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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - แวนคเูวอร ์(แคนาดาตะวนัตก) เสาร ์

06.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิคา

เธ่ยแ์ปซฟิิก แอรเ์วย ์ เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ  

 
08.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง โดยเทีย่วบนิที ่CX700 

12.10 น. ถงึสนามบนิเชคแลปกอ๊ก ฮ่องกง รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

16.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา โดยเทีย่วบนิที ่CX810 

 **บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล**  

13.00 น. ถงึสนามบนิแวนคเูวอร ์ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาใน

ประเทศแคนาดาไดถ้กูแบ่งออกเป็น 6 โซน ซึง่ในแตล่ะโซนจะมเีวลาตา่งกนั 

1 ชัว่โมงโดยประมาณ ซึง่เวลาทีก่รุงเทพจะเร็วกว่าประมาณ 14 - 15 

ชัว่โมง) 

รถโคช้น าทา่นเทีย่วชมเมืองแวนคูเวอร ์(Vancouver) นติยสาร "เดอะ อีโค

โนมสิต"์ ไดจ้ัดอันดับใหเ้ป็นแชมป์เมืองทีน่่าอยู่ทีส่ดุในโลก และเป็นเมือง

ใหญ่อันดับ 3 ชื่อเมืองถูกตัง้ข ึน้หลังศตวรรษที่ 18 โดยนักส ารวจชาว

อังกฤษ "จอรจ์ แวนคูเวอร"์ ทีใ่ชเ้วลาในส ารวจพื้นทีเ่พียงแค่ 1 วันเท่านั้น 

แต่เดมิที่แห่งนี้เคยเป็นถิน่ที่อยู่อาศัยของชาวอินเดียนแดง น าท่านไป

ชมสแตนลีป่ารค์ ถูกจัดใหเ้ป็นอุทยานเมื่อปี 1888 อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพืช

พันธุป่์าฝนนับ 10,000 ตน้ และมสีวนดอกไมท้ีจ่ัดไวอ้ย่างสวยงามตา ร่มรื่น

ดว้ยลากูนอันงดงาม แลว้ในอุทยานยังเต็มไปดว้ยสัตว์ป่ามากมาย เป็น

อุทยานป่าทีเ่ป็นสถานทีน่่าสนใจ เหมาะแก่การมาเดนิเทีย่วสูดบรรยากาศ

แห่งความบรสิทุธิข์องธรรมชาต ิน าท่านถ่ายรูปคู่เป็นทีร่ะลกึกับเสาโทเท็ม 

(Totem) ของชนเผ่าพื้นเมืองอนิเดยีนแดง เป็นวัฒนธรรมทอ้งถิน่ทีต่ัง้โดด

เดน่เป็นสง่า ไวร้ าลกึประวัตศิาสตร ์เขา้ชมคาปิลาโน เป็นสะพานไมแ้ขวนที่

ยาวทีส่ดุของแคนาดา รองรับน ้าหนักไดถ้งึ 90,000 ก.ก. (ชา้ง 96 เชอืก) มี

ความยาวถงึ 137 เมตร ทอดขา้มเหวลกึ 70 เมตรเหนือแม่น ้าคาปิลาโน 

กลับเขา้สู่ย่านไชน่าทาวน์ ชุมชนชาวจีนทีอ่พยพมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ ย่าน 

Gastown คอืโซนเมอืงเกา่แก ่ถอืเป็นดาวน์ทาวน์แห่งแรกของแวนคูเวอรท์ี่

นักบุกเบกิ Gassy Jack Deighton ล่องเรือมาพบและตัง้ชมุชนแรกขึน้ในปี 

ค.ศ.1867 ความส าคัญนี้เอง ท าใหปั้จจุบันชาวเมืองไดร้่วมกันอนุรักษ์เขต

เมืองนี้ไว ้มีนาฬกิาไอน ้า (Gastown Steam Clock) เรือนแรกของโลก ตัง้

โดดเดน่เป็นสง่าอยู่ตรงหัวมุมถนน ตกึเกา่แก่คลาสสกิทีเ่รียงราย ยังคงกลิน่

อายเมืองในยุโรปนั้นยังคงมนตข์ลังไวเ้ช่นเดมิ ย่านวอเตอร ์ฟรอ้นท ์เพิม่
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เสน่หด์ว้ยสสีนัของรา้นรวงสมัยใหม่เขา้ไปไดอ้ย่างเก๋ไก๋ลงตัว ซึง่นี่เองคือ

อกีหนึง่ความผสมผสานทีเ่ป็นเสน่หข์องเมอืงนี้ 

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 
พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.sheratonvancouv

er.com 

วนัที ่2 แวนคเูวอร ์- วคิตอเรยี - สวนบชุชารต์ - แวนคเูวอร ์ อาทติย ์

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม buffet 

10.00 น. น าคณะเดนิทางสูท่า่เรอื เพือ่ลงเรอืเฟอรร์ีข่นาดใหญ่ ทีม่คีวามปลอดภยัสงู 

ขา้มชอ่งแคบจอรเ์จยีสู ่เมอืงวคิตอเรยี (Victoria) Sir James Douglas เป็น

ผูบุ้กเบกิเมอืงเมือ่ปี 1843 โดยการเริม่คา้ขายขนสตัวใ์นรูปบรษัิท Hudson's 

Bay Company เมอืงนี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามมากมาย และเป็นเมอืงทอ่ง 

เทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของรัฐ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 

บ่าย น าเขา้ชมสวนบุชชารต์ (Butchart Garden) สวนพฤกษชาตทิีส่วยตดิอันดับ

โลก ไดร้ับการยกย่องว่าเป็นสวน 5 ฤดู โดยรวบรวมดอกไมน้านาพันธุจ์าก

ทั่วโลกมาปลูกอย่างแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดู

ไหน ท่านก็จะไดส้มัผัสความสวยงามทีไ่ม่ซ ้าแบบ ภายในสวนจะแบ่งออก 

เป็นโซนๆ คือ Sunken Garden, Rose Garden, Japanese Garden, 

Italian Garden และ Mediterranean Garden น ้าพุดนตรใีนทะเลสาบเล็กๆ 

ดเูป็นธรรมชาตมิาก สวนแห่งนี้มอีายุเกา่แก่กว่า 100 ปี เป็นทีช่ ืน่ชอบของผู ้

รักในไมด้อก อาท ิกหุลาบ, ทวิลปิ, ไอรสิ, ไฮเดรนเยีย ดอกไมแ้ต่ละชนดิก็

จะผลดักนัออกดอกตามฤดกูาล สลบัสบัเปลีย่นหมุนเวยีนกนัไป ในเนื้อทีก่ว่า 

55 เอเคอร ์

 

 

15.00 น. เทีย่วชมความงามของเมอืงวคิตอเรยี ประกอบไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที่

สวยงามและทีต่ัง้รฐัสภา ย่านดาวนท์าวน ์ กลิน่อายในยุคบุกเบกิ และเมอืง

หนา้อ่าว เสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วใหห้ลงใหล รา้นรวงเรยีงราย ทศันียภาพ

รายลอ้มรอบดว้ยทะเลและภเูขา ในปี 2008 เมืองวคิตอเรยีนี้ ถกูจัดใหอ้ยู่ใน

อันดบั 16 จาก 100 สถานทีท่ัว่โลกทีน่่าไปเยีย่มชม โดย TripAdvisor 

Traveller's 

 

17.00 น. น าคณะเดนิทางกลบัสูเ่มอืงแวนคเูวอร ์  

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรอืเทยีบเทา่ในระดบั www.sheratonvancouv

http://www.sheratonvancouver.com/
http://www.sheratonvancouver.com/
http://www.sheratonvancouver.com/
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เดยีวกนั er.com 

วนัที ่3 
แวนคเูวอร ์ - บนิสูเ่มอืงคลัการ ี - เทีย่วคลัการ ี - ทะเลสาบหลยุส ์อญั

มณีเม็ดงามแหง่เทอืกเขาร็อคกี ้

จนัทร ์

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

 ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศสูเ่มอืงคลัการ ี  

 ถงึสนามบนิเมอืงคลัการ ี(CALGARY) แห่งรัฐอัลเบอรต์า้ ภูมปิระเทศของรัฐ

นี้จะประกอบไปดว้ยเทอืกเขาร็อกกี้อันสูงชัน ทุ่งหญา้แพรรี่อันกวา้งใหญ่ 

อุทยานแห่งชาตทิีป่กคลุมดว้ยหมิะเกือบตลอดทัง้ปี อีกทัง้ยังเป็นเมืองที่มี

ชือ่เสยีงจากการจัดงาน เทศกาลคาวบอยทีใ่หญ่สดุของโลก จัดประจ าทุกปี

ช่วงเดือนกรกฎาคม และกีฬา โอลมิปิกฤดูหนาว ที่เคยเป็นเจา้ภาพในปี 

ค.ศ.1988 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 

บ่าย เดนิทางสู ่เลคหลุยส ์(Lake Louise) ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตบิานฟ์ 

(Banff National Park) ตัง้อยู่บนความสงู 1,730 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล 

เป็นหมู่บา้นทีอ่ยู่สงูทีสุ่ดในแคนาดา คน้พบโดยนักส ารวจในปีค.ศ. 1882 

โดยทอม วลิสนั กว่า 100 ปีทีไ่ดม้ีการพัฒนาจาก Chalet to Chateau อัน

ยิง่ใหญ่ ของ Chateau Lake Louise จนปัจจุบันเป็นโรงแรม 400 หอ้งเพียง

แห่งเดยีวทีต่ัง้อยู่ปลายทะเลสาบโดยมีธารน ้าแข็งวคิตอเรีย เด่นตระหง่าน

อยู่ดา้นตรงขา้ม น าคณะเขา้เช็คอนิโรงแรม (ภาพอันงดงามของทะเลสาบ

หลุยสเ์ป็นเอกสทิธิ์ส าหรับแขกของโรงแรมเท่านั้น) สีของทะเลสาบจะ

เปลีย่นไปตามฤดกูาลจากสฟ้ีาใส จนถงึเขยีวมรกต อันเกดิจากการเคลือ่นตวั

ของธารน ้าแข็งทีม่ีอนุภาคของหนิกอ้นเล็กๆ เคลือ่นตัวและเริ่มละลายไหล

เป็นล าธารโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาทีม่ีหมิะขาวโพลนปกคลุม ผวิน ้านิง่ใสราว

กับกระจกสะทอ้นเงาของขุนเขาและธารน ้าแข็ง เป็นภาพที่งดงามสุด

พรรณนา 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 พักโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel หรอืเทยีบเทา่

ในระดบัเดยีวกนั 

www.fairmont.com 

 

วนัที ่4 
แคนาเดยีน ร็อคกี ้ - Glacier Adventure - Glacier Skywalk - 

แบมฟ์ 
องัคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

http://www.fairmont.com/
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09.00 น. น าคณะไปร่วมคน้หาความงดงามของธรรมชาตอิันพสิทุธิ ์แคนาเดยีน ร็อคกี ้

เป็นที่รูจ้ักของนักท่องเที่ยวมากว่า 123 ปี สถานที่อันงดงามประดุจหนึ่ง

ภาพวาด กับเรื่องบอกเล่ามาแต่อดีตกาลลว้นชวนฝันใหนั้กท่องเที่ยวมา

เยอืน ในเขตอุทยานแห่งชาตฯิ อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าสน และธารน ้าตก ที่

เก ิดจากการละลายของธารน ้ าแข็ง รวมทั ้งสัตว์สงวนที่อาศัยอยู่ตาม

ธรรมชาต ิอาท ินกอนิทรสีทีอง, หมาป่า, แพะภูเขา, หมีป่า Grizzly เป็นตน้ 

เร ิม่กจิกรรมแรกดว้ย Glacier Skywalk เป็นหนึง่ประสบการณ์ทีใ่หคุ้ณกา้ว

เดนิไปบนทางเดนิกระจกใส บนความสงู 280 เมตรเหนือหุบเขา, ธารน ้าตก 

พรอ้มใหท้า่นไดศ้กึษาเกีย่วกบัพันธุส์ตัวป่์า และฟอสซลิ อายุนับพันๆ ปี  

 

 

 

 น าคณะตะลุยในธารน ้าแข็ง อารธ์า บาสกา้ กลาเซยีร์วาเล่ย ์(Athabasca) 

กจิกรรมทีไ่ม่ควรพลาดในแคนาเดยีน ร็อคกี ้โดยรถ Snow Bus ทีอ่อกแบบ

ในการออฟโร๊ดบนธารน ้าแข็งนับพันปี ใหท้่านไดล้งไปสมัผัสกับธารน ้าแข็ง

ในทุง่กวา้ง โอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสงู กจิกรรมนี้สรา้งความประทับใจและให ้

ทา่นไดส้มัผัสกบัธารน ้าแข็งอย่างใกลช้ดิทีส่ดุ  

** ในกรณีที ่Glacier Adventure and Glacier Skywalk ปิดบรกิาร 

ทางบรษัิทจะคนืคา่ Excursion @ 80 CAD./ท่าน ** 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Buffet 

บ่าย ออกเดนิทางสูเ่มืองแบมฟ์ (Banff) ตัง้อยู่ในหุบเขาชือ่ โบว์ รเิวอรว์ัลเล่ย ์

(Bow River Valley) มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแคสเคด ทีม่ีความสูงถงึ 

2,998 เมตร แบมฟ์ ไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นเขตอุทยานฯแห่งแรกของ

แคนาดา ประกอบไปดว้ยอุทยานประวัตศิาสตรถ์งึ 7 แห่ง แบมฟ์และเลคห

ลยุส ์ไดร้ับการยกย่องว่าเป็นสวรรคบ์นดนิของนักทอ่งเทีย่วอย่างแทจ้รงิ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 พักโรงแรม The Rimrock Resort Hotel หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั www.rimrockresort.co

m 

วนัที ่5 แบมฟ์ - เคเบิล้คาร ์สูย่อดเขาซลัเฟอร ์- เมอืงคลัการ ี พธุ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่นสูส่ถานีกระเชา้ (Gondola) น าท่านขึน้กระเชา้สูจุ่ดชมววิบนยอดเขา

ซัลเฟอร ์(Sulphor Mountain) ซึง่อยู่สงูกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 2,281 

เมตร บนยอดเขามีทางเดนิระยะทาง 1 ก.ม. ไปยังสว่นทีส่งูทีส่ดุทีเ่รียกว่า 

Summit walk ใหท้่านประทับใจกับววิทวิทัศน์อันยิง่ใหญ่ ทีท่่านสามารถ

มองไดไ้กลสดุสายตา แบบพาโนรามา   
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 

http://www.rimrockresort.com/
http://www.rimrockresort.com/
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บ่าย อสิระใหท้่านเดนิเทีย่วชมเมืองทีแ่สนน่ารัก อบอุ่นไปดว้ยความมีมติรไมตรี

จากผูค้น ก่อนจะเดนิทางสูเ่มืองคัลการีอีกครัง้ เมืองคาลการี่ตัง้อยู่ในเขต 

Grassland เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของรัฐอัลเบอรต์า้ มีประชากรอาศัยอยู่ราว 1.1 

ลา้นคน ชว่งตน้ศตวรรษที ่19 อุตสาหกรรมน ้ามันเป็นสาเหตุหลัก ทีท่ าให ้

คนจากทัว่ทกุมุมโลกเดนิทางมาตัง้รกรากทีน่ี่  

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 พักโรงแรม Delta Calgary airport Hotel หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั www.deltahotels.com 

วนัที ่6 คลัการ ี- บนิสูโ่ตรอนโต ้(แคนาดาตะวนัออก) พฤหสับด ี

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

 ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศสูเ่มอืงโตรอนโต ้

 

 ***อยูใ่นระหวา่งท าการบนิ จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนั*** 

 ถงึสนามบนิเมอืงเมอืงโตรอนโต ้

16.10 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตโิตรอนโต ้ เพยีรส์นั รถรอรบัคณะแลว้น าทา่น

เดนิทางสูภ่ตัตาคาร 

19.00 น. รับประทานอาหารกลางค า่ ณ ภตัตาคาร  Local 

 พักโรงแรม Marriott Fallview And Spa หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

(หอ้งพกัววิน า้ตกไนแองการา) 

www.marriottfallview 

andspa.com 

วนัที ่7 
ลอ่งเรอืชมน า้ตกไนแองการา่ – ชมววิน า้ตกไนแองการา่บน Skylon 

Tower -  ชอ้ปป้ิง Outlets - โตรอนโต 

ศกุร ์

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะสูน่ ้าตกไนแองการ่า ใหท้า่นไดย้ลโฉมกบัความงดงามอนัเป็นทีส่ดุ

ของน ้าตก  ประ กอบดว้ยสองน ้าตกใหญ่ คอืน ้าตกอเมรกินั (American 

Fall) และน ้าตกแคนาดา (Canadian Fall) หรอืน ้าตกเกอืกมา้ น ้าตกทัง้สอง

ถกูคัน่ดว้ยเกาะกลางชือ่ว่า Goat Island น ้าตกอเมรกินัอยู่ในเขตประเทศ

สหรัฐอเมรกิา มคีวามกวา้งนอ้ยกวา่สงูนอ้ยกวา่ กวา้งเพยีง 320 เมตรสว่น

น ้าตกแคนาดาเป็นน ้าตกรูปเกอืกมา้ 2 ใน 3 ของน ้าตกอยู่ในเขตประเทศ

แคนาดา กวา้งกว่า สงูกว่า และก็สวยกว่า กวา้งถงึ 790 เมตร จรงิ ๆ แลว้น ้า

ทีต่กลงมาเป็นน ้าตกไนแองการา จะตกจากฝ่ังอเมรกิาไปยังฝ่ังแคนาดา  

 

 

 

 

10.00 น. อกีหนึง่กจิกรรมทีไ่ม่ควรพลาดในการชมน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิ 

ดว้ยการลอ่งเรอื Maid of the Mist เพือ่ใหท้า่นไดส้มัผัสความยิง่ใหญ่ของ

ม่านน ้าตกอยา่งใกลช้ดิ กบัประสบการณ์อันแสนประทบัใจ 

(หมายเหต ุ :ในชว่งฤดหูนาวของทกุปีการลอ่งเรอื Hornblower Niagara 

Cruise อาจจะปิดใหบ้รกิารเนื่องจากสภาพอากาศยังคงหนาวน ้าตกจะ

 

http://www.deltahotels.com/
http://www.marriottfallviewandspa.com/
http://www.marriottfallviewandspa.com/
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แข็งตวัไม่สามารถลอ่งเรอืได/้จะไดล้อ่งหรอืไมข่ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Skylon Restaurant พรอ้มชม

ววิทวิทศันข์องน ้าตกไนแองการา่  

Local 

 

 

13.00 น. น าคณะชอ้ปป้ิงที ่Outlets Collection at Niagara ทีม่สีนิคา้แบรนดด์งัของ

อเมรกิาและทัว่โลก ลดกระหน ่าตัง้แต ่30-70% 
 

16.00 น. เดนิทางกลบัสูโ่ตรอนโต ้  

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Korean 

 พักโรงแรม Double Tree by Hilton Toronto หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.doubletreebyhilt

on 

toronto.com 

วนัที ่8 
เทีย่วเมอืงโตรอนโต CN Tower - อสิระชอ้ปป้ิง - เดนิทางกลบั

กรงุเทพฯ 

เสาร ์

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองโตรอนโต ้(Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ และใหญ่เป็นอันดบั 4 ในทวปีอเมรกิาเหนือ เป็นเมืองทีม่ีหลายเชือ้

ชาตมิากทีส่ดุ มผีูอ้พยพจากทัว่โลกกว่า 169 ประเทศ ใชภ้าษาพูดมากกว่า 

100 ภาษา ครึง่หนึง่ของจ านวน 5 ลา้นกว่าคนลว้นเป็นคนต่างชาต ิมีเพียง

ครึ่งเดียวที่เป็นคนทอ้งถิน่ มีชุมชนชาวเอเชยีและชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดใน

อเมริกาเหนือ จึงท าใหเ้มืองนี้มีวัฒนธรรมหลากหลาย เป็นศูนย์กลาง

ทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ วัฒนธรรม รัฐบาลแคนาดาจงึไดจ้ัดให ้Toronto 

เป็นเมอืงหลวงทางดา้นวัฒนธรรมของประเทศ และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วหลกั 

ชมทวิทศันข์องตวัเมอืงบนหอคอย "ซเีอ็น" (CN Tower) หอคอยทีส่งูทีส่ดุ

ของโลก ผ่านชม Old City Hall สรา้งสถาปัตยกรรมเกา่แก ่University ทีต่ดิ

อันดับ Top ten ของโลก พรอ้มส ารวจวัฒนธรรมที่หลากหลายในย่าน 

ชมุชนชาวกรกี, ลติเต ิ๊ลอติาล,ี ไชน่าทาวน,์ โคเรยีทาวน ์และลติเต ิ๊ลอนิเดยี  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 

13.00 น. อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม หรอืสนิคา้ของทีร่ะลกึของแคนาดา 

ย่านถนนชอ้ปป้ิงชือ่ดงัในโตรอนโตท้ีร่วบรวมสนิคา้หลาก หลายรปูแบบให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ย่างจุใจ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Chinese 

21.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิโตรอนโตเ้พือ่เตรยีมเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

http://www.doubletreebyhiltontoronto.com/
http://www.doubletreebyhiltontoronto.com/
http://www.doubletreebyhiltontoronto.com/
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วนัที ่9 บนิจากโตรอนโต ้- บนิสูฮ่อ่งกง - อยูใ่นระหวา่งท าการบนิ อาทติย ์

01.45 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิคาเธย่ ์ แปซฟิิก บนิสูฮ่่องกง โดยเทีย่วบนิที ่

CX829 

 

 ***อยู่ในระหว่างท าการบนิ บนิขา้มเสน้แบ่งเขตวันสากล***  

วนัที ่10 ฮอ่งกง - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ จนัทร ์

05.00 น. ถงึอากาศยานนานาชาตฮิ่องกง รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

08.55 น. ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานนานาชาตฮิ่องกงสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่

CX705 

 

10.50 น. คณะเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัด

โปรแกรม 

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบูรณ์ครบถว้นจะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการเดนิทาง

เทา่นัน้) 

PERIOD 
Tour Fare 

ADL 

CHD 4-11 

With Bed 

CHD 4-8 

No Bed 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

**13-22 ตลุาคม 2562** 159,000 143,000 128,000 25,000 
-30,000.- 

-23,000.- 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามัน

เชือ้เพลงิ ณ วันที ่ 20 เมษายน 2561 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เสน้ทางแวนคเูวอร-์คลัการ ี/ คลัการ-ีโตรอนโต ้

 คา่รถโคช้มาตรฐานแคนาดา ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ : 10-15 ทา่นใชร้ถเล็ก 

15-20 ทา่นใชร้ถขนาด 33 ทีน่ั่ง  / 21-40 ทา่นใชร้ถขนาด 50 ทีน่ั่ง 

 คา่ตัว๋เขา้ Capilano, คา่ Ferry ไปเกาะวคิตอเรยี, คา่ตัว๋เขา้ Butchart Gardens, คา่ Gondola, คา่

ตัว๋ข ึน้ CN Tower  

 คา่โรงแรมทีพ่ักตามระบุในโปรแกรม หรอืเทยีบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั 

***พกั Fairmont Chateau Lake Louise 1 คนื หอ้งแบบเมาเทน่ววิ*** 

***พกั Sheraton on the Falls Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 1 คนื หอ้งแบบววิน า้ตก*** 

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะแห่ง 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2$ CAD / ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่แคนาดา (ยืน่ผ่านตวัแทน VFS) 

 คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยหัวหนา้ทวัร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 ทา่น (ไม่รวมคา่ทปิ) 

 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง
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การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรส ิน้เชงิ จากอุบตัเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ

16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่

รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลมุถงึประกนั

สขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

-หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้

ของสมัภาระและเทีย่วบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์าม

เอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูล

ของทา่นเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม  

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัร ์

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาใน

หอ้งพัก คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ ยกเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ทา่นตอ้งมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่ 

 หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะขา้มสูฝ่ั่งอเมรกิา ทา่นตอ้งมวีซีา่ USA และการขอวซีา่แคนาดาทา่นตอ้ง

ไดร้ับการอนุมตัวิซีา่เป็นแบบ MULTIPLE เชน่เดยีวกนั 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วันนับจากวันที่

จอง ซึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 

21 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืว่าทา่นยกเลกิ

การเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วนั  หักคา่ใชจ้่าย 1,000 บาท/ทา่น 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59 - 45 วัน  หักมัดจ า 21,000 บาท/ทา่น 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 40 วัน  หักมัดจ า 31,000 บาท/ทา่น 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 - 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หัก 60% ของคา่ทวัร ์

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 1 วันกอ่นการเดนิทาง หัก 100% ของคา่ทวัร ์

  ยกเลกิในวันเดนิทาง หรอื NO SHOW หัก 100% ของคา่ทวัร ์

  หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดย
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สามารถยืน่ขอวซีา่ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้่ายเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่น

ชือ่ตัว๋เทา่นัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเงือ่นไขของตัว๋ที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้ับการ

พจิารณาอนุมัตวิีซ่า ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึง่การยกเลกิ

เฉพาะบุคคลหรือยกเลกิพรอ้มกันทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขของวันเวลาทีย่กเลกิ

ดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะไดร้ับการพจิารณาอนุมัตวิีซ่าจากทางสถานทูต ทาง

บรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้

ไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิยัดังนี้ การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุด

งาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อุบัตเิหตุ ฯลฯ โดยสทิธปิระโยชน์ของท่านจะไดร้ับจากการซือ้

ประกนัเพิม่เตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บรษัิท เอ ดับเบลิยู พี เซอรว์สิเซส (ประเทศ

ไทย)  ที่ระบุความรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรม์เท่านั้น ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรักษา

ผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้

เมอืง ฯลฯ และจะไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดย

ไม่เสยีคา่ใชจ้่าย 

ต ัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง

กลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง

และไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสายการบนิ Cathay Pacific ไม่สามารถ REFUND เงนิได ้

ทกุกรณี ยกเวน้ การเสยีชวีติเทา่นัน้   

ทัง้นี้เงือ่นไขของตัว๋เครือ่งบนิ เป็นไปตามก าหนดของสายการบนิเทา่นัน้ ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเงือ่นไขได ้

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของสายการบนิ Cathay Pacific ในกรณีตัว๋กรุป๊ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้แตก่รณี

ทีบ่นิเป็นตัว๋เดีย่ว หรอืชัน้ธรุกจิสามารถสะสมไมลเ์ฉพาะของสายการบนิไดค้อื Asia Miles เทา่นัน้ ซึง่

การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ **กรณีนี้ ตัว๋สะสมไมล์

ไม่ได ้Non Refund, Non Endorse** 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel 



Page 11 of 15 

 
 

 
 

Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที ่ 1 กนัยายน 2560 การเปลีย่นแปลงของสาย

การบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ 

ณ วันทีอ่อกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพ้ัก 3 ทา่น (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่

แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 

1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง 

/ ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของ

แตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ เครือ่งปรบัอากาศทีม่ี

จะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในแคนาดามลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทดัรัด และไม่มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง

อาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ทา่นสามารถ

จ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 โปรแกรมทวัรร์วมคา่เขา้ชมถกูระบุไวใ้นคอลมัน ์ “อัตรานีร้วม” หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะคนืเงนิ Entrance Fee 

ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้แต่

หากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานที่

ดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระเขา้ชมและ Reservation Fee 
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ไปเรยีบรอ้ยแลว้แลว้    

กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 

การสบูบุหรี ่

(Smoking 

Area) 

 คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ดอลลา่ร ์/ ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 

เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร ์ ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกู

ก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ์

ไม่รับภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้บนพาหนะ

การเดนิทาง 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระ

ของผูโ้ดยสาร ซึง่ความรับผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. 

Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่งๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพ

ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั (Family) 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับการดแูลเป็น

พเิศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลา

เกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศแคนาดา  ใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ 

** ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืที ่VFS Canada ทกุทา่น ** 

 พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนกอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่

ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ 
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 รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใชรู่ปขาวด า และหา้มสแกน) มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน และ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส , 

หย่า /ส าเนาสตูบิัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไป

ทอ่งเทีย่ว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา และสลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 

6  เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจบุัน ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิ

สม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต า่กวา่ 6 หลกั เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่าง

ไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้ง

ออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไม่รับบัญชกีระแสรายวัน***  

 จดหมายรับรองสถานการเงนิจากธ. นัน้ๆ (ตวัจรงิภาษาอังกฤษ) ทีใ่หส้ าเนาการเงนิ ณ ปัจจุบนัยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 

1 – 6 แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมา

ท างานของทา่น โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ตวัจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่

บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ ณ ทีว่่าการ

อ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่าง

ถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่

ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผา่นการพจิารณาวซีา่ไม่ว่าจะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
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และเง ือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

โปรดทราบ 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ื่นในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี้ ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวีซ่าก่อนการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ข ึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความว่าลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยื่นวีซ่าเดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวีซ่าอย่าง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม

และวซีา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วีซ่าใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง และจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 
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11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวีซ่า) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพื่อโหลด หรือ ถอืข ึน้เครื่อง (กรณี

ถอืข ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือ

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซื้อประกัน

สขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทวัรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดร้ับจรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


