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Code: ID03-CAN-Spring&Mountain-10CX-Apr-Oct-165-169-A220301 

 

Canada Spring & Mountain 10 Days 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - แวนคเูวอร ์(แคนาดาตะวนัตก)  

08.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประต ู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิคาเธย่์

แปซฟิิก แอรเ์วย ์เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

 

11.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 750 

15.00 น. ถงึสนามบนิเชคแลปกอ๊ก ฮอ่งกง รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

16.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา โดยเทีย่วบนิที ่CX 810 

 **บนิขา้มเสน้แบง่เขตวันสากล**  

12.55 น. ถงึสนามบนิแวนคเูวอร ์ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาในประเทศ

แคนาดาไดถ้กูแบง่ออกเป็น 6 โซน ซึง่ในแตล่ะโซนจะมเีวลาตา่งกนั 1 ชัว่โมง

โดยประมาณ ซึง่เวลาทีก่รงุเทพจะเร็วกวา่ประมาณ 14 - 15 ชัว่โมง) 

รถโคช้น าทา่นเทีย่วชมเมอืงแวนคเูวอร ์ (Vancouver) นติยสาร "เดอะ อโีคโน

มสิต"์ ไดจ้ดัอนัดับใหเ้ป็นแชมป์เมอืงทีน่่าอยูท่ีส่ดุในโลก และเป็นเมอืงใหญอ่นัดบั 

3 ชือ่เมอืงถกูตัง้ขึน้หลังศตวรรษที ่ 18 โดยนักส ารวจชาวองักฤษ "จอรจ์ แวนคู

เวอร"์ ทีใ่ชเ้วลาในส ารวจพืน้ทีเ่พยีงแค ่ 1 วันเทา่นัน้ แตเ่ดมิทีแ่หง่นีเ้คยเป็นถิน่ที่

อยูอ่าศัยของชาวอนิเดยีนแดง  

น าทา่นไปชมสแตนลีป่ารค์ ถกูจัดใหเ้ป็นอทุยานเมือ่ปี 1888 อดุมสมบรูณ์ไปดว้ย

พชืพันธุป่์าฝนนับ 10,000 ตน้ และมสีวนดอกไมท้ีจ่ดัไวอ้ยา่งสวยงามตา รม่รืน่

ดว้ยลากนูอนังดงาม แลว้ในอทุยานยงัเต็มไปดว้ยสตัวป่์ามากมาย เป็นอทุยานป่า

ทีเ่ป็นสถานทีน่่าสนใจ เหมาะแกก่ารมาเดนิเทีย่วสดูบรรยากาศแหง่ความบรสิทุธิ์

ของธรรมชาต ิ 

น าทา่นถา่ยรปูคูเ่ป็นทีร่ะลกึกบัเสาโทเท็ม (Totem) ของชนเผา่พืน้เมอืง

อนิเดยีนแดง เป็นวัฒนธรรมทอ้งถิน่ทีต่ัง้โดดเดน่เป็นสงา่ ไวร้ าลกึประวตัศิาสตร ์ 

เขา้ชม คาปิลาโน เป็นสะพานไมแ้ขวนทีย่าวทีส่ดุของแคนาดา มคีวามยาวถงึ 137 

เมตร ทอดขา้มเหวลกึ 70 เมตรเหนอืแมน่ ้าคาปิลาโน  

กลับเขา้สูย่า่นไชน่าทาวน ์ ชมุชนชาวจนีทีอ่พยพมาตัง้แตย่คุบกุเบกิ ยา่น 

Gastown คอืโซนเมอืงเกา่แก ่ ถอืเป็นดาวนท์าวนแ์หง่แรกของแวนคเูวอรท์ีนั่ก

บกุเบกิ Gassy Jack Deighton ลอ่งเรอืมาพบและตัง้ชมุชนแรกขึน้ในปี ค.ศ.1867 

ความส าคญันีเ้อง ท าใหปั้จจบุนัชาวเมอืงไดร้ว่มกนัอนุรักษ์เขตเมอืงนีไ้ว ้ มนีาฬกิา

ไอน ้า (Gastown Steam Clock) เรอืนแรกของโลก ตัง้โดดเดน่เป็นสงา่อยูต่รงหัว

มมุถนน ตกึเกา่แกค่ลาสสกิทีเ่รยีงราย ยงัคงกลิน่อายเมอืงในยโุรปนัน้ยงัคงมนต์
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ขลังไวเ้ชน่เดมิ ยา่นวอเตอร ์ ฟรอ้นท ์ เพิม่เสน่หด์ว้ยสสีนัของรา้นรวงสมยัใหมเ่ขา้

ไปไดอ้ยา่งเกไ๋กล๋งตวั ซึง่นีเ่องคอือกีหนึง่ความผสมผสานทีเ่ป็นเสน่หข์องเมอืงนี ้

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 
พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับ

เดยีวกนั 

 

วนัที ่2 แวนคเูวอร ์- วคิตอเรยี - สวนบชุชารต์ - แวนคเูวอร ์  

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

10.00 น. น าคณะเดนิทางสูท่า่เรอื เพือ่ลงเรอืเฟอรร์ีข่นาดใหญ ่ ทีม่คีวามปลอดภยัสงู ขา้ม

ชอ่งแคบจอรเ์จยีสู ่ เมอืงวคิตอเรยี (Victoria) Sir James Douglas เป็นผูบ้กุเบกิ

เมอืงเมือ่ปี 1843 โดยการเริม่คา้ขายขนสตัวใ์นรปูบรษัิท Hudson's Bay 

Company เมอืงนีม้สีถาปัตยกรรมทีส่วยงามมากมาย และเป็นเมอืงทอ่ง เทีย่วทีม่ี

ชือ่เสยีงทีส่ดุของรัฐ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าเขา้ชมสวนบชุชารต์ (Butchart Garden) สวนพฤกษชาตทิีส่วยตดิอนัดับโลก 

ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสวน 5 ฤด ู โดยรวบรวมดอกไมน้านาพันธุจ์ากทั่วโลกมา

ปลกูอยา่งแตกตา่งกนัไปในแตล่ะฤดกูาล ไมว่า่จะมาเยอืนในฤดไูหน ทา่นก็จะได ้

สมัผัสความสวยงามทีไ่มซ่ า้แบบ ภายในสวนจะแบง่ออก เป็นโซนๆ คอื Sunken 

Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden และ 

Mediterranean Garden น ้าพดุนตรใีนทะเลสาบเล็กๆ ดเูป็นธรรมชาตมิาก สวน

แหง่นีม้อีายเุกา่แกก่วา่ 100 ปี เป็นทีช่ ืน่ชอบของผูรั้กในไมด้อก อาท ิกหุลาบ, ทวิ

ลปิ, ไอรสิ, ไฮเดรนเยยี ดอกไมแ้ตล่ะชนดิก็จะผลดักนัออกดอกตามฤดกูาล สลับ

สบัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัไป ในเนือ้ทีก่วา่ 55 เอเคอร ์

 

 

15.00 น. เทีย่วชมความงามของเมอืงวคิตอเรยี ประกอบไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที่

สวยงามและทีต่ัง้รัฐสภา ยา่นดาวนท์าวน ์กลิน่อายในยคุบกุเบกิ และเมอืงหนา้อา่ว 

เสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วใหห้ลงใหล รา้นรวงเรยีงราย ทัศนยีภาพรายลอ้มรอบ

ดว้ยทะเลและภเูขา ในปี 2008 เมอืงวคิตอเรยีนี ้ ถกูจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบั 16 จาก 

100 สถานทีท่ัว่โลกทีน่่าไปเยีย่มชม โดย TripAdvisor Traveller's 

 

17.00 น. น าคณะเดนิทางกลับสูเ่มอืงแวนคเูวอร ์  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับ

เดยีวกนั 

 

วนัที ่3 
แวนคเูวอร ์ - บนิสูเ่มอืงคลัการ ี - เทีย่วคลัการ ี - ทะเลสาบหลยุส ์ อญัมณี

แหง่เทอืกเขาร็อคกี ้

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
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 ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศสูเ่มอืงคลัการ ี  

 ถงึสนามบนิเมอืงคัลการ ี (CALGARY) แหง่รัฐอลัเบอรต์า้ ภมูปิระเทศของรัฐนีจ้ะ

ประกอบไปดว้ยเทอืกเขาร็อกกีอ้นัสงูชนั ทุง่หญา้แพรรีอ่นักวา้งใหญ ่ อทุยาน

แหง่ชาตทิีป่กคลมุดว้ยหมิะเกอืบตลอดทัง้ปี อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงจาก

การจัดงาน เทศกาลคาวบอยทีใ่หญส่ดุของโลก จัดประจ าทกุปีชว่งเดอืน

กรกฎาคม และกฬีา โอลมิปิกฤดหูนาว ทีเ่คยเป็นเจา้ภาพในปี ค.ศ.1988 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางสู ่ เลคหลยุส ์ (Lake Louise) ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตบิานฟ์ (Banff 

National Park) ตัง้อยูบ่นความสงู 1,730 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล เป็นหมูบ่า้นที่

อยูส่งูทีส่ดุในแคนาดา คน้พบโดยนักส ารวจในปีค.ศ. 1882 โดยทอม วลิสนั กวา่ 

100 ปีทีไ่ดม้กีารพัฒนาจาก Chalet to Chateau อนัยิง่ใหญ ่ของ Chateau Lake 

Louise จนปัจจบุนัเป็นโรงแรม 400 หอ้งเพยีงแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูป่ลายทะเลสาบ

โดยมธีารน ้าแข็งวคิตอเรยี เดน่ตระหงา่นอยูด่า้นตรงขา้ม  

น าคณะเขา้เชค็อนิโรงแรม (ภาพอนังดงามของทะเลสาบหลยุสเ์ป็นเอกสทิธิ์

ส าหรับแขกของโรงแรมเทา่นัน้) สขีองทะเลสาบจะเปลีย่นไปตามฤดกูาลจากสฟ้ีา

ใส จนถงึเขยีวมรกต อนัเกดิจากการเคลือ่นตวัของธารน ้าแข็งทีม่อีนุภาคของหนิ

กอ้นเล็กๆ เคลือ่นตัวและเริม่ละลายไหลเป็นล าธารโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาทีม่หีมิะ

ขาวโพลนปกคลมุ ผวิน ้านิง่ใสราวกบักระจกสะทอ้นเงาของขนุเขาและธารน ้าแข็ง 

เป็นภาพทีง่ดงามสดุพรรณนา 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พักโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel ***** หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่4 
โคลมัเบยี ไอซฟิ์ลด ์ - สกายวอลค์ - ทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake) - 

แบมฟ์ 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 น. น าคณะชมความงดงามของธรรมชาตอินัพสิทุธิ ์ แคนาเดยีน ร็อคกี ้ เป็นทีรู่จ้ักของ

นักทอ่งเทีย่วมากวา่ 123 ปี สถานทีอ่นังดงามประดจุหนึง่ภาพวาด กบัเรือ่งบอก

เลา่มาแตอ่ดตีกาลลว้นชวนฝันใหนั้กทอ่งเทีย่วมาเยอืน ในเขตอทุยานแหง่ชาตฯิ 

อดุมสมบรูณ์ไปดว้ยป่าสน และธารน ้าตก ทีเ่กดิจากการละลายของธารน ้าแข็ง 

Athabasca อนัยิง่ใหญ ่ และเป็นทีต่ัง้ของยอดเขาทีส่งูทีส่ดุบางแหง่ของเทอืกเขา 

Canadian Rocky  

เปิดประสบการณ์อนัแปลกใหมไ่ปกบั Columbia Icefield รถบสันักส ารวจพเิศษ 

ตะลยุธารน ้าแข็งทีป่กคลมุมานานนับเป็นเวลาหลายพันปีแลว้ พืน้ทีก่วา่ 365 

ตารางกโิลเมตร Columbia Icefield เป็นทุง่น ้าแข็งทีใ่หญท่ีส่ดุในเทอืกเขา 
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Canadian Rocky ตัง้อยูท่ีค่วามสงู 3,000 เมตรมหีมิะตกตลอดทัง้ปี 

 สมัผัสอกีหนึง่กจิกรรมทีไ่มค่วรพลาด Glacier Skywalk อทุยานแหง่ชาตแิจสเปอร ์

เปิดจดุชมววิแหง่ใหมใ่นนาม และกลายเป็นแลนดม์ารค์ทีโ่ดง่ดังในระยะเวลา

อนัรวดเร็ว Glacier Skywalk ทางเดนิพืน้กระจกทีย่ืน่ออกมาจากหนา้ผา 35 เมตร 

และสงูจากพืน้ดนิ 280 เมตร ส าหรับชืน่ชมทวิทศันข์องเทอืกเขาร็อคกีแ้ละธาร

น ้าแข็งอนัสวยงาม 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นสูท่ะเลสาบโมเรน (Moraine Lake) ทีซ่อ่นตวัอยูใ่นหบุเขาและธารน ้าแข็ง 

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นทะเลสาบทีง่ดงามพศิทุธิบ์นโลกใบนี ้

เดนิทางสูเ่มอืงแบมฟ์ (Banff) ตัง้อยูใ่นหบุเขาชือ่ โบว ์รเิวอรว์ลัเลย่ ์(Bow River 

Valley) มฉีากหลังเป็นเทอืกเขาแคสเคด ทีม่คีวามสงูถงึ 2,998 เมตร แบมฟ์ 

ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นเขตอทุยานฯแหง่แรกของแคนาดา ประกอบไปดว้ย

อทุยานประวัตศิาสตรถ์งึ 7 แหง่ ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสวรรคบ์นดนิของ

นักทอ่งเทีย่วอยา่งแทจ้รงิ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พักโรงแรม The Rimrock Resort Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  

วนัที ่5 แบมฟ์ - เคเบิล้คาร ์สูย่อดเขาซลัเฟอร ์- เมอืงคลัการ ี  

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 น. น าทา่นสูส่ถานกีระเชา้ (Gondola) น าทา่นขึน้กระเชา้สูจ่ดุชมววิบนยอดเขา

ซลัเฟอร ์ (Sulphor Mountain) ซึง่อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลประมาณ 2,281 เมตร 

บนยอดเขามทีางเดนิระยะทาง 1 ก.ม. ไปยงัสว่นทีส่งูทีส่ดุทีเ่รยีกวา่ Summit 

walk ใหท้า่นประทับใจกบัววิทวิทศันอ์นัยิง่ใหญ ่ ทีท่า่นสามารถมองไดไ้กลสดุ

สายตา แบบพาโนรามา   
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย อสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วชมเมอืงทีแ่สนน่ารัก อบอุน่ไปดว้ยความมมีติรไมตรจีาก

ผูค้น กอ่นจะเดนิทางสูเ่มอืงคัลการอีกีครัง้ เมอืงคาลการีต่ัง้อยูใ่นเขต Grassland 

เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของรัฐอลัเบอรต์า้ มปีระชากรอาศัยอยูร่าว 1.1 ลา้นคน ชว่งตน้

ศตวรรษที ่ 19 อตุสาหกรรมน ้ามนัเป็นสาเหตหุลัก ทีท่ าใหค้นจากทั่วทกุมมุโลก

เดนิทางมาตัง้รกรากทีน่ี ่
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พักโรงแรม Delta Calgary airport Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  

วนัที ่6 คลัการ ี- บนิสูโ่ตรอนโต ้(แคนาดาตะวนัออก)  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศสูเ่มอืงโตรอนโต ้
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 ***อยูใ่นระหวา่งท าการบนิ จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนั*** 

 ถงึสนามบนิเมอืงเมอืงโตรอนโต ้

16.10 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตโิตรอนโต ้ เพยีรส์นั รถรอรับคณะแลว้น าทา่นเดนิทางสู่

ภตัตาคาร 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 พักโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

(หอ้งพักววิน ้าตกไนแองการา) 

 

วนัที ่7 
ลอ่งเรอืชมน า้ตกไนแองการา่ – ชมววิน า้ตกไนแองการา่บน Skylon 

Tower -  ชอ้ปป้ิง Outlets - โตรอนโต 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 น. น าคณะสูน่ ้าตกไนแองการา่ ใหท้า่นไดย้ลโฉมกบัความงดงามอนัเป็นทีส่ดุของ

น ้าตก  ประ กอบดว้ยสองน ้าตกใหญ ่ คอืน ้าตกอเมรกินั (American Fall) และ

น ้าตกแคนาดา (Canadian Fall) หรอืน ้าตกเกอืกมา้ น ้าตกทัง้สองถกูคั่นดว้ยเกาะ

กลางชือ่วา่ Goat Island น ้าตกอเมรกินัอยูใ่นเขตประเทศสหรัฐอเมรกิา มคีวาม

กวา้งนอ้ยกวา่สงูนอ้ยกวา่ กวา้งเพยีง 320 เมตรสว่นน ้าตกแคนาดาเป็นน ้าตกรปู

เกอืกมา้ 2 ใน 3 ของน ้าตกอยูใ่นเขตประเทศแคนาดา กวา้งกวา่ สงูกวา่ และก็สวย

กวา่ กวา้งถงึ 790 เมตร จรงิ ๆ แลว้น ้าทีต่กลงมาเป็นน ้าตกไนแองการา จะตกจาก

ฝ่ังอเมรกิาไปยงัฝ่ังแคนาดา  

 

 

 

 

10.00 น. อกีหนึง่กจิกรรมทีไ่มค่วรพลาดในการชมน ้าตกไนแองการา่อยา่งใกลช้ดิ ดว้ยการ

ลอ่งเรอื Hornblower Niagara Cruise เพือ่ใหท้า่นไดส้มัผัสความยิง่ใหญข่อง

มา่นน ้าตกอยา่งใกลช้ดิ กบัประสบการณ์อนัแสนประทบัใจ 

(หมายเหต ุ :ในชว่งฤดหูนาวของทกุปีการลอ่งเรอื อาจจะปิดใหบ้รกิารเนือ่งจาก

สภาพอากาศยงัคงหนาว น ้าตกจะแข็งตัวไมส่ามารถลอ่งเรอืได/้จะไดล้อ่งหรอืไม่

ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Skylon Restaurant พรอ้มชมววิทวิทศัน์

ของน ้าตกไนแองการา่  

 

13.00 น. น าคณะชอ้ปป้ิงที ่ Outlets Collection at Niagara ทีม่สีนิคา้แบรนดด์ังของ

อเมรกิาและทัว่โลก ลดกระหน ่าตัง้แต ่30-70% 
 

16.00 น. เดนิทางกลับสูโ่ตรอนโต ้  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 พักโรงแรม Chelsea hotel Toronto **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  

วนัที ่8 เทีย่วเมอืงโตรอนโต CN Tower - อสิระชอ้ปป้ิง - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
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09.00 น. น าคณะเทีย่วชมเมอืงโตรอนโต ้(Toronto) เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ และ

ใหญเ่ป็นอนัดบั 4 ในทวปีอเมรกิาเหนอื เป็นเมอืงทีม่หีลายเชือ้ชาตมิากทีส่ดุ มผีู ้

อพยพจากทั่วโลกกวา่ 169 ประเทศ ใชภ้าษาพดูมากกวา่ 100 ภาษา ครึง่หนึง่

ของจ านวน 5 ลา้นกวา่คนลว้นเป็นคนตา่งชาต ิมเีพยีงครึง่เดยีวทีเ่ป็นคนทอ้งถิน่ มี

ชมุชนชาวเอเชยีและชาวจนีทีใ่หญท่ีส่ดุในอเมรกิาเหนอื จงึท าใหเ้มอืงนีม้ ี

วัฒนธรรมหลากหลาย เป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ วัฒนธรรม รัฐบาล

แคนาดาจงึไดจ้ัดให ้Toronto เป็นเมอืงหลวงทางดา้นวฒันธรรมของประเทศ และ

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วหลัก  

ชมทวิทศันข์องตวัเมอืงบนหอคอย "ซเีอ็น" (CN Tower) หอคอยทีส่งูทีส่ดุของ

โลก ผา่นชม Old City Hall สรา้งสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ University ทีต่ดิอนัดับ 

Top ten ของโลก พรอ้มส ารวจวัฒนธรรมทีห่ลากหลายในยา่น ชมุชนชาวกรกี, 

ลติเติ๊ลอติาล,ี ไชน่าทาวน,์ โคเรยีทาวน ์และลติเติ๊ลอนิเดยี  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

13.00 น. อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม หรอืสนิคา้ของทีร่ะลกึของแคนาดา ยา่น

ถนนชอ้ปป้ิงชือ่ดังในโตรอนโตท้ีร่วบรวมสนิคา้หลาก หลายรปูแบบใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้ไดอ้ยา่งจใุจ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

21.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิโตรอนโต ้เพือ่เตรยีมเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

วนัที ่9 บนิจากโตรอนโต ้- บนิสูฮ่อ่งกง - อยูใ่นระหวา่งท าการบนิ  

01.40 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก บนิสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 829  

 ***อยูใ่นระหวา่งท าการบนิ บนิขา้มเสน้แบง่เขตวันสากล***  

วนัที ่10 ฮอ่งกง - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  

05.00 น. ถงึอากาศยานนานาชาตฮิอ่งกง รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

09.00 น. ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานนานาชาตฮิอ่งกง สูก่รงุเทพฯโดยเทีย่วบนิที ่ CX 

717 

 

10.55 น. คณะเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากการจัด

โปรแกรม 

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้นจะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการเดนิทาง

เทา่นัน้) 

PERIOD 
Tour Fare 

ADL 

CHD 4-11 

With Bed 

CHD 4-8 

No Bed 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

30 เม.ย. – 09 พ.ค. 2565 165,000 148,500 132,000 25,000 -35,000 / -26,250 

03 – 12 มถินุายน 2565 169,000 152,000 135,200 29,000 -35,000 / -26,250 
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22 – 31 กรกฎาคม 2565 169,000 152,000 135,200 29,000 -35,000 / -26,250 

12 – 21 สงิหาคม 2565 169,000 152,000 135,200 29,000 -35,000 / -26,250 

03 – 12 กนัยายน 2565 165,000 148,500 132,000 25,000 -35,000 / -26,250 

14 – 23 ตลุาคม 2565 165,000 148,500 132,000 25,000 -35,000 / -26,250 

คา่ทัวรร์วม : 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมคา่ภาษี และน ้ามันเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่  01 เมษายน 

2565 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เสน้ทางแวนคเูวอร-์คลัการ ี/ คัลการ-ีโตรอนโต ้

 คา่รถโคช้มาตรฐานแคนาดา ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ: 10-15 ทา่นใชร้ถเล็กขนาด 20-25 ทีน่ั่ง / 15-20 ทา่นใชร้ถ

ขนาด 33 ทีน่ั่ง  / 21-40 ทา่นใชร้ถขนาด 50 ทีน่ั่ง 

 คา่ตัว๋เขา้ Capilano, คา่ Ferry ไปเกาะวคิตอเรยี, คา่ตัว๋เขา้ Butchart Gardens, คา่ Gondola, คา่ตัว๋ขึน้ CN Tower  

 คา่โรงแรมทีพั่กตามระบใุนโปรแกรม หรอืเทยีบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั 

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

 ***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 1 คนื หอ้งแบบววิน ้าตก*** 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะแห่ง 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2$ CAD / ทา่น / วนั 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดา (ยืน่ผา่นตัวแทน VFS) 

 คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยหัวหนา้ทวัร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 ทา่น (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/

อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภัย 

1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 

1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตัว (หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครอง

ในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทีย่วบนิกรุณาสอบถาม) 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 

กโิลกรัม  

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก คา่อาหารและ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่น

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

 หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะขา้มสูฝ่ั่งอเมรกิา ทา่นตอ้งมวีซีา่ USA และการขอวซีา่แคนาดาทา่นตอ้งไดรั้บการอนุมัตวิซีา่

เป็นแบบ MULTIPLE เชน่เดยีวกนั 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

ช าระเงนิมัดจ าลว่งหนา้ 61,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันับจากวนัทีจ่องหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด ซึง่เงนิมัดจ า

ดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 21 วนักอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั หักคา่ทวัร ์50%+คา่ธรรมเนยีมทา่น

ละ 1,000 บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัร ์

 กรณีคนืเงนิมัดจ า หากมคีา่ใชจ้า่ยทีท่ัวรไ์ดจ้า่ยไปแลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

เต็มจ านวน 

หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อันเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุล

ใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตาม
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เงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่นไมแ่น่ใจวา่จะไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิท

ขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 

15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้ การ

ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุัตเิหต ุ ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึการรักษาผลประโยชนข์อง

ทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท า

ทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลกิการเดนิทางและไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสายการบนิ Cathay Pacific ไม่

สามารถ REFUND เงนิไดท้กุกรณี ยกเวน้ การเสยีชวีติเทา่นัน้  ทัง้นีเ้งือ่นไขของตัว๋เครือ่งบนิ เป็นไปตามก าหนดของสายการบนิ

เทา่นัน้ ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเงือ่นไขได ้

คา่ธรรมเนยีมประกนัภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่01 เมษายน 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่

ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

o คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิม่เตมิ ทา่นจะ

ถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และโรงแรมบางแหง่อาจไมม่บีรกิารสง่กระเป๋าเขา้หอ้งพัก 

o ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 23 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้

o ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

o ในบางรายการทวัร ์ ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่น

ทีเ่กนิ 

o กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 

o บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร ซึง่ความ

รับผดิ ชอบใหเ้ป็นไปตามสายการบนิเทา่นัน้ 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่ง

การสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair) , เด็ก , 

และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์

ทัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


