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11.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

สายการบนิแอรแ์คนาดา (AC) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

13.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงแวนคเูวอร ์โดยสายการบนิ แอรแ์คนาดา (AC) พบเทีย่วบนิที ่AC6130  

(13.55-17.40) / AC8 (19.40-16.45) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16 ชัว่โมง (รวมเวลา

แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิฮอ่งกง) บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัที ่1  กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ฮอ่งกง - แวนคเูวอร ์  
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16.45 น. เดนิทางถงึ เมอืงแวนคเูวอร ์(VANCOUVER) มลรฐับรติชิโคลมัเบยี (BRITISH COLUMBIA) 

ประเทศแคนาดา (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 15 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร  

จากนั้นน าท่านเขา้สู่เมืองแวนคู

เ ว อ ร์(VANCOUVER) แ ห่ ง รั ฐ บ ริ ติ ช

โคลัมเบยี ตัง้อยู่ระหว่างทะเลแปซฟิิค และ

เทือกเขาร็อคกี้ ซ ึ่งมีความสมบูรณ์ของ

ธรรมชาตทิีส่วยงามผสมผสานกันอย่างลง

ตัว แวนคเูวอรนั์บไดว้า่เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในแคนาดาตะวันออก เป็นเมอืงทีค่วรค่าแก่

การเดนิทางมาสัมผัสและยังตดิอันดับเมอืง

ทีส่วยงามเมอืงหนึง่ของโลก  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  HOTEL RIVER ROCK CASINO หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรอืซอรว์าสเซน

(TSAW WASSEN) ลอ่งเรอืเฟอรร์ีข่า้มชอ่งแคบ

จ อ ร์ เ จี ย อั น ส ว ย ง า ม สู่  เ ก า ะ วิค ต อ เ รีย 

(VICTORIA) เป็นเกาะขนาดใหญ่ในหมู่เกาะ

อารก์ตกิทีเ่ลาะเลยีบไปตามรอยตอ่ระหวา่งนูนาวตุ

และดนิแดนตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดาเป็น

เกาะทีใ่หญท่ีส่ดุทีแ่ปดในโลก  

และน าท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรฐัสภาในเมอืงวกิตอเรยี (BRITISH COLUMBIA 

PARLIAMENT BUILDINGS) อาคารทีส่ าคัญและเป็นสถาปัตยกรรมเกา่แกแ่ละงดงามทีส่ดุของเมอืง

วคิตอเรยีแวดลอ้มดว้ยอทุยานไมด้อกนานาพันธท์ าใหม้ทีัศนียภาพอันงดงามเป็นอยา่งยิง่ อาคารแห่งนี้

ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงวกิตอเรยี ปัจจบุนัเป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ของเมอืง 

จงึไมค่วรพลาดหากมโีอกาสมาเยอืนเมอืงมรดก

โลกแหง่นี ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จ า ก นั้ น น า ท่ า น ช ม  ส ว นบู ช า ร์ด 

(Butchart Gardens) อยู่ในเมอืงวคิตอเรีย 

วนัที ่2  แวนคเูวอร ์- ทา่เรอืซอรว์าสเซน - สวนบชูารด์ - ชมเมอืงวคิตอเรยี 
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สวนดอกไมท้ีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่งดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก และเป็นโบราณสถานแหง่ชาตขิองแคนาดา

อกีดว้ย เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดับทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดของรัฐบรติชิโคลัมเบยี ในสวนมแีปลงดอกไม ้

นานาพันธุร์วมทัง้ศาลาแสดงดนตรกีลางสวนดว้ย สว่นตอนกลางคนืสวนแหง่นีจ้ะประดับไฟอยา่งสวยงาม  

ถงึเวาอนัสมควร น าทา่นน่ังเรอืเฟอรร์ี ่กลับสู ่แวนคเูวอร ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่HOTEL RIVER ROCK CASINO หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านชมสแตนลีย์ พาร์ค

(STANLEY PARK) เป็นสวนสาธารณะขนาด

ใหญ่ที่สุดในเมอืงแวนคูเวอร์ ทีล่อ้มรอบตัวเมอืง

แวนคู เวอร์ในบริติชโคลัมเบียแคนาดาและ

ลอ้มรอบไปดว้ย อดุมสมบูรณ์ไปดว้ยสเีขยีวของ

ตน้ไมพ้ื้นเมอืงทั่วบรเิวณ  นอกจากจะเป็นแหล่ง

พักผอ่นหยอ่นใจยอดนยิมของชาวเมอืงอกีดว้ย  

ให ้ท่ า นแ ว ะ ถ่ า ย รู ป กั บ เ ส า โท เทม

(TOTEM POLE) เพื่อเป็นที่ระลกึ ซึง่เป็น

สญัลักษณ์ของชาวพืน้เมอืงแคนาดา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่ าน เดินทางสู่ เ เกสทาวน์(GAS 

TOWN) เป็นทีย่่านเกา่แก่ทีสุ่ดของ แวนคูเวอร ์

ทีน่ีเ่ป็นยา่นธรุกจิการคา้ทีส่ าคัญของเมอืงมาตัง้แต่

ในอดีต ซึง่จะสังเกตเห็นตึกราบา้นช่องที่ยังคง

สภาพตกึเกา่อันงดงามใหไ้ดช้ม และยังมรีา้นขาย

สินคา้เก่าๆ ในรูปแบบเดิมๆ ที่ดูแลว้สวยงาม

เช่นกัน เขียวของตน้ไมพ้ื้น เมืองทั่ วบริเ วณ  

นอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยม

ของชาวเมอืงอกีดว้ย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  HOTEL RIVER ROCK CASINO หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่3  แวนคเูวอร ์- เเกสทาวน ์- สแตนลยี ์พารค์ - เสาโทเทม  
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูส่ะพานแขวนขา้มแมน่ า้

(CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) มคีวามยาว 

140 เมตร และสูงจากระดับน ้า 70 เมตร เริม่แรก

สะพานที่นี่มีโครงสรา้งที่ไม่มั่นคง ท ามาจากแผ่น

กระดานไมส้นและเชอืกปอ สรา้งขึน้ในปี 1889 โดย

วศิวกรโยธาชาวสก็อตแลนดช์ือ่ จอรจ์ แกรนท ์แม็ค

เคย ์เพื่อท าทางเดนิเชือ่มไปยังป่า  ต่อมาในปี 

1910 เชอืกปอที่ใชก้็ถูกเปลี่ยนมาใชส้ายเคเบลิ

เหล็กแทนมคีวามแข็งแรงพอทีจ่ะรับน ้าหนักของคนมากกว่า 1,300 คนไดแ้ละเป็นสะพานไมแ้ขวนทีย่าว

ทีส่ดุในโลกและกลา่วกนัวา่สามารถรับน ้าหนักของ เครือ่งบนิรบไดถ้งึ 3-4 ล าเลยทเีดยีว บรเิวณโดยรอบ

จะมสีถานเีพาะพันธุป์ลาแซลมอน มผีลติภณัฑท์ีท่ าจากปลาแซลมอนเป็นสนิคา้ขึน้ชือ่ของทีน่ีอ่กีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (แบบกลอ่ง) 

ถงึเวลาอนัสมควร จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแวนคเูวอร ์

14.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงคลัการ ีโดย สายการบนิ แอร์

แคนาดา (AC) เทีย่วบนิที ่AC 216 (14.10-

16.34) 

16.34 น.  เดินทางถึง เมืองคลัการ ี(CALGARY) 

มลรฐัอลัเบอรต์า้ (ALBERTA) ซึง่เป็นเมือง

เศรษฐกิจมั่ งมีมั่ งคั่ งด ว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทรัพยากรน ้ามัน นับเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ

หนึ่งของรัฐอัลเบอร์ตา้ และเป็นเมืองหนา้ด่านสู ่

เทอืกเขาร็อกกี ้อันสงูชนั ทุ่งหญา้แพรรีเ่ป็นอทุยาน

แห่งชาตบิามฟ์ ทีม่หีมิะปกคลุมไปทั่วบรเิวณ เมอืง

คัลการเีป็นเมอืงคาวบอยทีม่ชี ือ่เสยีงจากการจัดงาน 

STAMPEDE เป็นเทศกาลคาวบอยทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

โลกอกีดว้ย  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ทะเลสาบหลุยส ์

(LAKE LOUISE) ทะเลสาบมสีฟ้ีาเทอควอยซ์

สวยงามใสสะอาด  ลอ้มรอบไปดว้ยแนวของ

เทือกเขาร็อคกี้ (CANADIAN ROCKY 

วนัที ่4   แวนคเูวอร ์- คลัการ ี- ทะเลสาบหลยุส ์
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MOUNTAINS) ทีม่หีมิะปกคลมุบนยอดเขาแตล่ะลกูอยูต่ลอดทัง้ปี  และน าท่านเขา้พักโรงแรมทีม่แีห่ง

เดยีวในทะเลสาบแหง่นี ้และสามารถมองเห็นไดท้กุมมุของทะเลสาบ ท าทา่นตราตรงึใจมริูล้มื 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาตโิยโฮ

(YOHO NATIONAL PARK) คอือทุยานแห่งชาติ

ที่ตั ้งอยู่บริเวณเขต เทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี ้

(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ในเขต

รัฐบรติชิโคลัมเบยี ทางตะวันตกของประเทศแคนาด

ทะเลสาบมรกต(EMERALD LAKE) เป็นทะเลสา

มาบสมีรกตสมกบัชือ่ แสงแดดทีส่าดสอ่งลงมา ท าให ้

เห็นในน ้าทะเลสาบเป็นสเีขยีวอ่อน สเีขยีวแก่ไล่ตาม

เงาไม ้มีสะพานไมท้อดยาว ลงไปสู่กระท่อมใน

ทะเลสาบอีกดว้ย พรอ้มพบความมหัศจรรย์ของ

ธรรมชาติที่สะพานหินธรรมชาติ(NATURAL 

BRIDGE) แ ล ะ ช ม  อุ โ ม ง ค์ร ถ ไ ฟ ( SPIRAL 

TUNNEL) เป็นอกีจดุส าคัญในอทุยานแหง่ชาตโิยโฮ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบ

หลุยส(์LAKE LOUISE) ทะเลสาบมีสีฟ้าเทอค

วอยซ์สวยงามใสสะอาด ลอ้มรอบไปดว้ยแนวของ

เทอืกเขาร็อคกี ้เมาทเ์ทน(CANADIAN ROCKY 

MOUNTAINS) ทีม่หีมิะปกคลมุบนยอดเขาแต่ละลูก

อยูต่ลอดทัง้ปี  มธีารน ้าแข็งอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง ขึน้

ไปดา้นบนของยอดเขาจะไดอ้กีมมุมองของทะเลสาบ

เมื่อมองลงมา ดา้นหลังเป็นภูเขาส่วนดา้นหนา้เป็น

ทะเลสาบ ที่แห่งนี้มองไปดา้นไหน มุมไหนก็สวยทุกมุม เชญิท่าน อสิระในการเดนิชมธรรมชาตทิี่ไม่

สามารถสมัผัสไดจ้ากทีแ่หง่ไหน เป็นความสวยงามทีผ่สมผสานกนัอยา่งลงตัวอกีดว้ย 

 

 

วนัที ่5  ทะเลสาบหลยุส ์- อทุยานแหง่ชาตโิยโฮ 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พกัที ่  FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองบามฟ์(BANFF 

TOWN) เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ

บัมฟ์ทีซ่กุตัวเขา้ไปในเทอืกเขาร็อกกีแ้คนาดา Banff 

- เมอืงและสวนสาธารณะ - ดงึดูดผูเ้ขา้ชมไดต้ลอด

ทัง้ปีส าหรับการเล่นสกแีละกฬีาฤดูหนาวอื่น ๆ การ

เดนิป่าและตัง้แคมป์น ้าพุรอ้นและความงามโดยรวม 

เมอืงนี้มโีรงแรมรา้นอาหารรา้นคา้รวมทัง้ที่ท าการไปรษณียแ์ละโรงพยาบาล เมอืงแบมฟ์ควบคุมการ

เตบิโตทางการคา้อยา่งเขม้งวดเพือ่ไมใ่หม้นัพังทลายใหก้บัสภาพแวดลอ้มทีบ่รสิทุธิ ์ 

วนัที ่6   ทะเลสาบหลยุส ์- อทุยานแหง่ชาตบิามฟ์ 
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น าท่านเดนิทางสู่อุทยานแหง่ชาตบิามฟ์

(BANFF NATIONAL PARK) ตัง้อยูใ่นเทอืกเขา

ร็อกกี้ ในตอนใตข้องรัฐอัลเบอร์ตา ประเทศ

แคนาดา ภายในอุทยานแห่งชาตมิีทุ่งน ้าแข็ง ซึง่

เ ป็ นธา รน ้ า แ ข็ งที่ ใหญ่ที่สุด ในทวีปอ เมริก า

เหนือ  อุทยานมีทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะ

ทะเลสาบ ธารน ้าแข็ง และน ้าพุรอ้น มป่ีาไมท้ี่อุดม

สมบรูณ์ และสัตวต์่างๆ เชน่ อนิทรยีส์ทีอง หมกีรซิ

ล ีหมดี า กวางมูส กวางมูล กวางหางขาว แกะเขาใหญ่ คารบิู หมาป่า แพะภูเขา ซึง่สวยงามเหมอืน

ภาพวาด และใหท้า่นหลงใหลไปกบัธรรมชาต ิ 

น าท่านชมน า้ตก (BOW FALLS) น ้าตกสายส าคัญมคีวามเกีย่วขอ้งกับแม่น ้าโบวแ์ม่น ้าธาร

น ้าแข็งอันมชีือ่เสยีงของอุทยานแห่งชาตบิามพ ์คือลักษณะความกวา้งของน ้าตกที่ลดหลั่งมาเป็นชัน้ 

ไหลไปตามโขดหนิและเป็นแมน่ ้าล าธารอกีแห่งเขา้สูเ่สน้ทางอืน่ ๆ ของรัฐ อกีทัง้เคยเป็นฉากส าคัญใน

ภาพยนตรช์ือ่กอ้งในอดตี เรือ่ง THE RIVER OF NO RETURN   

จากนั้นเพื่อเดินทางขึน้สู่เทอืกเขาซลัเฟอร ์(SULPHUR MOUNTAIN) บนยอดเขา

ซลัเฟอร ์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมววิที่สวยงาม

มาก ยอดเขาที่สูงที่สุดของเขาลูกนี้คือ Sanson's 

Peak  

น าท่านน ัง่กระเช้า Gondola ขึน้ไป

เทือกเขาซัลเฟอร์เป็นจุดก าเนิดของบ่อน ้ ารอ้น

มากมายในอุทยานโดยเมือ่ฝนตกลงมาที่ยอดเขา

น ้าฝนจะไหลผ่านชัน้ก ามะถันและไดรั้บความ รอ้น

จากใตโ้ลก จงึกลายเป็นบอ่น ้ารอ้น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงคลัการี

(CALGARY) ซึง่เป็นเมอืงเศรษฐกจิมั่งมมีั่งคั่งดว้ย

ทรัพยากรธรรมชาต ิทรัพยากรน ้ามัน นับเป็นเมอืงที่

ใหญท่ีส่ดุเป็นอนัดับหนึง่ของรัฐอลัเบอรต์า้  

ใหท้่านไดเ้ที่ยวชมเมืองไดอ้ย่างเต็มที ่

พรอ้มถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ จนถงึเวลาอนัสมควร 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  MARRIOTT CALGARY AIRPORT หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางบสู ่สนามบนิ เมอืงคลัการ ี(CALGARY) 

เทีย่ง   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ภายในสนามบนิตามอธัยาศยั (คนืเงนิสดทา่นละ 30 CAD) 

12.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโตรอนโต (TORONTO) โดย สายการบนิ แอรแ์คนาดา (AC) เทีย่วบนิที ่AC 

140 (12.10-17.45) 

17.45 น.  เดนิทางถงึเมอืงโตรอนโต (TORONTO) 

เมอืงหลวงของรฐัออนตารโิอ ใหญ่ทีส่ดุในประเทศ

แคนาดา และเป็นเมอืงทีใ่หญ่อันดับที ่4 ในทวปี

อเมรกิาเหนอือกีดว้ย ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีม่หีลาย

เชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง และโทรอนโตเป็น

ศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ วัฒนธรรมของ

ประเทศแคนาดา โดยในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาล

แคนาดาไดจ้ัดใหโ้ทรอนโตเป็นเมอืงหลวงวฒันธรรม

ของประเทศ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู ่CN TOWER ซึง่ตัง้อยู่

ในยา่นใจกลางเมอืงโตรอนโต ชือ่อาคาร CN ยอ่มาจาก 

"Canadian National Railway"เป็นหอคอย

สือ่สารและสงัเกตการณ์รปูทรงเหมอืนเข็มและมรีะเบยีง

ลอ้มรอบเป็นระยะๆ เพือ่ใชเ้ป็นชัน้ชมววิชัน้ล่างภายใน

ทาวเวอรม์ภีตัตาคารและรา้นอาหารหรไูวใ้หท้านอาหาร

พรอ้มชมความงามยามคา่คนืของโตรอนโต ณ จดุชมววิ

สูงสุดของ CN TOWER หรือ สกายพอด (Sky 

Pod) นักทอ่งเทีย่วจะสามารถชมทวิทัศนท์ีง่ดงามจนน่า

ทึง่ของนครโตรอนโต  และมคีวามสูงมากกว่าหอคอย

ออสตานกโินในมอสโก CN TOWER ไดรั้บการบันทกึ

วนัที ่7   คลัการ ี- เมอืงโตรอนโต 

วนัที ่8   เมอืงโตรอนโต - CN TOWER - ช็อปป้ิง 
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วา่เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามสงูทีส่ดุในโลกเป็นเวลาถงึ 32 ปี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านผ่อนคลายดว้ยการเดินช็อปป้ิง 

ห้างสแควร์วนัช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ เ ป็น

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญใ่นโตรอนโต มรีา้นคา้กว่า 

360 รา้นคา้ ใหท้่านไดเ้ดนิช็อปป้ิงกันอย่างเต็มที่

แบบจุใจ ภายในยังมีหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่

อยา่ง WALMART, SEARS, THE BAY อาท ิBODY 

SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA 

REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN 

EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER และยงัมรีา้นอืน่ๆ อกีมากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเยีย่มชมหมูบ่า้น(NIAGARA ON THE 

LAKE) ซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แก ่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบออนตาริ

โอ และยังคงอนุรักษ์สภาพและบรรยากาศแบบดัง้เดมิไว ้

อย่างสมบูรณ์แบบ แวะชมหอนาฬกิา ววิบา้นแต่ละหลังมี

ความสวยงาม มเีอกลักษณ์เป็นอยา่งมาก  

น าท่านเทีย่วชม NIAGARA PARK FLORAL 

CLOCK เป็นนาฬกิาดอกไมท้ีม่กีารประดับตกแต่งดอกไม ้

นานาชนดิไดอ้ยา่งสวยงามและลงตัว ทา่นจะไดช้มดอกไม ้

ตามฤดูกาล จงึท าใหน้าฬกิาดอกไม ้มคีวามสวยงามและ

เป็นเอกลักษณ์ในแตล่ะฤดกูาล  

จากนั้นน าท่านผ่านชมมหาวทิยาลยัโตรอนโต

(UNIVERSITY OF TORONTO) คอื เซนตจ์อรจ์ ตัง้ใน

ใจกลางเมอืงโตรอนโตซึง่ลอ้มรอบไปดว้ยอุทยานควนีส์

ปาร์กและรัฐสภาออนแทรีโอ วทิยาเขตอกี 2 แห่งคือ

มหาวิทยาลัยโทรอนโตสการ์โบโร (UTSC) และ

มหาวทิยาลัยโทรอนโตมสิซสิซอกา (UTM) จัดตัง้โดย 

วนัที ่9   เมอืงโตรอนโต - มหาวทิยาลยัโตรอนโต - อทุยานแหง่ชาตนิ า้ตกไนแองการา่ - ลอ่งเรอื 
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จอห์น สแทรชาน เพื่อใหเ้ป็นคิงส์คอลเลจโดย

ไดรั้บพระบรมราชานุญาตเมื่อ ค.ศ. 1828 และ

เปลีย่นชือ่มาเป็นมหาวทิยาลัยโทรอนโต เมือ่ ค.ศ. 

1850 หลังจากการตัดความสัมพันธก์ับครสิตจักร

แห่งอังกฤษ มหาวทิยาลัยโทรอนโตก็ถูกจัดอยู่ใน

กลุม่มหาวทิยาลัยทีด่ทีีส่ดุของโลก ผลงานวจิัยของ

มหาวทิยาลัยโทรอนโตไดท้ าใหเ้กดิเครือ่งควบคุม

จังหวะการเตน้ของหัวใจ หลอดลมเทยีม การปลูก

ถ่ายปอดซกีเดยีว การปลูกถ่ายเสน้ประสาท ตับอ่อนเทยีม เลเซอรเ์คม ีชดุบนิอวกาศ กลอ้งจุลทัศน์อี

เล็กตรอนทีใ่ชง้านไดเ้ครือ่งแรก การโคลนท-ีเซลลค์รัง้แรกและการสกดัอนิซลูนิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตนิ า้ตก

ไนแองการ่า (NIAGARA FALLS STATE 

PARK) ไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในน ้าตกทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุใน

โลก ตั ้งอยู่ระหว่างชายแดนรัฐนิวยอร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา และรัฐออนตารโิอ ประเทศแคนาดา 

น ้ าตกแห่งนี้จะประกอบดว้ย 3 น ้ าตกดว้ยกัน คือ

น า้ตกเกอืกมา้ (Horseshoe Fall  s) อยูท่างฝ่ัง

แคนาดา, น า้ตกอเมรกิา (American Falls) อยู่

ทางฝ่ังสหรัฐอเมรกิา และน า้ตก (Bridal Veil) อยูท่างฝ่ังอเมรกิาเชน่กนั ชว่งหนา้หนาว ก็จะเห็นน ้าตก

กลายเป็นน ้าแข็ง ยามค ่าคนืจะมกีารแสดงแสงไฟอร่ามตาไปทีน่ ้าตก ถอืไดว้่าทีน่ี่เป็น The Must ของ

แคนาดา  

เชญิท่านรวมกจิกรรม ล่องเรอืชมน า้ตกไนแองการ่า (HORNBLOWER NIAGARA 

CRUISES) ท่านจะไดช้ืน่ชมกับน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิ ไดส้ัมผัสน ้าตกที่ไดช้ือ่ว่ามคีวาม

สวยงามและยิง่ใหญอ่ลังการตดิอนัดับโลก  

จากนัน้แวะชม จดุชมววิ (TABLE ROCK) เป็นชัน้หนิขนาดใหญท่ีย่ืน่ออกมาจากฝ่ังแคนาดาที ่

น ้าตกไนแองการา่ รัฐออนแทรโีอ ทางเหนือของหอสังเกตการณ์ อสิระใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ 

เดนิเลน่รอบบรเิวณน ้าตกไนแองการา่ จนถงึเวลาอนัสมควร 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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หมายเหต ุ: บรกิารไมร่วมในรายการทวัร ์!!! 

1.ตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารใชใ้นการเชค็อนิขากลับประเทศไทยคา่ใชจ้า่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์

(อตัราคา่บรกิารตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วันเดนิทาง) 

 

2.กลับถงึไทย คา่ทีพ่ักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์

ดรูายชือ่โรงแรม SHA+ ไดท้ี ่https://www.shathailand.com หรอื https://www.thailandsha.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ออกเดนิทางจากก เมอืงโตรอนโต กลับกรงุเทพฯ โดย สายการบนิ แอรแ์คนาดา (AC) พบเทีย่วบนิที ่

AC15 (09.50-13.15) / AC6129 (15.55-18.00+1) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 30 

ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิฮอ่งกง) บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 

 

18.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

เสาร-์องัคาร 

(วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 
09 - 19 ก.ค. 65 189,999.- 189,999.- 42,000.- 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

วนัที ่10   เมอืงโตรอนโต - สนามบนิ 

วนัที ่11   สนามบนิสวุรรณภมู ิ

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่ก 

ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 23 กโิลกรมั) และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีาร

เรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

8. คา่ประกนัรักษาโควดิระหวา่งเดนิทาง (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

9. คา่วซีา่แคนาดาและบรกิาร 

10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

11. กระเป๋าเดนิทางขนาด 20 นิว้ 

12. ซมิเน็ตตา่งประเทศ  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
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4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไป

แลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 81,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 

3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวีซา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้งนาน

และอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย 
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เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 70,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มม่ ีRefund จากทาง

สายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถ

เปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่

น่ัง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิ ไดท้กุกรณี 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน ค่ามัดจ าโรงแรม(กรณีมี

การเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  

อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไม่

มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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
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โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


