  
22.02 น.    เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแวนคเูวอร ์ 
 

09. พุธที่ 20 กรกฎาคม 2565        แวนคูเวอร์ – ไทเป  
 

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

 

10. พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565                        ไทเป – กรุงเทพฯ 
 

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

อตัราคา่บรกิาร  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ) 

ท่านละ (ผูเ้ดินทาง 10 ท่าน) 211,000.-บาท 
ท่านละ (ผูเ้ดินทาง 15 ท่าน) 196,000.-บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ  64,000.-บาท 
 

 หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้ม่รวมตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศสายการบิน EVA AIR (BR) 
  12 JUL BR 068  BKK – TPE 16.25 – 21.15 
  12 JUL BR 010  TPE – YVR 23.55 – 20.00 

    20 JUL BR 009  YVR – TPE 02.00 – 04.40+1 
  21 JUL BR 075  TPE – BKK 08.30 – 11.15 

- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจร เริม่ตน้ท่ี 46,000.-บาท ถึง 71,000.-บาท 
- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ธุรกิจ เริ่มตน้ท่ี 162,000.-บาท ถงึ 242,000.-บาท 

อตัรานีร้วม               
1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินในประเทศ ชัน้ทศันาจร ตามรายการ 

16 JUL AC 206 YVR – YYC  09.00 – 11.26 
19 JUL AC 227 YYC – YVR  21.30 – 22.02 

2. ที่พกัตามรายการ  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
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3. อาหารจดัเลีย้งตามระบใุนรายการ 
4. ค่าพาหนะน าเที่ยวโดยรถบสั 52 ที่นั่ง ปรบัอากาศ  พรอ้มค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตลอดรายการ  
5. ค่าวซี่า คา่ภาษีสนามบิน  และคา่ขนสมัภาระ 
6. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ  3,000,000 บาท  / ค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000 บาท  

- ผูเ้อาประกนัภยัอายตุ  ่ากว่า 16 ปี  หรือ มากกวา่ 75 ปี   ความคุม้ครอง  50 % จากวงเงินขา้งตน้ 
7. มคัคเุทศกจ์ากชยัทวัร ์1 ท่าน ดแูลตลอดการเดินทาง  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถ  

 

อตัรานีไ้มร่วม     

1. ค่าตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศสายการบินEVA AIR 
2. ค่าหนงัสือเดินทาง  
3. ค่าตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR ที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินทางไปแคนาดา (ถา้มี) 
4. ค่าตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR เมื่อกลบัมาถึงกรุงเทพฯ (ถา้ม)ี 
5. ค่าโรงแรมที่พกัที่กรุงเทพฯ 1 คืน เพื่อรอผลตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR เมื่อกลบัถงึกรุงเทพฯ (ถา้ม)ี 
6. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี  อาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือรายการ   

 

เอกสารการยืน่วซีา่    

 

1. หนงัสือเดินทาง  มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน   
2. รูปถ่าย สี พืน้ขาวเท่าน้ัน  ขนาด 2 นิว้   ใบหน้าใหญ่ 70 %  จ านวน 2 รูป (ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน) 
3. ส าเนาหลกัฐานการเงิน Statement ยอ้นหลงั 6 เดือนที่ออกจากธนาคาร Update ใกลว้นัยื่นวีซา่มากที่สดุ 
4.  หลกัฐานอื่น ๆ – กรุณาระบวุนัเดินทางลงในเอกสารก่อนล่วงหนา้วนัยื่นวีซา่ 1 เดือนเพื่อประกอบการยื่นวีซ่า 

- จดหมายรบัรองการท างาน ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ           กรณีเป็นลูกจา้ง  
- ส าเนาหนงัสือรบัรองจดทะเบียนบรษิัท ภาษาอังกฤษ 1 ฉบบั    กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  
- จดหมายลาราชการหรือหนงัสือรบัรอง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ    กรณีเป็นขา้ราชการหรือพนกังานรฐัวสิาหกิจ  
- ส าเนาทะเบียนสมรส ภาษาองักฤษ 1 ฉบับ            กรณีเป็นแม่บา้น  
- จดหมายรบัรองการศกึษา ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ         กรณีเป็นนกัศกึษา 

5. หลกัฐานอื่น ๆ เช่น ใบสตูิบตัร ใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ ใบทะเบียนสมรส ใบมรณะบตัร หนงัสือรบัรองจดทะเบียนบรษิัท  
(แปลเป็นภาษาองักฤษ)  
 
 

 
  

           ตดิตอ่  :   080 571 5551 , 065 635 1997                 

                  Line ID: @chaitour     E-mail : outbound@chaitour.co.th     
   

           จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 
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