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Code: IH14-CAN-Grand-10CX-May-Oct2023-189-A0307 

 

10 วนั แกรนดแ์คนาดา (วงใหญ)่ 

 

 

 

 

(ไมร่วมคา่วซีา่แคนาดา แตร่วมทปิทกุอยา่งแลว้) 

 (บนิเขา้ แวนคเูวอร ์– บนิออก โตรอนโต พรอ้มเทีย่วบนิภายใน 2 เทีย่วบนิ !!!!!) 

แวนคเูวอร ์– สวนสแตนลยี ์– แกสทาวน ์– สวนบชูารด์ – แบมฟ์ – แคนาเดีย้น ร็อคกี ้- ข ึน้กระเชา้เทอืกเขา

ซลัเฟอร ์  

เลคหลยุส ์–โคลมัเบยีไอซฟิ์ลด ์– แคลกะร–ี มอนทรอีอล – ออตตาวา – คงิสต์นั – ลอ่งเรอื 1000 ไอสแ์ลนด ์ 

น า้ตกไนแองการา่ (พกัหอ้งววิน า้ตก) – ลอ่งเรอืไนแองการา่ – หอคอยสกายลอน – ขึน้ CN Tower – โตรอน

โต 

 

ราคาทวัร ์189,900 บาท : 30 พ.ค.- 8 ม.ิย. 66/ 12-21 ก.ย. 66/ 3-12 ต.ค. 66 

ราคาทวัร ์193,900 บาท : 11-20 ก.ค. 66 / 8-17 ส.ค. 66/  
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วนัแรก กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง – แวนคเูวอร ์– สแตนลยี ์พารค์ – แกสทาวน ์(พกัคา้ง 2 คนื) 

 

08.00 น. คณะฯพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์  

11.00 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบนิคาเธ่ย ์แปซฟิิก แอร์เวยส์ เทีย่วบนิที ่ CX750 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชั่วโมง) สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ พรอ้มเพลดิเพลนิกับภาพยนตร์

หลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง  

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชค็แลป๊กอ๊ก ประเทศฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งสูเ่มอืงแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา 

 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิตามอธัยาศัย 

16.05 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเชค็แล๊ปกอ๊ก (HKG) สู ่สนามบนิแวนคเูวอร ์(YVR) โดยเทีย่วบนิ CX810 (ใชเ้วลา

บนิ 11.55 ชัว่โมง) 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารค า่บนเครือ่งบนิ 

 

13.25 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิเมอืงแวนคเูวอร ์มลรัฐบรติชิโคลัมเบยี ประเทศแคนาดา 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ ศลุกากร 

 

น าทา่นเทีย่วชม สวนสาธารณะสแตนลยี ์ปารก์ (Stanley Park)  

ตัง้อยูก่ลางเมอืงแวนคเูวอร ์เป็นเหมอืนเกาะยืน่ลงไปในเบอรร์าดอนิเลท มพีืน้ทีก่วา่ 10,000 เอเคอร ์ในสวน

มตีน้ไมข้นาดใหญท่ีม่อีายนัุบ 100 ปี  ลอรด์ สแตนลยี ์ผูว้า่การเขตปกครองแคนาดา เป็นผูร้เิร ิม่ใหส้รา้งสวน

แหง่นีข้ ึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1888 สวนแหง่นีเ้ป็นสถานทีท่ีช่าวแคนาดาทกุเพศทกุวัยและทกุสผีวิไดม้าใชป้ระโยชน์

บนพืน้ทีส่เีขยีวกลางเมอืง เพือ่การพักผอ่นหยอ่นใจ สนัทนาการ และออกก าลังกาย  

จุดเด่นของสวนสาธารณะทีนั่กท่องเทีย่วเขา้ชมกันมากทีส่ดุ คอื       กลุ่มเสาโทเทม (Totem) เสา

สญัลักษณ์ทีต่ัง้ไวเ้พือ่ระลกึว่าบรเิวณนี้เคยเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชนพืน้เมอืงอนิเดยีน     มากอ่น ซึง่ในสมัยกอ่น

ชนพืน้เมอืงใชเ้สาโทเทม เลา่เรือ่งราวความเป็นมาของเผา่และเป็นทีเ่ก็บอฐัขิองคนตาย หรอืสถานทีป่ระจาน

ศัตร ูกลุม่เสาแหง่นีไ้ดถ้กูน ามาจากทีต่า่งๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบตา่งๆ ทีช่าวพืน้เมอืงในทอ้งถิน่ท า

ขึน้  

 

จากนัน้ น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั แคนาดาเพลส (Canada Place)  

สถาปัตยกรรมหลังคารปูใบเรอืสขีาว คลา้ยโรงโอเปรา่เฮาสข์องนครซดินีย ์ออสเตรเลยี หลังคาใบเรอืนี้เดมิ

สรา้งขีน้เป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ทีจ่ัดขึน้ทีแ่วนคเูวอรเ์มือ่ปี ค.ศ. 1986  
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ไดเ้วลาน าท่านชมอาคารทีก่่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดยีน

แปซฟิิก (Canadian Pacific Railway Station)  

สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานชีมุทางรถไฟสายขา้มทวปี ปัจจุบันเป็นสถานีรถลอยฟ้ากับเรอืขา้มฟาก

ของเมอืงแวนคเูวอร ์ 

 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม ยา่นแกสทาวน ์(Gass Town)  

ชมุชนแรกของคนทีม่าตัง้ถิน่ฐานอยู่ในรัฐบรติชิโคลัมเบยีก่อนทีจ่ะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบันเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วส าคัญทีนั่กท่องเทีย่วจะตอ้งแวะมาเยีย่มชมแหล่งก าเนดิของเมอืงแวนคูเวอร์ ส าหรับเมอืงแกส

ทาวนม์บีรรยากาศของเมอืงเกา่สถาปัตยกรรมวกิตอเรยีนทีไ่ดรั้บการบรูณะใหมแ่ละรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพด ีจดุ

ทีน่่าสนใจ คอื รปูปัน้ของแกสซ ีแจ็คทีต่ัง้อยูบ่รเิวณจัตรัุสกลางเมอืง  

 

จากนัน้น าทา่นชมนาฬกิาเรอืนแรกของโลกทีเ่ดนิไดด้ว้ยพลังไอน ้า  

โดยนาฬกิาไอน ้า    จะตเีสยีงดังบอกเวลาทุก 15 นาท ี เป็นเสยีงดนตรเีสยีงเดยีวกับนาฬกิาบิ๊กเบนในกรุง

ลอนดอนและนาฬกิาจะพน่ไอน ้าพวยพุง่ออกมาทกุ 1 ชัว่โมง 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี (พรอ้มเมนูลอบสเตอร)์ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั River Rock Hotel Vancouver **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

วนัทีส่อง  เกาะวคิตอเรยี – สวนบชูารด์ การเ์ดน้  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืซอรว์าสเซน (Tsaw Wassen)  

  เพื่อน่ังเรือเฟอร์รี่ขา้มช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่   “เกาะวคิตอเรีย” เมอืงหลวงของรัฐบรติชิ

โคลัมเบยี ระหวา่งทางถา้โชคดทีา่นอาจจะมโีอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยูใ่น

บรเิวณอา่ว  
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  น าทา่นชม เมอืงวกิตอเรยี (Victoria)  

  เมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บการขนานนามว่าเป็น "เมอืงแห่งสวน" (City of Gardens) อกีทัง้ยังเป็นเมอืงหลวง

ของรัฐบรติชิโคลัมเบยี  (British Columbia) รัฐหนึง่ของประเทศแคนาดา  

 

  น าทา่นเทีย่วชมและถา่ยรปูกบั อาคารรัฐสภาในเมอืงวกิตอเรยี (British Columbia Parliament Buildings)  

  ตัวอาคารนัน้ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงวกิตอเรยี อาคารแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งปี 1893 -1896  

 

  จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั รปูปัน้พระนางเจา้วคิตอเรยี แหง่ประเทศองักฤษ    

 

  น าทา่นชมสวนบคีอนฮลิล ์(Beacon Hill Park)  

  อกีหนึง่พืน้ทีส่เีขยีวทีต่ัง้อยู่บรเิวณใจกลางเมอืง โดยส่วนแห่งนี้มพีืน้ที ่75 ไร่ (185 เอเคอร)์ อยู่ตดิกับ

ชายฝ่ังทางตอนใตข้องเมอืงวกิตอเรยี ซึง่สิง่ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุภายในสว่นก็คงจะเป็น "โทเทม" (Totem) หรอื 

"เสาโทเทม" (Totem pole) ซึง่มคีวามสงูประมาณ 38.8 เมตร (127 ฟตุ)  

 

  จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับพิพธิภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทเครคดารอค (Craigdarroch Castle 

Historical Museum)  

  ภายในมกีารจัดแสดงเกีย่วกับประวัตศิาสตร์ยุควกิตอเรียน และเป็นอกีหนึ่งอาคารที่ถูกก าหนดใหเ้ป็น

โบราณสถานแหง่ชาตขิองแคนาดา อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอธัยาศัย 

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

   

บา่ย น าทา่นเขา้ชมสวนบชูารด์ (Butchart Gardens)  

  สวนดอกไมท้ีไ่ดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นสวนดอกไมท้ีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก ซึง่มอีายมุากกว่า 100 ปี 

จากการชอบตกแตง่สวนของครอบครัว บชูารด์ น าทา่นชมสวนดอกไมแ้ละเดนิชมบรเิวณสวนทีถู่กจัดแต่งใน

หลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ มทีัง้การจัดสวนแบบชังเค่น,     สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่ น 

ฯลฯ  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ ของตกแต่งบา้นและสวน ภาพเขยีน พันธุไ์มต้่างๆ ภายในรา้น

ขายของทีร่ะลกึสวนบชูารด์ตามอัธยาศัยอสิระใหท้่านเดนิเล่นตามอัธยาศัย กอ่นน าท่านน่ังเรอืเฟอรร์ีก่ลับสู่

แวนคเูวอร ์

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั River Rock Hotel Vancouver **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 
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วนัทีส่าม  แคลกะร ี– โคลมัเบยี ไอซฟิ์ลด ์– เลคหลยุส ์– เลคโมเรน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแวนคเูวอร ์เพือ่ขึน้เครือ่งบนิสูเ่มอืงแคลกะร ี

07.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิแวนคเูวอร ์สู ่สนามบนิแคลกะร ีโดยสายการบนิเวสท ์เจท เทีย่วบนิ AC….  

09.26 น. เดนิทางถงึสนามบนิแคลกะร ี(Calgary) 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแบมฟ์ (Banff) (ระยะทาง 146 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

ตัง้อยูใ่นหบุเขาชือ่ โบว รเิวอรว์ัลเลย่ ์(Bow River Valley) มฉีากหลังเป็นเทอืกเขาแคสเคด ทีม่คีวามสงูถงึ 

2,998 เมตร ประวตัขิองเมอืงมอียูว่า่ในปี ค.ศ. 1880 ลอรด์สตารช์โคนา มาเยอืนชมุชนแหง่นีแ้ละเกดิความ

ประทับใจในความงามของภมูปิระเทศ จงึตัง้ชือ่เมอืงตามชือ่เมอืงแบมฟ์เชยีร ์อนัเป็นบา้นเกดิของทา่น Banff 

เมอืงแบมฟ์   เป็นเมอืงเล็กๆ และเป็นปากทางเขา้สูอ่ทุยานแหง่ชาตแิบมฟ์ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูทุ่ง่น ้าแข็งโคลัมเบยีรไ์อซฟิ์ลด ์(Columbia Icefield) (ระยะทาง 146 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  
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 น าท่านขึน้รถ Snow Coach มุง่หนา้สูล่านน ้าแข็งโคลัมเบยีรไ์อซฟิ์ลด ์ เป็นธารน ้าแข็ง Glacier ทีม่อีายนัุบ

หลายลา้นปี ซึง่มขีนาดใหญ่พอๆ กับเมอืงหนึง่เมอืง เป็นเนนิเขาทีม่หีมิะปกคลุมหนาเป็นเมตร เรยีกไดว้่า

เป็นดนิแดนสวรรคข์องนักสก ี 

 

 น าท่านชมความงดงามของธารน ้าแข็งอันขาวโพลนกวา้งไกลสุดสายตานับเป็นไอซฟิ์ลดข์นาดใหญ่ของ

เทอืกเขาแคนาเดีย้นร็อกกี ้และธารน ้าแข็งเพยโ์ตก้ลาเซยีร ์ 

 

 ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการน่ังรถ Snow coach ผา่นทุง่น ้าแข็ง และ เก็บภาพความทรงจ าและความสวยงาม

ของทุง่น ้าแข็งขนาดใหญใ่นแคนาดาแหง่นี้ (โคลมัเบยี ไอซฟิ์ลด ์ประกาศปิด 9 ตลุาคม 2566) 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบเลคหลยุส ์(Lake Louise)  

 ทะเลสาบทีม่ชี ือ่ของรัฐอลัเบอรต์า ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตแิบมฟ์ (Banff National Park) ชาวยโุรปคน

แรกทีม่าเห็นความงามของทะเลสาบหลยุส ์คอื นักส ารวจชือ่ ทอม วลิสัน (Tom Wilson) คน้พบเมือ่ปี ค.ศ. 

1882 เลคหลยุสเ์ป็นเมอืงชนบททีอ่ยูต่ ่ากวา่ทะเลสาบ เดมิเป็นหมูบ่า้นเล็กๆทีค่นงานสรา้งทางรถไฟใชเ้ป็น

ทีพั่กในสมัยนัน้ ชมุชนนี้มชี ือ่ว่า Holt City ต่อมาในปี ค.ศ. 1914  จงึไดช้ือ่ใหมว่่า Lake Louise เพือ่เป็น

เกยีรต ิแกเ่จา้หญงิหลยุส ์คาโรไลน ์อตัเบอรต์า พระธดิาองคห์นึง่ของ   ควนีวกิตอเรยี เนือ่งจากเจา้หญงิได ้
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ตดิตามพระสวามซี ึง่เป็นผูส้ าเร็จราชการของอังกฤษมาอยู่ในแคนาดาจงึไดช้ือ่ตามพระนามของเจา้หญงิ 

ทะเลสาบหลยุสต์ัง้อยูเ่หนอืเมอืงบานฟ์ขึน้ไปราว 60 กโิลเมตร ทะเลสาบ    อยูส่งูกว่าระดับน ้าทะเล 1,730 

เมตร แวดลอ้มดว้ยเทอืกเขาทีม่หีมิะขาวโพลนปกคลมุยอดเขา น ้าในทะเลสาบเป็นสเีขยีวมรกต จงึไดช้ือ่ว่า 

“ทะเลสาบมรกต” มผีวิน ้านิง่ทีเ่รยีบใสราวกบักระจกสะทอ้นเงาของขนุเขาและ  ธารน ้าแข็งทีอ่ยูส่งูขึน้ไปเป็น

ภาพทีง่ดงาม สดุพรรณนา ทะเลสาบแห่งนี้เป็นจุดตัง้ตน้ของการปีนเขาเพือ่ขึน้ไปดูธารน ้าแข็ง หรอืไปชม

ทะเลสาบเล็กๆ รายลอ้มดว้ยเทอืกเขางดงาม อกีทัง้ในทะเลสาบยังมกีอ้นน ้าแข็งลอยฟ่องอยูเ่ป็นจุดๆ อสิระ

ใหท้า่นไดช้มความงาม ดั่งสวรรคบ์นดนิของทะเลสาบเลคหลยุส ์ 

 

 น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake)  

 เป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแห่งชาตแิบมฟ์ (Banff National Park) ในหุบเขา the Valley of the Ten Peaks 

ทีร่ะดับความสงูประมาณ 1,885 เมตร และมพีืน้ทีป่ระมาณ 0.5 ตารางกโิลเมตร ลกึถงึ 14 เมตร และยังอยู่

ในละแวกเดยีวกับทะเลสาบ Lake Louise อกีดว้ย และน ้าสฟ้ีาสวยนี้เกดิจากการหักเหของแสงและธาร

น ้าแข็ง ซึง่น ้าของทะเลสาบจะสสีวยมาก อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาตขิองทะเลสาบ

โมเรน  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Banff Hotel / Lake Louise Inn Hotel *** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เทอืกเขาซลัเฟอร ์(แคนเนเดีย้น ร็อกกี)้ – ข ึน้กระเชา้ชมเทอืกเขาซลัเฟอร ์– อุทยานแห่งชาติ

แบมฟ์ – แคลกะร ี

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เทอืกเขาซลัเฟอร ์(Sulphur Mountain)  

ภูเขาสูงทีเ่ป็นจุดก าเนดิของบ่อน ้ารอ้นในอุทยานแห่งชาติ เมือ่ฝนตกลงทีย่อดเขาน ้าฝนจะไหลผ่านชัน้

ก ามะถันลงไปรวมกันในทางน ้าใตด้นิทีไ่ดรั้บความรอ้นจากใตโ้ลก เมือ่สะสมมากเขา้น ้าทีไ่หลออกมาจาก

พืน้ดนิใตภ้เูขาจะกลายเป็นน ้ารอ้น ซึง่บางแหง่ไมม่ทีางน ้าไหล ท าใหน้ ้ารอ้นใตด้นิพุง่ออกมาตามรอยปรแิตก

ของชัน้หนิกลายเป็นน ้าพรุอ้นขึน้มา  

 

น าท่านสูส่ถานีรถกระเชา้   ชือ่ว่า Sulphur Mountain Gondola Lift (กระเชา้ 1 หลัง น่ังไดป้ระมาณ 4 

ทา่น) น าทา่นน่ังกระเชา้ขึน้สูจุ่ดชมววิบนยอดเขาซลัเฟอร ์ซึง่อยูส่งูกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 2,285 เมตร 

บนยอดเขามทีางเดนิไปยังสว่นทีส่งูทีส่ดุของยอดเขา คอื ยอดแซนซนั (Sanson Peak) สงู 2,337 เมตร 

บนเทอืกเขามอีาคารทีท่ าการส าหรับนักพยากรณ์อากาศ ซึง่ชาวแคนาดา เรยีกอาคารนี้ว่า “รังนกอนิทร”ี 

อาคารนีเ้ป็นสถานทีซ่ ึง่นักพยากรณ์อากาศชือ่ นอรม์นั แซนซนั (Norman Sanson) ใชเ้ป็นสถานทีท่ างานใน

การพยากรณ์อากาศเมือ่ปี ค.ศ. 1903 ในอาคารยังมโีต๊ะ เกา้อี ้เตยีงนอน และสิง่ของเครือ่งใชส้มัยทีแ่ซน

ซนัมาท างานอยู ่ระหว่างทางเดนิไปยังยอดเขามจีุดชมววิอยูเ่ป็น   ระยะ ๆ และมป้ีายใหค้วามรูเ้รือ่งสัตวป่์า

ในทอ้งถิน่กับธรรมชาตทิีเ่ห็นอยูร่อบตัว และจุดชมววิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นววิของเทอืกเขาร็อกกี ้และ

ทะเลสาบมรกตอนังดงามอกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและชมววิจากมมุสงู 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นเทีย่วชมอทุยานแหง่ชาตแิบมฟ์ (Banff National Park)  

อทุยานแห่งชาตแิห่งแรกและมชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดของแคนาดา ตัง้อยู่รมิเสน้ทางสาย Trans Canadian 

Highway เมอืงส าคัญ 2 เมอืงในบรเิวณนี ้คอื     เมอืงแบมฟ์ และเมอืงเลคหลยุส ์เมือ่ปี ค.ศ. 1841 สมยันัน้

ยังไม่มใีครรูจ้ัก ดนิแดนแถบนี้เลย จนถงึปลายปี ค.ศ. 1880 ไดม้กีารก่อสรา้งทางรถไฟขา้มทวีปสาย 

Canadian Pacific Railway คนงานกอ่สรา้งไดม้าเห็นความงดงามของธรรมชาตทิีเ่ป็นดนิแดนแห่งภเูขาที่

สวยงามนี ้จงึน าไปเลา่ลอืถงึความงดงามของภมูปิระเทศบนเทอืกเขาร็อกกี ้และตอ่มาไดม้กีารคน้พบบอ่น ้าพุ

รอ้นที่มแีร่ก ามะถันมากมายในบรเิวณนี้ เพือ่ป้องกันไม่ใหน้ายทุนเขา้มาหาประโยชน์จากน ้าพุรอ้นซึง่เป็น

ทรัพยากรธรรมชาต ิรัฐบาลบรติชิโคลัมเบยีจงึประกาศจัดพืน้ที ่10 ตารางไมลข์อง เทอืกเขาซลัเฟอรน์ี้เป็น

เขตอทุยานเทอืกเขาร็อกกี ้(Rocky Mountain Park) ขึน้ในบรเิวณทีพ่บน ้าพรุอ้นในปี ค.ศ. 1885  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแคลกะร ี  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Delta Calgary Airport Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ แคลกะร ี– มอนทรอีอล   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแคลกะร ี

09.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิแคลกะร ีสูส่นามบนิมอนทรอีลั โดยสายการบนิแอร ์แคนาดา เทีย่วบนิ AC…  

 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.44 ชัว่โมง) – อสิระอาหารกลางวันบนเครือ่งบนิ 

15.44 น. เดนิทางถงึสนามบนิมอนทรอีลั (Montreal) 

 

บา่ย น าทา่นชมเมอืงมอนทรอีลั (Montreal)  

 เมอืงทีใ่หญ่ที่สุดในเขตการปกครองของรัฐควเิบก และเป็นเมอืงที่ใหญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

แคนาดา มอนทรอีัลเคยเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุถงึในปี 1970 หลังจากนัน้เมอืงโตรอนโตก็แซงหนา้ไป เมอืง

มอนทรอีัลมเีอกลักษณ์เฉพาะตัวทีผ่สานกลิน่ไอของฝร่ังเศส และ ยโุรป แต่ในขณะเดยีวกันก็ใหค้วามรูส้กึ

ของความเป็นประเทศในทวปีอเมรกิาเหนอือยา่งชดัเจน  

 

 น าทา่นชมความงามของ เขตเมอืงเกา่ (Old Town) และเมอืงใหม ่(New Town) ซึง่มอีาคารสงูทันสมัย ชม

บรรยากาศเมอืงในแบบฝร่ังเศส เนือ่งจากเมอืงนีป้ระชากรสว่นใหญส่ือ่สารโดยภาษาฝร่ังเศส เรยีกไดว้่าเป็น

ชมุชนฝร่ังเศสขนาดใหญน่อกประเทศฝร่ังเศสเลยก็วา่ได ้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
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 น าท่านถ่ายรูปวหิารนอรธ์เทอดาม (Notre Dame Basilica of Montreal) ซึง่เป็นวหิารเกา่แกแ่ละยิง่ใหญ่

ทีส่ดุของเมอืงมอนทรอีอล ตัวอาคารดัง้เดมิสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่17 แตอ่าคารปัจจุบันนี้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1829 ในศลิปะแบบนโีอคลาสสกิและนโีอกอธกิ  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Le Cantlie Suites / Novotel Hotel Montreal**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก มอนทรอีอล - ออตตาวา    

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงออตตาวา (Ottawa) (ระยะทาง 200 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.)  

เมอืงหลวงของประเทศแคนาดา เมอืงทีไ่ดรั้บการยอมรับวา่มคีวามสวยงาม และเป็นจุดศูนยร์วมของสถานที ่  

ทางประวัตศิาสตร ์พพิธิภัณฑ ์สวนสาธารณะ ใหเ้ทีย่วชมมากมาย เมอืงออตตาวา เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นฝ่ัง     

แมน่ ้าออตตาวา (Ottawa River) อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสีข่องประเทศ และยังเมอืงใหญ่อันดับ

สองของรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ซึง่เป็นรัฐทีอ่ยู่บรวิเณตอนกลางของประเทศแคนาดา ปัจจุบันเมอืง

ออตตาวา       ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเมอืงทีเ่ตบิโตเร็วทีส่ดุในทวปีอเมรกิา และยงัเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยอมรับ

วา่มคีวามสะอาดเป็นอนัดับ 2 ในประเทศแคนาดา และเป็นเมอืงทีส่ะอาดเป็นอนัดับ 3 ของโลกอกีดว้ย  

 

น าทา่นถา่ยรปูและ ชมความยิง่ใหญข่อง อาคารพาเลยีเมนท ์ฮลิล ์(Parliament Hill) อาคารรัฐสภาทีส่รา้ง

ขึน้อยา่งยิง่ใหญ ่และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วหลัก ทีม่ผีูช้มมากทีสุ่ดแหง่หนึง่ของประเทศ โดยอาคารรัฐสภา

นัน้เป็นอาคารตัวอยา่งทีด่ ี    ของอาคารทีส่รา้งขึน้ในสไตลฟ้ื์นฟกูอธคิ (Gothic Revival style) สรา้งขึน้

ในชว่งระหวา่งวันที ่24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916 แลว้เสร็จใน วันที ่1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตัง้อยู่
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บรเิวณใจกลางเมอืงออตตาวา ซึง่จากจดุนีส้ามารถมองเห็นววิทวิทศันอ์นังดงามของแมน่ ้าออตตาวาไดอ้ยา่ง

ชดัเจน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าทา่นถา่ยรปูกบั อาคารหอศลิป์แหง่ชาตแิคนาดา (National Gallery of Canada)  

 อาคารกระจกและอาคารหนิแกรนติ ออกแบบโดย Moshe Safdie สรา้งขึน้ในปี 1880 และเปิดอยา่งเป็น

ทางการในปี 1988 ภายใน มกีารจัดแสดงภาพวาด, รปูปัน้ และรปูถา่ยเป็นจ านวนมาก โดยสิง่ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ

ของคอลเลกชนัในการจัดแสดงก็คงจะเป็น รูปปั้นแมงมมุยักษ์ (The Maman statue) ของหลุยส ์บรูช์วัส ์

(Louise Bourgeois) ศลิปิน   ชาวฝร่ังเศส ซึง่ถูกจัดแสดงไวบ้รเิวณทางเขา้หลักของอาคารหอศลิป์

แหง่ชาตแิคนาดา  

 

 จากนัน้น าท่านเดนิเล่น  ในยา่นออตตาวา ดาวน์ทาวน์ (Downtown Ottawa) ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมอืง

ออตตาวา ซึง่ปัจจบุนักลายเป็นศนูยก์ลางการคา้และเศรษฐกจิของเมอืง  

 

 น าท่านชม ย่านถนนแอลจนิ (Elgin Street ) เป็นถนนทีต่ัง้อยู่บนพืน้ทีส่ามเหลี่ยมทองค า ของเมอืง

ออตตาวา ซึง่เป็นจดุศนูยร์วมของรา้นคา้ รา้นอาหาร บาร ์และอืน่ๆ  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Courtyard by Marriott Ottawa East/ Four Point by Sheraton**** หรอื

เทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีเ่จ็ด ออตตาวา – คงิสต์นั – ลอ่งเรอืชม 1000 Island – น า้ตกไนแองการา่ – พกัหอ้งววิน า้ตก 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคงิสต์ัน (Kingston) (ระยะทาง 195 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.)  

เป็นเมอืงเล็กเมอืงหนึง่ของแคนาดา ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของทะเลสาบออนทารโิอจบกบัแมน่ ้าเซน็ต์

ลอวเ์รนซ ์(St. Lawrence River) เป็นจดุเริม่ตน้ของ 1000 Island คงิสต์ันเป็นเมอืงหลวงเมอืงแรกของ

ประเทศแคนาดา     แตด่ว้ยเนือ่งจากเป็นเมอืงขนาดเล็กท าใหถ้กูโจมตจีากอเมรกิา ดังนัน้จงึไดม้กีารเปลีย่น

เมอืงหลวงใหมเ่ป็น      มอนทรอีลั โตรอนโต และเป็น ออตตาวา ในทีส่ดุ  
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น าทา่นลอ่งเรอืเทีย่วชม 1000 ไอสแ์ลนด ์(Thousand Island) ชมความสวยงามของเกาะแกง่ตา่งๆมากมาย 

นับพันเกาะ เรยีงรายอยา่งสวยงาม 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั ศาลาวา่การเมอืงคงิสต์ัน (City Hall)  

ซึง่เป็นอาคารสรา้งขึน้ในปี 1843 ในแบบสไตลบ์รติชิ เรเนซองส ์อนัสวยงาม  

 

น าท่านเดนิทางสู่น ้าตกไนแองการ่า อันยิง่ใหญ่และชืน่ชมความงดงามของน ้าตกที่สรรค์สรา้งขึน้โดย

ธรรมชาต ิและถอืวา่เป็นน ้าตกทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกทีค่ณุทา่นตอ้งมาสมัผัส  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Marriott on the Fall / Sheraton / Hilton on the Fall (Fall view)**** หรอื

เทยีบเทา่ 

พเิศษ....หอ้งพกัววิน า้ตก ใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศน า้ตกไนแองการา่อยา่งใกลช้ดิ และชืน่ชม แสง ส ียาม

ค า่คนื 
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วนัทีแ่ปด  ลอ่งเรอืน า้ตกไนแองการา่ – พเิศษอาหารกลางวนั Skylon Tower - โตรอนโต – ขึน้หอคอย CN 

Tower 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ครัง้ยิง่ใหญ่ ในการชมน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิจรงิๆกับโปรแกรมการ

ลอ่งเรอืในน ้าตกไนแองการา่ (Hornblower Niagara Cruises)  

ชมความยิง่ใหญข่องน ้าตกไนแองการ่า น ้าตกทีไ่ดช้ ือ่ว่ายิง่ใหญ่สวยงามตดิอันดับโลก อสิระใหท้่านถ่ายรูป

ตามอธัยาศัย และ เดนิเลน่รอบบรเิวณน ้าตกไนแองการา่ 

 

น าทา่นขึน้หอคอยสกายลอน (Skylon Tower)  

เพือ่ชมววิทีส่วยสดงดงามของน ้าตก ใหท้่านสามารถขึน้สูจุ่ดชมววิชัน้บนของหอคอยสกายลอนเพือ่ถ่ายรูป

มมุสงูของน ้าตกไนแองการา่ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันมือ้พเิศษ บนหอคอย Skylon Tower 

 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสู ่นครโตรอนโต  

เมอืงหลวงของรัฐออนตารโิอ (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี นครทีใ่หญ่

ทีส่ดุในประเทศแคนาดา เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรอาศัยอยูห่นาแน่นทีส่ดุของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับหนึง่

ของแคนาดา และยงัเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ในฝ่ังตะวันตก  

 

น าทา่นขึน้หอคอยซเีอ็น (CN Tower)  

มคีวามสงูถงึ 520 เมตร เป็นหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก ทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพโดยรอบของนครโตรอนโตได ้

อยา่งจใุจ  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเทีย่วชมเมอืงโตรอนโต  

เมอืงทีท่ันสมัยอกีเมอืงของประเทศแคนาดา เมอืงนี้มปีระชากร 2.5 ลา้นคนอาศัยอยู ่และเป็นหนึง่ในเมอืง

เศรษฐกจิของโลกทีส่ าคัญ รวมทัง้ยงัเป็นศนูยร์วมของผูค้นจากหลากหลายเชือ้ชาต ิอาท ิเชน่ ชาวโปรตเุกส

, ชาวอติาล,ี ชาวละตนิอเมรกิา และชาวเอเชยี ซึง่เมอืงโตรอนโตยังมชีมุชนชาวจนีทีใ่หญ่ทีส่ดุในอเมรกิา

เหนือ   เมอืงโตรอนโต ประกอบไปดว้ย 6 เขต ไดแ้ก ่ Downtown, North York, East York, York, 

Scarborough และ Etobicoke  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
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20.30 น.  หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงโตรอนโต 

 

วนัทีเ่กา้ โตรอนโต – ฮอ่งกง  

 

01.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโตรอนโต (Toronto) สูส่นามบนิเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮอ่งกง (Hong Kong) 

โดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิ CX829 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 15.15 ชัว่โมง) 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารค า่ และ อาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 

 

05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชค็แล๊ปกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง (Hong Kong) 

08.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิ CX705 

  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.45 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

10.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ.... 

 

10 วนั แกรนดแ์คนาดา (วงใหญ)่ 

ราคาทวัร ์189,900 บาท : 30 พ.ค.- 8 ม.ิย. 66/ 12-21 ก.ย. 66/ 3-12 ต.ค. 66 

ราคาทวัร ์193,900 บาท : 11-20 ก.ค. 66 / 8-17 ส.ค. 66/  

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  พ.ค. - ต.ค. ก.ค./ ส.ค. 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 189,900 193,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 38,000 40,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 185,900 189,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

110,000 – 150,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่ –  หัก (BKK-YVR //YYZ -BKK) 40,000 43,000 

คา่วซีา่แคนาดา ไมร่วมในคา่ทัวร ์ 6,000 6,000 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่8/2/2023) ** 
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ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ  

 ในแคนาดาสว่นใหญไ่มม่บีรกิารหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง เนือ่งจากเตยีงจะเป็นเตยีง Queen Size Bed 2 เตยีง 

(TWN) ไมส่ามารถวางเตยีงเสรมิได ้กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะ

สะดวกกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก.  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วแกรนดแ์คนาดา (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์ (กระเป๋าเดนิทาง น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 

กก./ใบ) 

 น า้หนกัเทีย่วบนิภายใน ไดก้ระเป๋า 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 23 กก. เทา่น ัน้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบ ุ

 น ้าดืม่บรกิารบนรถ 1 ขวดตอ่ทา่นตอ่วัน   

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ, ไกดไ์ทย 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิารแ์ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีม่ไิดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้า่นดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่วซีา่แคนาดา (ลกูคา้จะตอ้งไปแสกนนิว้) คา่วซีา่และคา่ด าเนนิการ 6,000 บาท (เรยีกเก็บในอนิวอยซ)์ 

  

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 101,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัไดร้บัการยนืยนักรุป๊

เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 
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กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)    

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี    

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี   

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์     

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่4-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้กอ่น

เดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  
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 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
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สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรก็ตาม บรษัิท

ฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนัก

กระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดังนัน้ท่านจงึไมค่วรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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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 

 


