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169,000.- 
(มดัจ ำทำ่นละ 
40,000.-) 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 11 – 22 เม.ย. 61 

25 เม.ย. – 06 พ.ค. 61 13 – 24 ม.ิย. 61 25 ก.ค. – 05 ส.ค. 61 

08 – 19 ส.ค. 61 12 – 23 ก.ย. 61 17 – 28 ต.ค. 61 

 
 

วนัที ่ (1) : กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – แวนคเูวอร ์– สะพำนแขวนคำปิลำโน – ยำ่นแกสทำวน ์
วนัที ่ (2) :  แวนคเูวอร ์– วกิตอเรยี – สวนบชูำรด์ 
วนัที ่   (3) : แวนคเูวอร ์– คลักำร ี– บำนฟ์ – น ำ้ตกโบว ์– เทอืกเขำซลัเฟอร ์
วนัที ่ (4) : บำนฟ์ – โคลมัเบยีไอซฟิ์ลด ์– ทะเลสำบเลคหลยุส ์– คลักำร ี
วนัที ่ (5) : คลักำร ี– ควเิบก 
วนัที ่ (6) : ควเิบก – น ำ้ตกมอนทโ์มเรนซี ่– มอนทรอีอล 
วนัที ่ (7) : มอนทรอีอล – วหิำรนอรธ์เทอดำม – ออ๊ตตำวำ 
วนัที ่   (8) : ออ๊ตตำวำ – ลอ่งเรอืชมควำมงำมทะเลสำบ 1,000 เกำะ – โตรอนโต ้
วนัที ่ (9) : โตรอนโต ้– น ำ้ตกไนแองกำรำ่ – ลอ่งเรอื Hornblower – น ัง่เฮลคิอปเตอร ์
วนัที ่  (10) : น ำ้ตกไนแองกำรำ่ – โตรอนโต ้– Outlet – สนำมบนิ 
วนัที ่  (11) : โตรอนโต ้- ฮอ่งกง 
วนัที ่  (12) : ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

 

Canada 12 Days แคนำดำ 12 วนั 
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วนัที ่(1)  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – แวนคเูวอร ์– สะพำนแขวนคำปิลำโน – ยำ่นแกสทำวน ์

 
08.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิเคาน์เตอร์สายการบนิคาเธย ์แปซฟิิค แถว M 

ประต ู6 
11.05 น.  ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 750  
15.00 น.  เดนิทางถงึ ฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
16.20 น.  ออกเดนิทางสู ่แวนคเูวอร ์โดยเทีย่วบนิที ่CX 838  
   

******* บนิขำ้มเสน้แบง่เขตเวลำสำกล ******* 
 

13.15 น.  เดนิทางถงึ แวนคูเวอร ์มลรัฐบรติชิโคลัมเบีย ประเทศแคนาดาน าท่านผ่านพธิีการ
ตรวจคนเขา้เมอืง และ ศลุกากร    
น าท่านเขา้ชม สะพำนแขวนคำปิลำโน (Capilano Bridge) ซึ่งเป็นสะพานไม ้
แขวนทีย่าวทีส่ดุในประเทศแคนาดา ทอดยาวขา้มเหวลกึและสามารถชมคาปิลาโนแคน
ยอนทีอ่ยูล่กึลงไปเบือ้งลา่ง  
น าท่านชม สวนสแตนลีย่ ์(Stanley Park) ที่ตัง้อยู่กลางเมอืงแวนคูเวอร ์ลักษณะ
เป็นเหมอืนเกาะยืน่ลงไปในเบอรร์าดอนิเลท ในสวนมตีน้ไมข้นาดใหญท่ีม่อีายนัุบ 100 
ปี สวนแหง่นี้เป็นสถานทีท่ีช่าวแคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสผีวิไดม้าใชป้ระโยชน์บน
พื้นที่สีเขียวกลางเมือง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และออกก าลังกาย 
จุดเด่นของสวนสาธารณะที่ นักท่องเที่ยวเขา้ชมกันมากที่สุดถ่ายรูปคู่กับ  เสำ
อนิเดยีนแดง (Totem Pole)ทีเ่กา่แกเ่สาสัญลักษณ์ทีต่ัง้ไวเ้พือ่ระลกึวา่บรเิวณนี้เคย
เป็นถิน่ที่อยู่ของชนพื้นเมอืงอนิเดยีมาก่อน ซึง่ในสมัยก่อนชนพื้นเมอืงใชเ้สาโทเทม 
เลา่เรือ่งราวความเป็นมาของเผา่และเป็นทีเ่ก็บอัฐขิองคนตาย หรอืสถานทีป่ระจานศัตร ู
กลุ่มเสาแห่งนี้ ไดถู้กน ามาจากที่ต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ที่ชาว
พืน้เมอืงในทอ้งถิน่ท าขึน้  
น าท่านชม ย่ำนแกสทำวน ์(Gass Town) เป็นชมุชนแรกของคนที่มาตัง้ถิน่ฐานอยู่
ในรัฐบรติชิโคลัมเบยีก่อนทีจ่ะมาเป็นแวนคูเวอร ์ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเทีย่วส าคัญที่
นักท่องเทีย่วจะตอ้งแวะมาเยีย่มชมแหล่งก าเนดิของเมอืงแวนคเูวอร ์ส าหรับเมอืงแกส
ทาวนม์บีรรยากาศของเมอืงเกา่สถาปัตยกรรมวกิตอเรยีทีไ่ดรั้บการบรูณะใหมแ่ละรักษา
ใหอ้ยู่ในสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คอื รูปปั้นของแกสซ ีแจ็คที่ตัง้อยู่บรเิวณจัตุรัสกลาง
เมือง จากนั้นน าท่านชม นำฬกิำเรอืนแรกของโลกทีเ่ดนิไดด้ว้ยพลงัไอน ำ้ โดย
นาฬกิาไอน ้าจะตเีสยีงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสยีงดนตรเีสยีงเดยีวกับนาฬกิา
บิ๊กเบนในกรงุลอนดอนและนาฬกิาจะพน่ไอน ้าพวยพุง่ออกมาทกุ 1 ชัว่โมง 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Empire Landmark Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
  

วนัที(่2)  แวนคเูวอร ์– วกิตอเรยี – สวนบชูำรด์ 

  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ทำ่เรอืซอรว์ำสเซน (Tsawwassen) เพือ่ลอ่งเรอืเฟอรร์ีข่า้มชอ่ง
แคบจอรเ์จยีอันสวยงามสู ่“เกาะวคิตอเรยี” เมอืงหลวงของรัฐบรติชิโคลัมเบยี ระหวา่ง
ทางถา้โชคดที่านอาจจะมโีอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต วา่ยวนอยู่
ในบรเิวณอ่าว ชม เมอืงวกิตอเรยี (Victoria) เมืองหลวงของรัฐบรติชิ โคลัมเบีย
เมอืงทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็น "เมอืงแหง่สวน" (City of Gardens) ผา่น
ชม โรงแรม Fairmont Empress , The Market Square , ไชน่า ทาวน์ รวมถงึ
วอเตอร์ฟรอนท์  แวะถ่ายรูปกับ อำคำรรฐัสภำในเมืองว ิกตอเรีย  (British 
Columbia Paliament Buildings) แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นพระนำงเจำ้วคิตอเรยี 
แหง่ประเทศอังกฤษ  / หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนบชูำรด์  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (Butchart Garden) 
บา่ย  น าท่านชม สวนบชูำรด์ (Butchart Garden) สวนดอกไมท้ีไ่ดรั้บการยกย่องวา่เป็น

สวนดอกไมท้ีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก ซึง่มอีายมุากวา่ 100 ปี จากการ ชอบตกแตง่
สวนของครอบครัว บชูารด์ น าทา่นชมสวนดอกไมแ้ละเดนิชมบรเิวณสวนทีถ่กูจัดแตง่ใน
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หลากหลาย รูปแบบหลากหลายสไตล ์มทัีง้การจัดสวนแบบชงัเคน่,  สวนแบบอังกฤษ, 
สวนญี่ปุ่ น ฯลฯ  อสิระใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้ ของที่ระลกึ ของตกแต่งบา้นและสวน 
ภาพเขยีน พันธุไ์มต้า่งๆ ภายในรา้นขายของทีร่ะลกึสวนบชูารด์  

  น าทา่นน่ังเรอืเฟอรร์ีก่ลับสู ่แวนคเูวอร ์   
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Empire Landmark Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัที(่3)  แวนคเูวอร ์– คลักำร ี– บำนฟ์ – น ำ้ตกโบว ์– เทอืกเขำซลัเฟอร ์

  
เชา้  เดนิทางสู ่สนามบนิ / รับประทานอาหารเชา้ (Box Breakfast) 
07.15 น.  ออกเดนิทางสู ่คลักำร ีโดยเทีย่วบนิ AC 202 
09.38 น.   น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคลักำร ี(Calgary) แห่งรัฐอัลเบอรต์า้ เมอืงเศรษฐกจิมั่งคั่ง

ดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุเป็นอันดับหนึง่ของรัฐอัลเบอรต์า้ 
   น าท่านเดนิทางสู่ อุทยำนแห่งชำตบิำนฟ์ (Banff National Park) เพชรน ้าเอก

แหง่เทอืกเขาร๊อคกี ้ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาอันสวยงาม  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดนิทางสูจุ่ดถ่ายรูปบรเิวณ Surprise Corner เป็นจุดทีถ่่ายภาพ เมอืงบานฟ์ 

ไดส้วยทีส่ดุอกีมมุหนึง่ โดยมโีรงแรมแฟรม์องทบ์านฟ์สปรงิเป็นฉากหลัง 
  แวะบันทึกภาพและชม น ำ้ตกโบว ์(Bow Falls) น ้าตกที่เกดิจากการละลายของ

น ้าแข็ง จนกลายเป็นตน้ก าเนดิของแมน่ ้า    
  น าท่านเดนิทางสู่ สถำนกีระเช้ำเทอืกเขำซลัเฟอร ์(Sulphor Mountain)  น่ัง

กระเชา้ลอยฟ้าชื่อว่า  Sulphor Mountain Gondola Lift (กระเชา้ 1 หลัง  น่ังได ้
ประมาณ 4 ท่าน)  ขึน้สูส่ถานียอดเขาซัลเฟอร ์ซึง่อยูส่งู กวา่ระดับน ้าทะเลประมาณ 2, 
285 เมตร บนยอดเขามีทางเดนิไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขา คือ ยอดแซนซัน  
(Sanson Peak) สงู 2,337 เมตร ระหวา่งทางเดนิไปยังยอดเขามจีดุชมววิอยูเ่ป็นระยะๆ 
และมป้ีายใหค้วามรูเ้รือ่งสัตวป่์า ในทอ้งถิน่กับธรรมชาตทิีเ่ห็น อยูร่อบตัว และจดุชมววิ
แหง่นีย้ังสามารถมองเห็นววิของเทอืกเขา ร็อกกี ้และทะเลสาบมรกตอันงดงามอกีดว้ย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร 
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม ELK AVE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
    

วนัที ่(4)   บำนฟ์ – โคลมัเบยีไอซฟิ์ลด ์– ทะเลสำบเลคหลยุส ์– คลักำร ี

   
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

น าท่ าน เดินทางสู่  โคลมั เบียไอซ์ฟิ ลด ์ (Columbia Icefield)  น าท่ าน น่ั ง 
Snowcoach มุง่หนา้สูล่านน ้าแข็งโคลัมเบยีไอซฟิ์ลด ์ เป็นธารน ้าแข็ง (Glacier) อายุ
นับหลายลา้นปี ซึง่มขีนาดใหญ่พอๆกับเมอืงหนึ่ง ชมความงดงามของธารน ้าแข็งอัน
ขาวโพลนกวา้งไกลสดุสายตา นับเป็นไอซฟิ์ลดข์นาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดีย้น
ร็อกกี ้และเกา่แกท่ีส่ดุของทวปีอเมรกิาเหนอื  

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
บา่ย   น าท่านชมความงามของ ทะเลสำบเลคหลุยส ์ (Lake Louise)  ที่อยู่สูงกว่า

ระดับน ้าทะเล 1,730 เมตร แวดลอ้มดว้ยเทือกเขาทีม่หีมิะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา 
น ้าในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกต มีผวิน ้านิ่งที่เรียบใสราวกับกระจกสะทอ้นเงาของ
ขนุเขาและธารน ้าแข็งทีอ่ยู่สงูขึน้ ไปเป็นภาพทีง่ดงาม สดุพรรณนา ดั่งสวรรคบ์นดนิ / 
เดนิทางกลับสู ่คลักำร ี

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร 
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Delta Airport หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัที ่(5)   คลักำร ี– ควเิบก 

 
เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร / เดนิทางสู ่สนามบนิ 
10.10 น.  ออกเดนิทางสู ่ออ๊ตตำวำ โดยเทีย่วบนิ AC 318  

(บรกิำรอำหำรกลำงวนั บนเครือ่ง) 
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16.08 น. เดนิทางถงึ ออ๊ตตำวำ เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
17.20 น. ออกเดนิทางสู ่ควเิบก โดยเทีย่วบนิ AC 8768 
18.10 น. เดนิทางถงึ ควเิบก เป็นรัฐทีใ่หญท่ีส่ดุของแคนาดาอยูท่างตะวันออกของประเทศ และ

เป็นรัฐเดยีวทีไ่มใ่ชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในระดับรัฐ แตใ่ชภ้าษาฝร่ังเศสแทน 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Hotel Le Concorde หรอืเทยีบเทำ่ 
      

วนัที(่6)       ควเิบก – น ำ้ตกมอนทโ์มเรนซี ่– มอนทรอีอล 

   
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เขตเมอืงเกำ่ของเมอืงควเิบค (LowerTown) ตัง้อยู่รมิน ้าแม่น ้าเซนต์
ลอเรนซ ์เป็นชุมชนที่ชาวฝร่ังเศสไดเ้ขา้มาตัง้ถิน่ฐานเป็นแห่งแรกของทวปีอเมรกิา
เหนือ น าชมอาคารบา้นเรือนเก่าบนถนน RUE DU PETIT CHAMPLAIN ที่องค์การ
ยูเนสโกไ้ดข้ ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกและเป็นถนนที่แคบที่สดุในอเมรกิาเหนือ ซึง่
ถนนเสน้นีเ้ป็นแหลง่เดนิเลน่ซือ้ของทีร่ะลกึตา่งๆ 
น าท่านชม น ำ้ตกมอนทโ์มเรนซี่ (Montmorency Falls) โดยท่านสามารถเดนิ
ขา้มสะพานทีส่รา้งขึน้เหนอืน ้าตกทัง้สาย อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอัธยาศัย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมอนทรอีอล (Montreal)  เมอืงที่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของประเทศแคนนาดา เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดงานเอ็กซโ์ปและโอลมิปิคเมอืปี ค.ศ.1976 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Montreal Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัที ่(7)  มอนทรอีอล – วหิำรนอรธ์เทอดำม – ออ๊ตตำวำ 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมความงามของ เขตเมอืงเกำ่ (Old Town) และเมอืงใหม ่(New Town) 
ซึง่มอีาคารสงูทันสมัย ชมบรรยากาศเมอืงในแบบฝร่ังเศส เนื่องจากเมอืงนี้ประชากร
ส่วนใหญ่สื่อสารโดยภาษาฝร่ังเศส เรียกไดว้่าเป็นชุมชนฝร่ังเศสขนาดใหญ่นอก
ประเทศฝร่ังเศสเลยก็วา่ได ้ 
น าท่านชม วหิำรนอรธ์เทอดำม (Notre Dame Basilsca of Montreal) ซึง่เป็น
วหิารเกา่แกแ่ละยิง่ใหญท่ีส่ดุของเมอืงมอนทรอีอล 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงออ๊ตตำวำ (Ottawa) เมอืงหลวงของประเทศแคนาดา เมอืง

ที่ได รั้บการยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็นจุดศูนย์  รวมของสถานที่ทาง
ประวัตศิาสตร ์พพิธิภัณฑ ์สวนสาธารณะใหเ้ทีย่วชมมากมาย / น าท่านถ่ายรูปและชม
ความยิง่ใหญ่ของ อำคำรพำเลยีเมนท ์ฮลิล ์(Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่
สรา้งขึน้อย่างยิง่ใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเทีย่วหลัก ทีม่ผีูช้มมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของ
ประเทศ โดยอาคารรัฐสภานัน้เป็นอาคารตัวอยา่งทีด่ขีองอาคารทีส่รา้งขึน้ในสไตลฟ้ื์นฟู
กอธคิ (Gothic Revival Style) สรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งวันที ่24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916  
แลว้เสร็จในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927  ตัวอาคารตั ้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง
ออตตาวา ซึง่จากจุดนี้สามารถ มองเห็นววิทวิทัศน์อันงดงามของแม่น ้าอ๊อตตาวาได ้
อยา่งชดัเจน   

  น่ังรถผา่นชม ท าเนยีบนายกรัฐมนตร,ี อนุสาวรยีท์หารนรินาม, สถานฑตูประเทศตา่งๆ 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Crowne Plaza Ottawa หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัที ่(8)  ออ๊ตตำวำ – ลอ่งเรอืชมควำมงำมทะเลสำบ 1,000 เกำะ – โตรอนโต ้ 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



GOLDEN9TRIP CO., LTD. / MYTRIP-CANADA 12D BY CX - Update 03-01-18                                                                                                     5 
 

           

น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสำบ 1,000 เกำะ (Thousand Island) น าทา่นลอ่งเรอืชม
ควำมงำม ของทะเลสำบ 1,000 เกำะ ท่านจะเพลิดเพลินไปกัยทัศนียภาพอัน
สวยงามของธรรมชาต ิและสดชืน่ไปกับอากาศอันบรสิทุธิ ์

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโตรอนโต ้(Toronto) เมอืงหลวงของรัฐออนทารโิอ เมอืง

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของแคนาดา  ตัง้อยูร่มิทะเลสาบออนตารโิอ  
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
เขา้สูท่ีพั่ก   โรงแรม  Hilton Markham หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัที ่(9)       โตรอนโต ้– น ำ้ตกไนแองกำรำ่ – ลอ่งเรอื Hornblower – น ัง่เฮลคิอปเตอร ์

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู ่น ำ้ตกไนแองกำรำ่ (Niagara Falls) ฝ่ังแคนาดา ซึง่เป็น 1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรย์ของโลก ท่านจะไดพ้บความยิง่ใหญ่ของน ้าตกที่มีบรเิวณน ้ามากมาย
มหาศาลกอ่ใหเ้กดิเสยีงสน่ันหวัน่ไหว และละอองไอน ้าทีส่รา้งความสดชืน่ไปท่ัวบรเิวณ
ทอดผา่นดว้ยสายรุง้โคง้รับกับตัวน ้าตกขนาดมหมึาสรา้งความสวยงามเห็นสายรุง้ทีเ่กดิ
จากละอองน ้าอยูเ่หนอืน ้าตกในวนัทีส่ภาพอากาศอ านวย  

  ท่ านสัม ผัสประสบการณ์ ค รั้งยิ่งใหญ่  ในการชมน ้ าตกไนแองการ่าล่องเร ือ 
Hornblower Niagara (Maid Of The Mist) ชม ความงามและความใหญ่โตของ
น ้าตกไนแองการา่อยา่งใกลช้ดิ  
หมำยเหตุ : ถำ้ Hornblower Niagara (Maid Of The  Mist) ไม่เปิดบรกิำร 
เนือ่งจำกสภำพอำกำศไม่อ ำนวยทำงบรษิทั จดัโปรแกรมทดแทนที ่Journey 
Behind The Fall  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตำคำร Skylon  ซึง่ทำ่นสำมำรถชมววิทีง่ดงำม
และบนัทกึภำพน ำ้ตกไนแองกำรำ่ไดจ้ำกมมุสงู 

บา่ย   น าท่าน น ัง่เฮลคิอปเตอร ์ชมความงามของน ้าตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตืน่เตน้ 
เพือ่ไมใ่หท้่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแตล่ะมมุ ควรเตรยีมกลอ้งถ่ายรูปไว ้
ใหพ้รอ้มตัง้แตข่ ึน้เฮลคิอปเตอร ์

   หมำยเหต ุหำกสภำพอำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย ทำงบรษิทัจะท ำกำรคนืเงนิใหท้ำ่นละ 
2,000 บำท 
ชม นำฬิกำดอกไม้ ซึ่งไดรั้บการประดับจากไมด้อก และไมป้ระดับหลากชนิด
ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล / ผ่านชม Whirlpool หรือน ้าวนขนาดยักษ์ที่เกดิจาก
กระแสน ้าทีม่าจากน ้าตกไนแองการา่ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
เขา้สูท่ีพั่ก   โรงแรม Marriott Niagara Falls (View Room) หรอืเทยีบเทำ่ 

พเิศษ  พกัหอ้งฝั่งววิน ำ้ตก Falls View ใหท้่ำนไดช้มควำมงำมของน ำ้ตกท ัง้
สองแหง่อยำ่งเต็มอิม่ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในยำมค ำ่คนื ทำ่นจะไดช้มกำรประดบั
ไฟบรเิวณน ำ้ตกแสนสวยตระกำรตำ 

 
 

วนัที ่(10)      น ำ้ตกไนแองกำรำ่ – โตรอนโต ้– Outlet – สนำมบนิ –  ฮอ่งกง 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่โตรอนโต ้/ น ำทำ่นขึน้หอคอยซเีอ็น (CN Tower) โดยน าท่าน
ขึน้ลฟิท์ข ึน้หอคอยดว้ยความเร็วจากพื้นถงึชัน้ชมววิในเวลาเพียง 58 วนิาทีเท่านั้น 
หอคอยซเีอ็น ตัง้อยู่ย่านใจกลางเมอืงโตรอนโต รัฐออนตารโิอ ประเทศแคนาดา เป็น
หอคอยสือ่สารและสังเกตการณ์สงู 553 เมตร (1,815 ฟุต) เริม่ก่อสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1973 ซเีอ็นทาวเวอรไ์ดรั้บการบันทกึวา่เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามสงูทีส่ดุในโลกเป็นเวลา
ถงึ 31 ปี ชือ่อาคารซเีอ็น ย่อมาจาก “Canadian National Railway” เป็นกจิการ
รถไฟที่เป็นเจา้ของโครงการก่อสรา้งในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน นิยมอา้งองิวา่ ซเีอ็น 
หมายถงึ หอคอยแห่งชาตแิคนาดา (Canadian’s National Tower) ปัจจุบันซเีอ็นทาว
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เวอรเ์ป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่งูเป็นอันดับสามในโลก รองจากเบริจ์คาลฟิา และ หอคอยกวา่ง
โจว แตย่ังครองสถติสิ ิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุในซกีโลกตะวนัตก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นแวะถา่ยรูป อำคำรรฐัสภำ ของจังหวดัออนตารโิอ ซึง่มพีระบรมรูปของพระนาง
วคิตอเรยี พระราชนิีแห่งอังกฤษ เจา้อาณานิคมในสมัยก่อน ตัง้อยู่ดา้นหนา้ ชมและ
ถ่ายรูปสถานที่ส าคัญต่างๆ มากมาย อาท ิมหำวทิยำลยัโตรอนโต(University of 
Toronto) ศูนย์กลางการศกึษาของโตรอนโต, ศำลำว่ำกำรเมอืง(Toronto City 
Hall), สวนควนีพำรค์(Queen’s Park) 
อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที่ โตรอนโต ้พรเีมยีม เอำทเ์ลท  เลือกซื้อสนิคา้แบรน์เนม 
Coach, Calvin Klein, Guess, Polo Ralph Lauren, Fossil, Oakley Vault และอื่นๆ
อกีมากมาย     

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร / น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ  
 

วนัที ่(11)      โตรอนโต ้- ฮอ่งกง 

 

01.50 น.  ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 829  

******* บนิขำ้มเสน้แบง่เขตเวลำสำกล ******* 

 

วนัที ่(12)   ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

 

05.00 น.  เดนิทางถงึ ฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
08.00 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CX 705 
10.05 น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

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

   
เดนิทำง 11–22 เม.ย. / 25 เม.ย.–6 พ.ค. / 13–24 ม.ิย. / 15 ก.ค.–5 ส.ค. 61 

8–19 ส.ค. / 12–23 ก.ย. / 17–28 ต.ค. 61 
 
 

 

 

อตัรำนีร้วม 1.ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ไป - กลับ ชัน้ประหยัด (Economy Class) สายการบนิการบนิคาเธยแ์ป
ซฟิิค  และค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งที่  ระบุในรายการ และสายการบนิภายในประเทศ สาย
การบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) 
2. คา่พาหนะตามทีร่ะบใุนรายการ พรอ้มคนขบัรถ  
   (กรุ๊ป 15 – 19 ทา่น ใชร้ถ 28 ทีน่ั่ง, กรุ๊ป 20 ทา่นขึน้ไป ใชร้ถ 56 ทีน่ั่ง)  
3. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 
4. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ และค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  และน ้าดืม่ 1 ขวด / ท่าน / 
วนั 
5. คา่ทีพั่กโรงแรมทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ 
6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศแคนาดา (ประเทศแคนาดา ประเภท Single Entry Visa)  
   และเจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำปกต ิ

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่รำคำทำ่นละ 169,000.-  

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น) ทำ่นละ 165,000.- 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) ทำ่นละ 163,000.- 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 35,000.- 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัร ์แกรนดแ์คนำดำ 12 วนั 9 คนื (CX+AC) 

ส ำหรบัคณะเดนิทำง (ผูใ้หญ)่ 15 ทำ่นขึน้ไป  
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7. หัวหนา้ทัวรผ์ูช้ านาญ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
8. ค่าประกันอุบัต ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่า
รักษาพยาบาล ตลอดการเดนิทาง วงเงนิไมเ่กนิ 1,500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  
9. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัม สว่น
กระเป๋าใบเล็ก อยูใ่นความดแูลของทา่นเอง ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (จากคา่บรกิาร)     
11. คา่พนักงานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  (ทา่นละ 1 ใบ) 

อตัรำนี ้
ไมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมท าหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 100 บาท/วนั (รวม 1,200 บาท ตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง) 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ  

เง ือ่นไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที ่1 : ส ำรองทีน่ ัง่ มดัจ ำทำ่นละ 40,000 บำท    
งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 25 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

 
กำรยกเลกิ กรณีทีบ่รษิทัทวัรย์กเลกิกำรเดนิทำง 

นับตัง้แตว่นัทีบ่รษัิททัวรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกับลกูคา้ ทางบรษัิทจะด าเนนิการคนืเงนิใหผู้ ้
ช าระเงนิมัดจ าภายใน 15 วนัท าการ  
- เอกสารการรับเงนิคนื ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงนิมัดจ าพรอ้ม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหนา้สมดุบัญชผีูโ้อนเงนิมัดจ า (ชือ่บัญชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกับผูโ้อนเงนิมัดจ า
เทา่นัน้) 
กรณีผูเ้ดนิทำงยกเลกิกำรเดนิทำงเอง แตก่รุป๊ทวัรส์ำมำรถเดนิทำงได ้
ทางบรษัิทจะด าเนนิการคนืเงนิใหแ้กผู่ม้ัดจองภายใน 15 วนัท าการ นับจากวันทีก่รุ๊ปทัวร์
เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงนิคนื ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงนิมัดจ าพรอ้ม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหนา้สมดุบัญชผีูโ้อนเงนิมัดจ า (ชือ่บัญชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกับผูโ้อนเงนิมัดจ า
เทา่นัน้) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั ไมห่ักคา่ใชจ้า่ย  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41 - 59 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 - 40 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 40,000 บาท 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 - 30 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทัวร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11 - 20 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 75% ของคา่ทัวร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 10 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย อาท ิการลา่ชา้ของสาย
การบนิ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิสภาพภมูอิากาศ การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้
จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หม้ากทีส่ดุ  
2. เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทีจ่ะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ทีท่างทัวรจั์ดให ้ 
3. หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่าน
ช าระแลว้  
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เอกสำรยืน่วซีำ่แคนำดำ 
(ใชเ้วลำยืน่โดยประมำณ 20 วนัท ำกำร) 

ณ ปัจจบุัน สถานฑตูไมอ่นุญาต ใหด้งึเลม่ Passport หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ลกูคา้มแีผน
เดนิทางที ่
ตอ้งใช ้Passport กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตั๋วเครือ่งบนิ+
โรงแรม  
ในชว่งทีล่กูคา้จะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสารกรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจและเตรยีมใหค้รบและกรณุาอยา่ดือ้และยดึตดิกับการยืน่วซีา่ใน

สมัยกอ่น ) 

แบบฟอรม์ค ำรอ้งขอวซีำ่ และ แบบฟอรม์เกีย่วกบัครอบครวั (กรณุำกรอกใหค้รบถว้น)
(กรณุำกรอกแบบฟอรม์ภำษำไทยทีท่ำงบรษิทัฯ ทวัรใ์หก้รอกขอ้มลู เพือ่ท ำวซีำ่ออนไลน)์ 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
(หากมเีลม่เกา่กรณุาแนบเลม่เกา่กอ่นหนา้เลม่ปัจจบุนัมาดว้ย) 

2. รปูถำ่ย ส ี หนำ้ตรง ขนำด 3.5*4.5 ซ.ม. จ ำนวน 2 รปู พืน้
ฉำกหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีำว (อยำ่ถำ่ยเอง เพรำะพืน้เป็นสี

เทำ ใชไ้มไ่ด)้ หำ้มสวมแวน่สำยตำ (รปูถำ่ยตอ้งถำ่ยไวไ้มเ่กนิ 
6 เดอืน...สถำนฑตูมกีำรเทยีบรปูกบัหนำ้วซีำ่ทีเ่คยไดร้บั)  

3. ส าเนาบัตรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขที่

มาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้

เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หย่าและหากมีการใชค้ า

น าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบัตร  
8. สตูบิัตร (กรณีเด็กต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยื่นเอกสาร

เพิม่เตมิดังนี ้ 
9.3 เด็ก เดนิทางกับบคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกให ้

โดยที่วา่การเขตหรอือ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบุชือ่) มี
ความสมัพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว 

9.4 เด็ก เดนิทางกับบดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การ
เขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับบดิา (ระบชุือ่บดิา)  

9.5 เด็ก เดนิทางกับมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การ
เขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

10. หลักฐานการท างาน (จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและ

ประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ 
(คัดส าเนาอายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 
- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการ

วา่จา้ง เงนิเดอืน วนัเดนิทางทีจ่ะไป 
- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้

ปีทีศ่กึษา  
11. หลกัฐำนกำรเงนิ :  (กรณุำเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ ัง้ Bank guarantee และ 

ส ำเนำสมดุบญัช ีท ัง้สองอยำ่งนีต้อ้งเป็นเลขทีบ่ญัชเีลม่เดยีวกนั) 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF
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- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์ (Saving 
account) ออกโดยธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 1เดอืนนับจาก
วนัทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 
100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น ใหส้มเหตสุมผลตอ่การยืน่วซีา่ และยอดแสดงในบัญชี

ตอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (กรณุาปรับสมดุบัญชแีละถา่ยส าเนา 15 วนักอ่นยืน่วซีา่) 
หมำยเหต ุ: หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่ จาก

เดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืน จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมดุบัญช ี

- บัญชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยืน่วซีา่ได ้ แตท่า่นตอ้งแนบบัญชอีอม
ทรัพย ์(Saving) มาดว้ยหากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี ้

✓ หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจ า (Fixed 
account) ออกโดยธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วนั
นับจากวนัทีจ่ะยืน่วซีา่ 

✓ ส าเนาสมดุบัญชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาท ตอ่การรับรอง 1 
ทา่นใหส้มเหตสุมผลในการยืน่วซีา่ 

หมำยเหต ุหำกตอ้งกำรรบัรองกำรเงนิใหค้นภำยในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสำรดงันี ้

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือ่เจา้ของบัญช ีรับรองคา่ใชจ้่าย
ใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูตบิัตร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และ
ความสมัพันธว์า่เป็นคนในครอบครัวเดยีวกัน 

กรณีนำยจำ้งรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหล้กูจำ้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11 

(สถำนฑตูไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนัในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมำ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


