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แพ็คเกจล่องเรือส าราญ Crystal Symphony 8 วัน 7 คืน 
แวนคูเวอร์ - หมู่เกาะควีนชาร์ลอตต์ แคนาดา - จูโน - สแค็กเวย์ - 

เทรซี่ อาร์ม - เคตชิแกน - แวนคูเวอร์ 

 

 
 

อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน 

Alaskalaskan Discovery - Round Trip Voyage 
 Luxury Cruise Exploring Alaska 
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ก าหนดการเดนิทาง วนัที่ 25มิ.ย.-2ก.ค.62  ราคาเริ่มตน้ที ่158,000.- (พัก Deluxe Stateroom with Large Picture Window) 

 
Crystal Symphony เรอืสําราญสุดหร ูขนาด 50,000 ตัน จุผู๎โดยสาร จํานวน 848 คนลูกเรือ 566 คน ชั้น

ผู๎โดยสาร 12 ชั้น เป็นหนึ่งในเรือสําราญทีล่ํอง Alaska ที่มีขนาดกว๎างขวางที่สุดและ ที่ดีที่สุดในโลก เมืองแวนคูเวอร ์ เป็น
เมืองที่ใหญทํี่สุดเป็นอันดับสามของแคนาดาและเป็นเมืองทําสําคัญ ทีใ่หญํที่สุดในแคนาดา ในการนําเข๎า และ สํงออกสินค๎า 
ตั้งอยูใํนรัฐ British Columbia ทางตะวันตกของแคนาดา แวนคูเวอร์ได๎รับการโหวตวําเป็นเมืองที่นําอยํูที่สุดเป็นอันดับ 3 
ของโลก ในปี 2014 สภาพอากาศสํวนใหญํจะอากาศดี ฟ้าโปรํงใสเป็นสํวนใหญํ หิมะตกน๎อย เราจะได๎เห็นแสงอาทิตย์
มากกวําเมืองอื่นๆ ในแคนาดา เพลิดเพลินไปกับการสํารวจยําน Gastown ที่เกําแก ํ และมี Stanley Park ซึ่งเป็น
สวนสาธารณะธรรมชาติที่ใหญํที่สุดเป็นอันดับ3 ในทวีปอเมริกาเหนือ เดินเลํนดูร๎านค๎าและหอศิลป์ใน Granville Island 
แวนคูเวอร์ตั้งอยูํทํามกลางทิวทัศน์อันงดงามของน้ําและภูเขา ในวันทีอ่ากาศแจํมใสสามารถมองเห็นวิวภูเขาสวนเขียวชอุํม
และทะเลที่สวยงามเกือบทุกแหํง 
 

Jun 25, Tuesday Vancouver, British Columbia, Canada 
  3.00 PM   Check – In ขึ้นเรือ Crystal Symphony 

*  กรุณามาถึงทําเรือ 3 ชั่วโมงเป็นอยํางน๎อยกํอนเวลาเรือออก 
**การเดินทางจาก Vancouver International Airport มาถึง ทําเรือ Vancouver ใช๎เวลา
ประมาณ 45 นาท ี
เมื่อทํานได๎ทําการ เช็ค-อิน ขึ้นบนเรือแล๎ว หลังจากนั้นทําการลงทะเบียนบัตรเครดิตการ์ดของ
ทํานผูกกับบัตร Cruise Card ของทางเรือ ที ่Reception Desk ชั้น 6 (บนเรือจะไม่ใช้เงินสด
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ในการใช้จ่ายสินค้าและบรกิารต่างๆ) 
ท าการซ้อมมาตราการรักษาความปลอดภัยของทางเรือ (Master Drill ) ก่อนเรือจะออกจาก
ท่าเรือ 
หล้งจากนั้นเชิญท่านส าหรวจห้องพัก สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องอาหารต่างๆ ที่ทางเรือได้
จัดเตรียมไว้ให้ตามอัธยาศยั 

  5.00 PM  เรือออกจาก แวนคูเวอร์ แคนนาดา 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห๎องอาหาร Lido Café -International Buffet (MarketPlacge &  

Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย  

   
หลังจากนั้นเชิญทํานพักผํอนตามอัธยาศัย 

Jun 26, Wednesday Cruising Queen Charlotte Sound 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า กลางวัน และ อาหารเย็น ณ ห๎องอาหาร Lido Café -International 

Buffet (MarketPlacge &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย  

   
วันนี้ เรือสําราญ Crystal  Symphony จะลองทะเลตลอดทั้งวัน ทํานสามารถพักผํอนกับบริการ
สุดหรูของทางเรือสําราญ Crystal Symphonyได๎อยํางเต็มที่ เชํน The Crystal® Spa & Salon 
Aroma Stone ชํวยทําให๎ทํานได๎ผํอนคลายจากบริการทําTherapy, Body Facial รวมทั้ง
ห๎องอบเซานําทันสมัยจากผูด๎ูแลมืออาชีพ สปาคริสตัลไดร๎ับการจัดอันดับให๎เป็นหนึ่งในส
ปารีสอร์ทและสปาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก The Fitness Center ออกกําลังกายกับอปุกรณ์ที่
ทันสมัย, เลํนกอล์ฟ โดยมีผู๎ฝึกสอนจาก PGA , สนามเทนนิส , Shuffleboard , สระวํายน้ํา 
Jacuzzis ,ชิมไวน์ โดยการแนะนําจากผู๎เชี่ยวชาญ , สอนศิลปะ , ไทเก็ก , ชมการแสดงสด ของ
วงดนตรี และ โชว์ ระดับโลก และบริการพิเศษอีกมากมาย 
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Jun 27, Thursday Juneau, Alaska, USA  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหาร (MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk 

Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย  
12.00 PM  เรือถึง เมือง จูโน เมืองหลวงของ อลาสก๎า 

Juneau เมืองหลวงของมลรัฐ อลาสก๎า เป็นเมืองที่สามารถเข๎าถึงได๎เฉพาะทางอากาศและทะเล 
มีประชาการประมาณ 30,000 คน มีรากฐานเกี่ยวกับเหมืองทองคําในยุค 1880 ซึ่งเป็นยุคที่
รุํงเรืองมากที่สุดและได๎รับการต้ังช่ือตามคนหาแรํ ชื่อ โจ จโูน ที่ค๎นพบเหมืองทองคําครั้งแรกใน
รัฐนี้ Juneau มีพื่นที่ใหญํเป็นอันดับ 2 ของ อลาสก๎า มี Mendenhall Glacier ธารน้ําแข็งที่
สวยงามและใหญํเป็นอันดับ 5 ของ อเมริกาเหนือ เป็นสถาณที่เที่ยวที่นกัทํองเที่ยวห๎ามพลาด
เด็ดขาด มีกิจกรรม และ สถาณที่ตํางๆ ให๎ได๎เลือกเที่ยวชมมากมาย เชํน ซื้อทัวร์ขึ้นเฮลคิอปเตอร์ 
ไปชม ธารน้ําแข็ง นั้งเลื่อนที่มสีุนัขลากเลื่อนไปตามธารน้ําแข็งชมวิวธรรมชาติที่สวยงาม  หรือ 
ลํองเรือชมปลาวาฬ  นั่งกระเช๎าลอยฟ้าชมเมือง จูโน ก็มีให๎เลือกตามความต๎องการ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห๎องอาหาร Lido Café -International Buffet (MarketPlacge &  
Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย 

23.00 PM  เรือออกจาก เมือง จูโน อลาสก๎า 
Jun 28, Friday  Skagway, Alaska, USA 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหาร Lido Café -International Buffet (MarketPlacge &  

Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย 
7.00 AM  เรือถึงเมือง สแก็กเวย์ อลาสก๎า 

Skagway เป็นเมืองเล็กๆ มีประชากรอยูํไมํมาก มีบ๎านเมอืงอันเกําแกํที่มีเอกลักษณ์เปน็ของของ
ตัวเองที่นักทํองเที่ยวไมํพลาดที่จะมาถํายรูปสวยๆกัน สมัยกํอนเป็นเมืองของนักเสี่ยงโชคหาทอง
ในสมัยยุค 1898 ปจุบันมีนักทํองเที่ยวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นเมืองที่นักทํองเที่ยวต๎องมาให๎ได๎ 
ถ๎ามา อลาสก๎า กิจกรรมหลักเชํน เดินชมและถํายรูป บ๎านเมืองสีสดใสในเมือง นั่ง เฮลิคอปเตอร์ 
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ขึ้นไปยอดเขา นั่ง Dog Sled ชมความงามของธารน้ําแข็ง เป็นต๎น 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห๎องอาหาร Lido Café -International Buffet (MarketPlacge &  

Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรบัอาหารเอเชีย 
7.00 PM  เรือออกจากเมือง สแก็กเวย์ อลาสก๎า 
Jun 29, Saturday Cruising Tracy Arm / Endicott Arm 
เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า กลางวัน และ อาหารเย็น ณ ห๎องอาหาร Lido Café -International 

Buffet (MarketPlacge &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรบัอาหารเอเชีย 
วันนี้เรือสําราญ Crystal Symphony จะลอํงเรือผํานTracy ArmFjord เป็นวิวภูเขาที่เกิดจาก
การกัดเซาะของธารน้ําแข็งบนเทือกเขา ตั้งอยูํหํางจากเมืองจูโนํไปทางตอนใต๎ประมาณ 45 ไมล์ 
เป็นจุดมุํงหมายของนักทํองเที่ยวทุกคน เรอืสําราญจะนําทํานผํานดูวิวธรรมชาติสวยๆ  ที่เต็มไป
ด๎วยวิวทะเล ภูเขา   

Jun 30, Sunday Ketchikan, Alaska, USA 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหาร Lido Café -International Buffet (MarketPlacge &  

Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย 
9.00 AM  เรือถึงเมือง แคทชิแกน อลาสก๎า 

เคตชิคานเป็นเมืองแหํงของปลาแซลมอน เป็นแหลํงกําเหนิดของปลาแซลมอนชั้นดีนั้นเอง เป็น
เมืองที่เงียบสงบมีร๎านอาหารแปลกตาและนาํสนใจมากมายและมีทัศนียภาพที่งดงามจากทุกจุด
ชมวิว และที่สาํคัญอีกอยํางคือ  เสาแกะสลักที่ใหญํที่สุด totem Poles อายุนับร๎อยปี ของขาวพื่
นเมือง หรือทํานสามารถเดินไปตามทางเดินริมทะเลแบบชนบทบน ถนน Creek Street  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห๎องอาหาร Lido Café -International Buffet (MarketPlacge &  
Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย 

6.00 PM  เรือออกจากเมือง แคทชิแกน อลาสก๎า 
Jul 01, Monday Cruising the Inside Passage 
เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า กลางวัน และ อาหารเย็น ณ ห๎องอาหาร Lido Café -International 

Buffet (MarketPlacge &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย 
วันนี้ เรือสําราญ จะลํองผํานเส๎นทาง Inside Passage  
จาก อลาสก๎าเพื่อทีจ่ะกลับไปแวนคูเวอร์  แคนนาดา เสน๎ทางนี้จะผํานหมูํเกาะ ธรรมชาติที่
สวยงามมากมาย ธารน้ําแขํง เทือกเขา สัตว์ตํางๆ 
มากมาย และเป็นเส๎นทางที่นักทํองเที่ยวนิยมมาก 

Jul 02, Tuesday Vancouver, British Columbia, Canada 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหาร Lido Café -International Buffet (MarketPlacge &  

Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย 
8.00 AM     จอดเทียบทําที่ทําเรือเมือง แวนคูเวอร์, ประเทศ แคนนาดา 
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หลังรับประทานอาหาร, เช็ค-เอ๎าท์ ออกจากเรือ และรับกระเป๋าเดินทางของทํานเดินทางกลับ 
โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน พัก 2 ท่าน รวมกัน 1 ห้อง (งดแถมกระเป๋า) วันที่ 25มิ.ย.-2ก.ค.62 

ห้องพักแบบ  บาท / ท่าน 

Deluxe Stateroom with Large Picture Window   158,000 

Deluxe Stateroom with Verandah   195,000 

Seabreeze Penthouse 297,000 

Penthouse with Verandah 297,000 

Penthouse Suite with Verandah   397,000 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

เราสามารถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ท่าน รับประกันราคาถูก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
 
 เงื่อนไขการช าระเงิน (เมื่อท าการจอง)  
1. ชําระมัดจําทํานละ 30% ภายใน 2 วันทําการ หลังจากทีท่ํานได๎ทําการจอง และได๎รับการยืนยันจากทางเรือ  
พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถ
เดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไมํชําระเงินคํามัดจํา 
หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสทิธิยกเลิกการจัด หรอืยกเลิกการเดินทาง) 
2. ชําระสํวนที่เหลือทั้งหมดภายใน 85 วันทําการกํอนออกเดินทาง  

**หากระยะเวลาในการจองน๎อยกวํา 75 วันทําการกํอนเดินทาง บริษัทฯ ใครํขอเรียกเก็บยอดทั้งหมดทันทีที่ทําการจอง**  
**ในกรณียกเลกิการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนยอดมัดจําหรือยอดเต็มในทุกกรณี** 

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับชําระด๎วยเช็ค*** 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศกึษาเง่ือนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 
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หมายเหต ุ
1. สําหรับผู๎มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไมํอนุญาตให๎ขึ้นเรือ/สําหรับเด็กอายุต่ํากวํา 6 เดือน ไมํอนุญาตให๎ขึ้นเรือ 
2. ลูกค๎าต๎องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต๎องมีอายุมากวํา 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรํับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย ไมํวาํกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของไทยไมํอนุญาตให๎
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํอนุญาตให๎เข๎าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมํสามารถ
ควบคุมได๎ เชํน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทํองเที่ยวให๎
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํตอ๎งแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช๎ในการเทียบทําเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ๎งให๎ลูกค๎าทราบกอํนเดินทางอีกครั้ง 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ห๎องพักบนเรือสําราญ 7 คืน (ตามแบบหอ๎งพักที่ทํานได๎ทําการชําระเงิน) 
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว๎นห๎องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
3. คําภาษีทําเรือ 
4. คําทิปพนักงานบนเรือ 
5. คําแพ็คเกจเครื่องด่ืมบนเรือสําราญ / คํา WIFI 
6. รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. อาหารพิเศษที่ทํานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
2. คําทําหนังสือเดินทาง, คําธรรมเนียมวีซําอเมริกา และแคนาดา 
3. คําใช๎จํายสํวนตัวอื่นๆ เชํน คําซักรีด คําโทรศัพท์ คําเครื่องดื่ม ฯลฯ 
4. คําตั๋วเครื่องบิน (หากต๎องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ๎าหน๎าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง) 
5. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
6. คําทัวร์เสรมิบนฝั่งตามเมืองตําง 
7. คํารถรับสํง สนามบิน ทําเรือ สนามบิน 
เงื่อนไขการใชบ้ริการ 
1. การเดินทางในแพ็คเกจลํองเรือสําราญ เป็นการเดินทางเอง ไมํมีหัวหน๎าทัวร์ และรถรับสํงนําเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกต๋ัว โดยสารภายในประเทศ หรอืตํางประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็ควํากรุ๏ป
มีการคอนเฟิร์มเดินทางกํอนทุกครั้ง มฉิะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การชําระคําบริการ 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห๎องพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลิกและคืนคําทัวรห์ลังจากมีการชําระเงิน 
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4.1 แจ๎งยกเลกิกํอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎
เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทําน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซ่ึงจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายทีไ่มํสามารถเรียกคืนได๎ เชํน คําตั๋วเครื่องบิน คําห๎อง 
คําธรรมเนียมวีซําตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคําใช๎จํายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมํสามารถเดินทางได๎ 
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุไว๎ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพ่ือการทํองเที่ยวเทํานั้น ไมํสนับสนุนให๎ลูกค๎าเดนิทางเข๎าประเทศทํองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผํานการตรวจคนเข๎าเมือง ขึ้นอยูํกับการพิจารณาของเจ๎าหน๎าที่เทํานั้น ลูกค๎าทุกทํานต๎องผํานการตรวจคนเข๎า
เมืองด๎วยตัวของทํานเอง ทางหัวหน๎าทัวร์และมัคคุเทศก์ไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือใดๆ ได๎ทั้งสิ้น 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 

ด้วยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากขึ้น... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ  

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บรษิัทจะจํายคําใช๎จําย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ได๎เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการ

เดินทางกลับประเทศไทย / 

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* สําหรับผู๎เอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เทําของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว๎ในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางท่ัวโลก”  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่
น้อยกว่า 1 สัปดาห์  และกรุณาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ านวน  

หลังจากส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัยแลว้ 
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เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า VISA CANADA 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช๎งานไมํต่ํากวํา 6 เดือน และมหีน๎าพาสปอร์ตวํางอยํางน๎อย 3 หน๎า (ถ๎ามีไมํถึงกรณุาไปตํอ
หน๎าที่กองหนังสือเดินทาง คําใช๎จําย ≈ 100 บาท 
 รูปถํายสี (ต๎องถํายไว๎ไมํเกิน  6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทํานั้น) ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูํกับประเทศที่จะ
เดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* ค๎าขาย หลักฐานทางการค๎า เชํน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค๎าที่มีชื่อผู๎เดินทาง อายุย๎อนหลังไมํ
เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง 
 *พนักงานและผู๎ถือหุ๎น หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ 
 *ข๎าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต๎นสังกัด  
  หลักฐานแสดงฐานะการเงิน ( สถานทูตไมรํับบัญชีกระแสรายวัน ) 
*สําเนาสมุดเงินฝากประจํา หรือ ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน๎า ย๎อนหลัง 6 เดือน พร๎อมด๎วยหนังสือรับรองจากธนาคาร 
กรุณาสะกดชื่อให๎ตรงกับหน๎าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเลํมเดียวกับสําเนาที่ทํานจะใช๎ยื่นวีซํา (ใช๎เวลาดําเนินการขอ
ประมาณ 5 วันทําการ) 
* เด็กใช๎เอกสารรํวมกับบิดา-มารดา 
 *สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช๎เอกสารการเงินรํวมกันได๎ แตํให๎ถํายสําเนาแยกคนละชุด 
 กรณีเด็กอายุตํ่ากวํา 20 ปีบริบูรณ์ 
 หากเด็กไมํได๎เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมํได๎เดินทางทั้งสองคน ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎
เดินทางไปตําง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต๎องออกโดยที่วําการอําเภอ 
 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ๎าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยํา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ๎ามี) 1 ชุด 
 


