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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - แวนคเูวอร ์(แคนาดาตะวนัตก) เสาร ์

06.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิคาเธย่์

แปซฟิิก แอรเ์วย ์เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

 

08.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX700 

12.10 น. ถงึสนามบนิเชคแลปกอ๊ก ฮอ่งกง รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

16.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา โดยเทีย่วบนิที ่CX810 

 **บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล**  

13.00 น. ถงึสนามบนิแวนคเูวอร ์ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาในประเทศ

แคนาดาไดถ้กูแบง่ออกเป็น 6 โซน ซึง่ในแตล่ะโซนจะมเีวลาต่างกัน 1 ชัว่โมง

โดยประมาณ ซึง่เวลาทีก่รงุเทพจะเร็วกวา่ประมาณ 14 - 15 ชัว่โมง) 

รถโคช้น าท่านเทีย่วชมเมอืงแวนคูเวอร์ (Vancouver) นติยสาร "เดอะ อโีคโน

มสิต"์ ไดจ้ัดอันดับใหเ้ป็นแชมป์เมอืงทีน่่าอยู่ทีสุ่ดในโลก และเป็นเมอืงใหญ่

อนัดับ 3 ชือ่เมอืงถกูตัง้ขึน้หลังศตวรรษที ่18 โดยนักส ารวจชาวองักฤษ "จอรจ์ 

แวนคเูวอร"์ ทีใ่ชเ้วลาในส ารวจพืน้ทีเ่พยีงแค่ 1 วันเท่านัน้ แต่เดมิทีแ่ห่งนี้เคย

เป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยของชาวอนิเดยีนแดง น าท่านไปชมสแตนลีป่ารค์ ถูกจัดให ้

เป็นอทุยานเมือ่ปี 1888 อดุมสมบรูณ์ไปดว้ยพชืพันธุป่์าฝนนับ 10,000 ตน้ และ

มสีวนดอกไมท้ีจ่ัดไวอ้ยา่งสวยงามตา รม่รืน่ดว้ยลากนูอนังดงาม แลว้ในอทุยาน

ยงัเต็มไปดว้ยสัตวป่์ามากมาย เป็นอทุยานป่าทีเ่ป็นสถานทีน่่าสนใจ เหมาะแก่

การมาเดนิเทีย่วสดูบรรยากาศแหง่ความบรสิทุธิข์องธรรมชาต ิน าท่านถ่ายรูปคู่

เป็นที่ระลกึกับเสาโทเท็ม (Totem) ของชนเผ่าพื้นเมอืงอนิเดยีนแดง เป็น

วัฒนธรรมทอ้งถิน่ทีต่ัง้โดดเดน่เป็นสงา่ ไวร้ าลกึประวัตศิาสตร ์เขา้ชมคาปิลาโน 

เป็นสะพานไมแ้ขวนทีย่าวทีส่ดุของแคนาดา รองรับน ้าหนักไดถ้งึ 90,000 ก.ก. 

(ชา้ง 96 เชอืก) มคีวามยาวถงึ 137 เมตร ทอดขา้มเหวลกึ 70 เมตรเหนือ

แมน่ ้าคาปิลาโน กลับเขา้สูย่า่นไชน่าทาวน์ ชมุชนชาวจนีทีอ่พยพมาตัง้แต่ยคุ

บกุเบกิ ย่าน Gastown คอืโซนเมอืงเก่าแก่ ถอืเป็นดาวน์ทาวน์แห่งแรกของ

แวนคเูวอรท์ีนั่กบกุเบกิ Gassy Jack Deighton ลอ่งเรอืมาพบและตัง้ชมุชนแรก

ขึน้ในปี ค.ศ.1867 ความส าคัญนี้เอง ท าใหปั้จจุบันชาวเมอืงไดร้่วมกันอนุรักษ์

เขตเมอืงนีไ้ว ้มนีาฬกิาไอน ้า (Gastown Steam Clock) เรอืนแรกของโลก ตัง้

โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหัวมุมถนน ตกึเก่าแก่คลาสสกิที่เรียงราย ยังคงกลิน่

อายเมอืงในยโุรปนัน้ยงัคงมนตข์ลังไวเ้ชน่เดมิ ยา่นวอเตอร ์ฟรอ้นท ์เพิม่เสน่ห์

ดว้ยสสีันของรา้นรวงสมัยใหม่เขา้ไปไดอ้ย่างเก๋ไก๋ลงตัว ซึง่นี่เองคืออกีหนึ่ง

ความผสมผสานทีเ่ป็นเสน่หข์องเมอืงนี้ 
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18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 

 
พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.sheratonvancouver.c

om 

วนัที ่2 แวนคเูวอร ์- วคิตอเรยี - สวนบชุชารต์ - แวนคเูวอร ์ อาทติย ์

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม buffet 

10.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ท่าเรือ เพือ่ลงเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ทีม่คีวามปลอดภัยสูง 

ขา้มชอ่งแคบจอรเ์จยีสู ่เมอืงวคิตอเรยี (Victoria) Sir James Douglas เป็นผู ้

บกุเบกิเมอืงเมือ่ปี 1843 โดยการเริม่คา้ขายขนสตัวใ์นรปูบรษัิท Hudson's Bay 

Company เมอืงนี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามมากมาย และเป็นเมอืงท่อง เทีย่ว

ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของรัฐ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย น าเขา้ชมสวนบชุชารต์ (Butchart Garden) สวนพฤกษชาตทิีส่วยตดิอันดับ

โลก ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสวน 5 ฤดู โดยรวบรวมดอกไมน้านาพันธุจ์ากทั่ว

โลกมาปลูกอย่างแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ไมว่่าจะมาเยอืนในฤดูไหน 

ทา่นก็จะไดส้มัผัสความสวยงามทีไ่มซ่ ้าแบบ ภายในสวนจะแบง่ออก เป็นโซนๆ 

คอื Sunken Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden 

และ Mediterranean Garden น ้าพุดนตรใีนทะเลสาบเล็กๆ ดูเป็นธรรมชาติ

มาก สวนแหง่นีม้อีายเุกา่แกก่วา่ 100 ปี เป็นทีช่ ืน่ชอบของผูรั้กในไมด้อก อาท ิ

กหุลาบ, ทวิลปิ, ไอรสิ, ไฮเดรนเยยี ดอกไมแ้ต่ละชนดิก็จะผลัดกันออกดอก

ตามฤดกูาล สลับสบัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัไป ในเนือ้ทีก่วา่ 55 เอเคอร ์

 

 

15.00 น. เทีย่วชมความงามของเมอืงวคิตอเรยี ประกอบไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที่

สวยงามและทีต่ัง้รัฐสภา ยา่นดาวนท์าวน ์กลิน่อายในยคุบกุเบกิ และเมอืงหนา้

อ่าว เสน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วใหห้ลงใหล รา้นรวงเรยีงราย ทัศนียภาพราย

ลอ้มรอบดว้ยทะเลและภเูขา ในปี 2008 เมอืงวคิตอเรยีนี้ ถูกจัดใหอ้ยูใ่นอันดับ 

16 จาก 100 สถานทีท่ั่วโลกทีน่่าไปเยีย่มชม โดย TripAdvisor Traveller's 
 

17.00 น. น าคณะเดนิทางกลับสูเ่มอืงแวนคเูวอร ์  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 

 พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.sheratonvancouver.c

om 

วนัที ่3 
แวนคเูวอร ์- บนิสูเ่มอืงคลัการ ี- เทีย่วคลัการ ี- ทะเลสาบหลุยส ์อญัมณี

เม็ดงามแหง่เทอืกเขาร็อคกี ้

จนัทร ์

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

http://www.sheratonvancouver.com/
http://www.sheratonvancouver.com/
http://www.sheratonvancouver.com/
http://www.sheratonvancouver.com/
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 ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศสูเ่มอืงคัลการ ี  

 ถงึสนามบนิเมอืงคัลการ ี(CALGARY) แห่งรัฐอัลเบอรต์า้ ภมูปิระเทศของรัฐนี้

จะประกอบไปดว้ยเทอืกเขาร็อกกีอ้นัสงูชนั ทุง่หญา้แพรรีอ่นักวา้งใหญ ่อทุยาน

แหง่ชาตทิีป่กคลมุดว้ยหมิะเกอืบตลอดทัง้ปี อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงจาก

การจัดงาน เทศกาลคาวบอยที่ใหญ่สุดของโลก จัดประจ าทุกปีช่วงเดือน

กรกฎาคม และกฬีา โอลมิปิกฤดหูนาว ทีเ่คยเป็นเจา้ภาพในปี ค.ศ.1988 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย เดนิทางสู่ เลคหลุยส ์(Lake Louise) ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตบิานฟ์ 

(Banff National Park) ตัง้อยูบ่นความสงู 1,730 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล เป็น

หมูบ่า้นทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในแคนาดา คน้พบโดยนักส ารวจในปีค.ศ. 1882 โดยทอม 

วลิสัน กว่า 100 ปีทีไ่ดม้กีารพัฒนาจาก Chalet to Chateau อันยิง่ใหญ่ ของ 

Chateau Lake Louise จนปัจจุบันเป็นโรงแรม 400 หอ้งเพยีงแห่งเดยีวที่

ตัง้อยูป่ลายทะเลสาบโดยมธีารน ้าแข็งวคิตอเรยี เด่นตระหง่านอยูด่า้นตรงขา้ม 

น าคณะเขา้เช็คอนิโรงแรม (ภาพอันงดงามของทะเลสาบหลุยสเ์ป็นเอกสทิธิ์

ส าหรับแขกของโรงแรมเทา่นัน้) สขีองทะเลสาบจะเปลีย่นไปตามฤดูกาลจากสี

ฟ้าใส จนถงึเขยีวมรกต อันเกดิจากการเคลื่อนตัวของธารน ้าแข็งที่มอีนุภาค

ของหินกอ้นเล็กๆ เคลื่อนตัวและเริ่มละลายไหลเป็นล าธารโอบลอ้มดว้ย

เทอืกเขาทีม่หีมิะขาวโพลนปกคลุม ผวิน ้านิง่ใสราวกับกระจกสะทอ้นเงาของ

ขนุเขาและธารน ้าแข็ง เป็นภาพทีง่ดงามสดุพรรณนา 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 

 พักโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.fairmont.com 

 

วนัที ่4 แคนาเดยีน ร็อคกี ้- Glacier Adventure - Glacier Skywalk - แบมฟ์ องัคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะไปร่วมคน้หาความงดงามของธรรมชาตอิันพสิุทธิ ์แคนาเดยีน ร็อคกี้ 

เป็นที่รูจ้ักของนักท่องเที่ยวมากว่า 123 ปี สถานที่อันงดงามประดุจหนึ่ง

ภาพวาด กับเรือ่งบอกเล่ามาแต่อดตีกาลลว้นชวนฝันใหนั้กท่องเทีย่วมาเยอืน 

ในเขตอทุยานแห่งชาตฯิ อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าสน และธารน ้าตก ทีเ่กดิจาก

การละลายของธารน ้าแข็ง รวมทัง้สัตวส์งวนทีอ่าศัยอยูต่ามธรรมชาต ิอาท ินก

อนิทรสีทีอง, หมาป่า, แพะภเูขา, หมป่ีา Grizzly เป็นตน้ เริม่กจิกรรมแรกดว้ย 

Glacier Skywalk เป็นหนึง่ประสบการณ์ทีใ่หคุ้ณกา้วเดนิไปบนทางเดนิกระจก

ใส บนความสูง 280 เมตรเหนือหุบเขา, ธารน ้าตก พรอ้มใหท้่านไดศ้กึษา

 

 

 

http://www.fairmont.com/
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เกีย่วกบัพันธุส์ตัวป่์า และฟอสซลิ อายนัุบพันๆ ปี  

 น าคณะตะลุยในธารน ้ าแข็ง อาร์ธา บาสกา้ กลาเซียร์วาเล่ย์ (Athabasca) 

กจิกรรมทีไ่มค่วรพลาดในแคนาเดยีน ร็อคกี ้โดยรถ Snow Bus ทีอ่อกแบบใน

การออฟโร๊ดบนธารน ้าแข็งนับพันปี ใหท้่านไดล้งไปสัมผัสกับธารน ้าแข็งในทุ่ง

กวา้ง โอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสูง กจิกรรมนี้สรา้งความประทับใจและใหท้่านได ้

สมัผัสกบัธารน ้าแข็งอยา่งใกลช้ดิทีส่ดุ  

** ในกรณีที ่Glacier Adventure and Glacier Skywalk ปิดบรกิาร 

ทางบรษัิทจะคนืคา่ Excursion @ 80 CAD./ทา่น ** 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Buffet 

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืงแบมฟ์ (Banff) ตัง้อยูใ่นหบุเขาชือ่ โบว ์รเิวอรว์ัลเลย่ ์(Bow 

River Valley) มฉีากหลังเป็นเทอืกเขาแคสเคด ทีม่คีวามสงูถงึ 2,998 เมตร 

แบมฟ์ ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นเขตอทุยานฯแหง่แรกของแคนาดา ประกอบไป

ดว้ยอทุยานประวัตศิาสตรถ์งึ 7 แห่ง แบมฟ์และเลคหลุยส ์ไดรั้บการยกยอ่งว่า

เป็นสวรรคบ์นดนิของนักทอ่งเทีย่วอยา่งแทจ้รงิ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 

 พักโรงแรม The Rimrock Resort Hotel หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.rimrockresort.com 

วนัที ่5 แบมฟ์ - เคเบิล้คาร ์สูย่อดเขาซลัเฟอร ์- เมอืงคลัการ ี พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านสู่สถานีกระเชา้ (Gondola) น าท่านขึน้กระเชา้สู่จุดชมววิบนยอดเขา

ซลัเฟอร ์(Sulphor Mountain) ซึง่อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 2,281 

เมตร บนยอดเขามีทางเดนิระยะทาง 1 ก.ม. ไปยังส่วนที่สูงที่สุดที่เรียกว่า 

Summit walk ใหท้่านประทับใจกับววิทวิทัศน์อันยิง่ใหญ่ ทีท่่านสามารถมอง

ไดไ้กลสดุสายตา แบบพาโนรามา  
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย อสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วชมเมอืงทีแ่สนน่ารัก อบอุน่ไปดว้ยความมมีติรไมตรจีาก

ผูค้น ก่อนจะเดินทางสู่เมืองคัลการีอีกครั ้ง เมืองคาลการี่ตั ้งอยู่ในเขต 

Grassland เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของรัฐอัลเบอรต์า้ มปีระชากรอาศัยอยู่ราว 1.1 

ลา้นคน ชว่งตน้ศตวรรษที ่19 อุตสาหกรรมน ้ามันเป็นสาเหตุหลัก ทีท่ าใหค้น

จากทั่วทกุมมุโลกเดนิทางมาตัง้รกรากทีน่ี่  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 

 พักโรงแรม Delta Calgary airport Hotel หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.deltahotels.com 

วนัที ่6 คลัการ ี- บนิสูโ่ตรอนโต ้(แคนาดาตะวนัออก) พฤหสับด ี

http://www.rimrockresort.com/
http://www.deltahotels.com/


Page 6 of 15 

 

 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

 ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศสูเ่มอืงโตรอนโต ้

 

 ***อยูใ่นระหวา่งท าการบนิ จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนั*** 

 ถงึสนามบนิเมอืงเมอืงโตรอนโต ้

16.10 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตโิตรอนโต ้เพียร์สัน รถรอรับคณะแลว้น าท่าน

เดนิทางสูภ่ตัตาคาร 

19.00 น. รับประทานอาหารกลางค ่า ณ ภตัตาคาร  Local 

 พักโรงแรม Marriott Fallview And Spa หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

(หอ้งพกัววิน า้ตกไนแองการา) 

www.marriottfallview 

andspa.com 

วนัที ่7 
ล่องเรอืชมน า้ตกไนแองการ่า – ชมววิน า้ตกไนแองการ่าบน Skylon 

Tower - ชอ้ปป้ิง Outlets - โตรอนโต 

ศกุร ์

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะสูน่ ้าตกไนแองการา่ ใหท้า่นไดย้ลโฉมกับความงดงามอันเป็นทีส่ดุของ

น ้าตก ประกอบดว้ยสองน ้าตกใหญ่ คอืน ้าตกอเมรกิัน (American Fall) และ

น ้าตกแคนาดา (Canadian Fall) หรอืน ้าตกเกอืกมา้ น ้าตกทัง้สองถูกคั่นดว้ย

เกาะกลางชือ่วา่ Goat Island น ้าตกอเมรกินัอยูใ่นเขตประเทศสหรัฐอเมรกิา มี

ความกวา้งนอ้ยกว่าสูงนอ้ยกว่า กวา้งเพยีง 320 เมตรส่วนน ้าตกแคนาดาเป็น

น ้าตกรูปเกอืกมา้ 2 ใน 3 ของน ้าตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กวา้งกว่า สูง

กว่า และก็สวยกว่า กวา้งถงึ 790 เมตร จรงิ ๆ แลว้น ้าทีต่กลงมาเป็นน ้าตกไน

แองการา จะตกจากฝ่ังอเมรกิาไปยงัฝ่ังแคนาดา  

 

 

 

 

10.00 น. อกีหนึง่กจิกรรมทีไ่มค่วรพลาดในการชมน ้าตกไนแองการ่าอยา่งใกลช้ดิ ดว้ย

การล่องเรอื Maid of the Mist เพือ่ใหท้่านไดส้ัมผัสความยิง่ใหญ่ของมา่น

น ้าตกอยา่งใกลช้ดิ กบัประสบการณ์อนัแสนประทับใจ 

(หมายเหตุ :ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีการล่องเรือ Hornblower Niagara 

Cruise อาจจะปิดใหบ้รกิารเนื่องจากสภาพอากาศยังคงหนาวน ้าตกจะแข็งตัว

ไมส่ามารถลอ่งเรอืได/้จะไดล้อ่งหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon Restaurant พรอ้มชมววิ

ทวิทัศนข์องน ้าตกไนแองการา่  Local  

13.00 น. น าคณะชอ้ปป้ิงที ่Outlets Collection at Niagara ทีม่สีนิคา้แบรนดด์ังของ

อเมรกิาและทั่วโลก ลดกระหน ่าตัง้แต ่30-70% 
 

16.00 น. เดนิทางกลับสูโ่ตรอนโต ้  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Korean 
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 พักโรงแรม Double Tree by Hilton Toronto หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.doubletreebyhilton 

toronto.com 

วนัที ่8 
เทีย่วเมอืงโตรอนโต CN Tower - อสิระชอ้ปป้ิง - เดนิทางกลบั

กรงุเทพฯ 

เสาร ์

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเทีย่วชมเมอืงโตรอนโต ้(Toronto) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ 

และใหญ่เป็นอันดับ 4 ในทวปีอเมรกิาเหนือ เป็นเมอืงที่มหีลายเชือ้ชาตมิาก

ทีส่ดุ มผีูอ้พยพจากทั่วโลกกวา่ 169 ประเทศ ใชภ้าษาพูดมากกว่า 100 ภาษา 

ครึง่หนึง่ของจ านวน 5 ลา้นกว่าคนลว้นเป็นคนต่างชาต ิมเีพยีงครึง่เดยีวที่เป็น

คนทอ้งถิน่ มชีมุชนชาวเอเชยีและชาวจนีทีใ่หญท่ีส่ดุในอเมรกิาเหนอื จงึท าให ้

เมืองนี้มีวัฒนธรรมหลากหลาย เป็นศูนย์กลางทางดา้นเศรษฐกิจ ศิลปะ 

วัฒนธรรม รัฐบาลแคนาดาจงึไดจ้ัดให ้Toronto เป็นเมอืงหลวงทางดา้น

วัฒนธรรมของประเทศ และเป็นแหล่งท่องเทีย่วหลัก ชมทวิทัศน์ของตัวเมอืง

บนหอคอย "ซเีอ็น" (CN Tower) หอคอยทีส่งูทีส่ดุของโลก ผ่านชม Old City 

Hall สรา้งสถาปัตยกรรมเก่าแก ่University ทีต่ดิอันดับ Top ten ของโลก 

พรอ้มส ารวจวัฒนธรรมทีห่ลากหลายในยา่น ชมุชนชาวกรกี, ลติเติ๊ลอติาล,ี ไช

น่าทาวน,์ โคเรยีทาวน ์และลติเติ๊ลอนิเดยี  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 

13.00 น. อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม หรอืสนิคา้ของทีร่ะลกึของแคนาดา 

ยา่นถนนชอ้ปป้ิงชือ่ดังในโตรอนโตท้ีร่วบรวมสนิคา้หลาก หลายรูปแบบใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งจใุจ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese 

21.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิโตรอนโตเ้พือ่เตรยีมเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

วนัที ่9 บนิจากโตรอนโต ้- บนิสูฮ่อ่งกง - อยูใ่นระหวา่งท าการบนิ อาทติย ์

01.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิคาเธ่ย์ แปซฟิิก บนิสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบนิที ่

CX829 

 

 ***อยูใ่นระหวา่งท าการบนิ บนิขา้มเสน้แบง่เขตวันสากล***  

วนัที ่10 ฮอ่งกง - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ จนัทร ์

05.00 น. ถงึอากาศยานนานาชาตฮิอ่งกง รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

08.55 น. ออกเดนิทางจากท่าอากาศยานนานาชาตฮิ่องกงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที ่

CX705 

 

10.50 น. คณะเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
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(หมายเหต ุโปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้นจะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

PERIOD 
Tour Fare 

ADL 

CHD 4-11 

With Bed 

CHD 4-8 

No Bed 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

2-11 พฤษภาคม 2563 174,000 157,000 140,000 35,000 
-31,000.- 

-25,000.- 

30 พ.ค. – 8 ม.ิย. 2563 179,000 162,000 144,000 35,000 
-31,000.- 

-25,000.- 

4-13 กรกฎาคม 2563 185,000 167,000 148,000 35,000 
-31,000.- 

-25,000.- 

8-17 สงิหาคม 2563 179,000 162,000 144,000 35,000 
-31,000.- 

-25,000.- 

12-21 กนัยายน 2563 174,000 157,000 140,000 35,000 
-30,000.- 

-25,000.- 

**10-19 ตลุาคม 2563** 159,000 143,000 128,000 25,000 
-30,000.- 

-25,000.- 

คา่ทวัรร์วม : 

  ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมค่าภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามันเชือ้เพลงิ 

ณ วันที ่20 เมษายน 2561 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เสน้ทางแวนคเูวอร-์คัลการ ี/ คัลการ-ีโตรอนโต ้

 คา่รถโคช้มาตรฐานแคนาดา ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ: 10-15 ทา่นใชร้ถเล็ก 

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

 คา่ตั๋วเขา้ Capilano, คา่ Ferry ไปเกาะวคิตอเรยี, คา่ตั๋วเขา้ Butchart Gardens, คา่ Gondola, คา่ตั๋วขึน้ CN 

Tower  

 คา่โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนโปรแกรม หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั 

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

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

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะแหง่ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2$ CAD / ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดา (ยืน่ผา่นตัวแทน VFS) 

 คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 ทา่น (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ
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สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ16-75 ปี 

จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาล

ตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลุมถงึประกันสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรค

ประจ าตัว 

-หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดนิทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของ

สัมภาระและเทีย่วบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบ

จองทัวร ์

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่าน

เองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก 

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 หากท่านมคีวามประสงคท์ีจ่ะขา้มสูฝ่ั่งอเมรกิา ท่านตอ้งมวีซีา่ USA และการขอวซีา่แคนาดาท่านตอ้งไดรั้บ

การอนุมตัวิซีา่เป็นแบบ MULTIPLE เชน่เดยีวกนั 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่อง ซึง่

เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 21 วันกอ่นการ

เดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่ี

เงือ่นไข 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

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

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

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 - 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หัก 60% ของคา่ทัวร ์

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 1 วันกอ่นการเดนิทาง หัก 100% ของคา่ทัวร ์

  ยกเลกิในวันเดนิทาง หรอื NO SHOW หัก 100% ของคา่ทัวร ์

  หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถ
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ยืน่ขอวซีา่ไดท้ันตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิค่าใชจ้่ายเพิม่คอืค่าวซีา่ และค่าเปลีย่นชือ่ตั๋วเท่านัน้ 

และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขของตั๋วที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมัติ

วซีา่ ไมว่่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิ

พรอ้มกันทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่่านไม่

แน่ใจวา่จะไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้่านยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว 

ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถ

รับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยดังนี้ การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ 

การก่อจลาจล, อุบัตเิหตุ ฯลฯ โดยสทิธปิระโยชน์ของท่านจะไดรั้บจากการซือ้ประกันเพิ่มเตมิแบบ 

TRAVELLER OASIS PLAN ของ บรษัิท เอ ดับเบลิย ูพ ีเซอรว์สิเซส (ประเทศไทย)  ทีร่ะบคุวามรับผดิชอบ

ไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และ

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่

ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยี

คา่ใชจ้า่ย 

ต ัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทางและไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ

ไปเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสายการบนิ Cathay Pacific ไม่สามารถ REFUND เงนิไดทุ้กกรณี ยกเวน้ การเสยีชวีติ

เทา่นัน้ ทัง้นีเ้งือ่นไขของตั๋วเครือ่งบนิ เป็นไปตามก าหนดของสายการบนิเท่านัน้ ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเงือ่นไขได ้

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของสายการบนิ Cathay Pacific ในกรณีตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้แต่กรณีทีบ่นิ

เป็นตั๋วเดีย่ว หรอืชัน้ธรุกจิสามารถสะสมไมลเ์ฉพาะของสายการบนิไดค้อื Asia Miles เทา่นัน้ ซึง่การเปลีย่นแปลง

เงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน้ **กรณีนี้ ตั๋วสะสมไมลไ์มไ่ด ้Non Refund, Non 

Endorse** 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / 

Tax YQ) 
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 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที ่1 กันยายน 2560 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 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 าหรับผูพั้ก 3 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ)  

 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 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่

มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในแคนาดามลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 

และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ 

DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 โปรแกรมทัวรร์วมคา่เขา้ชมถกูระบไุวใ้นคอลัมน ์“อตัรานีร้วม” หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสาร

ของสถานทีนั่น้ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่

เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไมม่กีารคนื

เงนิใดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระเขา้ชมและ Reservation Fee ไปเรยีบรอ้ยแลว้แลว้    

กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 

การสบูบหุรี ่

(Smoking 

 ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารใน
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Area) การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ดอลลา่ร ์/ ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการ

บนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร ซึง่ความรับผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 

Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนด

ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 

ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศแคนาดา  ใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ 

** ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืที ่VFS Canada ทกุทา่น ** 

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่ม

ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวด า และหา้มสแกน) มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน และเหมอืนกนั

ทัง้ 2 รปู 

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

ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสือรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุ
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ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี ้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว 

หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา และสลปิเงนิเดอืนยอ้นหลัง 3 เดอืน 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้ม่เกนิ 6  

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ 

และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่

กลับสู่ภูมลิ าเนา ในกรณีที่เดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรับรอง

คา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน***  

 จดหมายรับรองสถานการเงนิจากธ. นัน้ๆ (ตัวจรงิภาษาองักฤษ) ทีใ่หส้ าเนาการเงนิ ณ ปัจจบุนัยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 กรณีทีบ่รษัิทของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 6 

แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน 

โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ   

 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกับ บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่บดิา, 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต 

โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่

ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะเป็นเหตุผล

ใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถาน้ตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานู้ต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถาน้ตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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


