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Canada Spring & Mountain 10 Days 

วนัท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวนัตก)  
08.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก แอร์เวย ์

เจา้หนา้ท่ีให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 
11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 750 
15.00 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปล่ียนเที่ยวบิน 
16.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองแวนคเูวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเท่ียวบินท่ี CX 810 
 **บินขา้มเส้นแบ่งเขตวนัสากล**  
12.55 น. ถึงสนามบินแวนคเูวอร์ ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศแคนาดาไดถู้ก

แบ่งออกเป็น 6 โซน ซ่ึงในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกนั 1 ชัว่โมงโดยประมาณ ซ่ึงเวลาท่ีกรุงเทพ
จะเร็วกว่าประมาณ 14 - 15 ชัว่โมง) 
รถโคช้น าท่านเท่ียวชมเมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) นิตยสาร "เดอะ อีโคโนมิสต"์ ไดจ้ดัอนัดบั
ให้เป็นแชมป์เมืองท่ีน่าอยูท่ี่สุดในโลก และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ช่ือเมืองถูกตั้งขึ้นหลงัศตวรรษ
ท่ี 18 โดยนกัส ารวจชาวองักฤษ "จอร์จ แวนคูเวอร์" ท่ีใชเ้วลาในส ารวจพ้ืนท่ีเพียงแค่ 1 วนัเท่านั้น 
แต่เดิมท่ีแห่งน้ีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชาวอินเดียนแดง น าท่านไปชมสแตนล่ีปาร์ค ถูกจดัให้
เป็นอทุยานเม่ือปี 1888 อุดมสมบรูณ์ไปดว้ยพืชพนัธ์ุป่าฝนนบั 10,000 ตน้ และมีสวนดอกไมท่ี้จดั
ไวอ้ยา่งสวยงามตา ร่มร่ืนดว้ยลากูนอนังดงาม แลว้ในอทุยานยงัเตม็ไปดว้ยสัตวป่์ามากมาย เป็น
อุทยานป่าท่ีเป็นสถานท่ีน่าสนใจ เหมาะแก่การมาเดินเท่ียวสูดบรรยากาศแห่งความบริสุทธ์ิของ
ธรรมชาติ น าท่านถ่ายรูปคูเ่ป็นท่ีระลึกกบัเสาโทเทม็ (Totem) ของชนเผา่พ้ืนเมืองอินเดียนแดง 
เป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีตั้งโดดเด่นเป็นสง่า ไวร้ าลึกประวติัศาสตร์ เขา้ชมคาปิลาโน เป็นสะพาน
ไมแ้ขวนท่ียาวท่ีสุดของแคนาดา มีความยาวถึง 137 เมตร ทอดขา้มเหวลึก 70 เมตรเหนือแม่น ้า
คาปิลาโน กลบัเขา้สู่ยา่นไชน่าทาวน์ ชุมชนชาวจีนท่ีอพยพมาตั้งแต่ยคุบุกเบิก ยา่น Gastown คือ
โซนเมืองเก่าแก่ ถือเป็นดาวน์ทาวน์แห่งแรกของแวนคเูวอร์ท่ีนกับุกเบิก Gassy Jack Deighton 
ล่องเรือมาพบและตั้งชุมชนแรกขึ้นในปี ค.ศ.1867 ความส าคญัน้ีเอง ท าให้ปัจจุบนัชาวเมืองได้
ร่วมกนัอนุรักษเ์ขตเมืองน้ีไว ้ มีนาฬิกาไอน ้า (Gastown Steam Clock) เรือนแรกของโลก ตั้งโดด
เด่นเป็นสง่าอยูต่รงหวัมุมถนน ตึกเก่าแก่คลาสสิกท่ีเรียงราย ยงัคงกล่ินอายเมืองในยโุรปนั้นยงัคง
มนตข์ลงัไวเ้ช่นเดิม ยา่นวอเตอร์ ฟร้อนท ์เพ่ิมเสน่หด์ว้ยสีสันของร้านรวงสมยัใหม่เขา้ไปไดอ้ยา่ง
เก๋ไก๋ลงตวั ซ่ึงน่ีเองคืออีกหน่ึงความผสมผสานท่ีเป็นเสน่ห์ของเมืองน้ี 

 
 

 
 

 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัท่ี 2 แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ต - แวนคูเวอร์  
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
10.00 น. น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือเฟอร์ร่ีขนาดใหญ่ ท่ีมีความปลอดภยัสูง ขา้มช่องแคบจอร์เจียสู่ 

เมืองวิคตอเรีย (Victoria) Sir James Douglas เป็นผูบุ้กเบิกเมืองเม่ือปี 1843 โดยการเร่ิมคา้ขายขน
สัตวใ์นรูปบริษทั Hudson's Bay Company เมืองน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากมาย และเป็น  
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เมืองท่อง เที่ยวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าเขา้ชมสวนบุชชาร์ต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติท่ีสวยติดอนัดบัโลก ไดรั้บการยกยอ่ง

ว่าเป็นสวน 5 ฤดู โดยรวบรวมดอกไมน้านาพนัธ์ุจากทัว่โลกมาปลูกอยา่งแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ฤดูกาล ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูไหน ท่านก็จะไดสั้มผสัความสวยงามท่ีไม่ซ ้าแบบ ภายในสวนจะ
แบ่งออก เป็นโซนๆ คือ Sunken Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden และ 
Mediterranean Garden น ้าพุดนตรีในทะเลสาบเลก็ๆ ดูเป็นธรรมชาติมาก สวนแห่งน้ีมีอายเุก่าแก่
กว่า 100 ปี เป็นท่ีช่ืนชอบของผูรั้กในไมด้อก อาทิ กุหลาบ, ทิวลิป, ไอริส, ไฮเดรนเยีย ดอกไมแ้ต่
ละชนิดก็จะผลดักนัออกดอกตามฤดูกาล สลบัสบัเปล่ียนหมนุเวียนกนัไป ในเน้ือท่ีกว่า 55 
เอเคอร์ 

 

 

15.00 น. เที่ยวชมความงามของเมืองวิคตอเรีย ประกอบไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและท่ีตั้ง
รัฐสภา ยา่นดาวน์ทาวน์ กล่ินอายในยคุบุกเบิก และเมืองหนา้อ่าว เสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเที่ยวให้
หลงใหล ร้านรวงเรียงราย ทศันียภาพรายลอ้มรอบดว้ยทะเลและภูเขา ในปี 2008 เมืองวิคตอเรียน้ี 
ถูกจดัให้อยูใ่นอนัดบั 16 จาก 100 สถานท่ีทัว่โลกท่ีน่าไปเยี่ยมชม โดย TripAdvisor Traveller's  

17.00 น. น าคณะเดินทางกลบัสู่เมืองแวนคเูวอร์  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัท่ี 3 แวนคูเวอร์ - บินสู่เมืองคลัการี - เท่ียวคลัการี - ทะเลสาบหลุยส์ อญัมณีแห่งเทือกเขาร็อคก้ี  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองคลัการี  
 ถึงสนามบินเมืองคลัการี (CALGARY) แห่งรัฐอลัเบอร์ตา้ ภูมิประเทศของรัฐน้ีจะประกอบไป

ดว้ยเทือกเขาร็อกก้ีอนัสูงชนั ทุ่งหญา้แพรร่ีอนักวา้งใหญ่ อุทยานแห่งชาติท่ีปกคลุมดว้ยหิมะเกือบ
ตลอดทั้งปี อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงจากการจดังาน เทศกาลคาวบอยท่ีใหญ่สุดของโลก จดั
ประจ าทุกปีช่วงเดือนกรกฎาคม และกีฬา โอลิมปิกฤดูหนาว ท่ีเคยเป็นเจา้ภาพในปี ค.ศ.1988  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เลคหลุยส์ (Lake Louise) ตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) 

ตั้งอยูบ่นความสูง 1,730 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เป็นหมู่บา้นท่ีอยูสู่งท่ีสุดในแคนาดา คน้พบ
โดยนกัส ารวจในปีค.ศ. 1882 โดยทอม วิลสัน กว่า 100 ปีท่ีไดมี้การพฒันาจาก Chalet to Chateau 
อนัย่ิงใหญ่ ของ Chateau Lake Louise จนปัจจุบนัเป็นโรงแรม 400 หอ้งเพียงแห่งเดียวท่ีตั้งอยู่
ปลายทะเลสาบโดยมีธารน ้าแขง็วิคตอเรีย เด่นตระหง่านอยูด่า้นตรงขา้ม น าคณะเขา้เช็คอิน
โรงแรม (ภาพอนังดงามของทะเลสาบหลุยส์เป็นเอกสิทธ์ิส าหรับแขกของโรงแรมเท่านั้น) สีของ
ทะเลสาบจะเปล่ียนไปตามฤดูกาลจากสีฟ้าใส จนถึงเขียวมรกต อนัเกิดจากการเคล่ือนตวัของธาร
น ้าแขง็ท่ีมีอนุภาคของหินกอ้นเลก็ๆ เคล่ือนตวัและเร่ิมละลายไหลเป็นล าธารโอบลอ้มดว้ย
เทือกเขาท่ีมีหิมะขาวโพลนปกคลมุ ผิวน ้าน่ิงใสราวกบักระจกสะทอ้นเงาของขนุเขาและธาร
น ้าแขง็ เป็นภาพท่ีงดงามสุดพรรณนา 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel ***** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
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วนัท่ี 4 โคลมัเบีย ไอซ์ฟิลด ์- สกายวอลค์ - ทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake) - แบมฟ์  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
09.00 น. น าคณะชมความงดงามของธรรมชาติอนัพิสุทธ์ิ แคนาเดียน ร็อคก้ี เป็นท่ีรู้จกัของนกัทอ่งเท่ียว

มากว่า 123 ปี สถานท่ีอนังดงามประดุจหน่ึงภาพวาด กบัเร่ืองบอกเล่ามาแต่อดีตกาลลว้นชวนฝัน
ให้นกัท่องเท่ียวมาเยือน ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าสน และธารน ้าตก ท่ีเกิด
จากการละลายของธารน ้าแขง็ Athabasca อนัย่ิงใหญ่ และเป็นท่ีตั้งของยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดบางแห่ง
ของเทือกเขา Canadian Rocky เปิดประสบการณ์อนัแปลกใหม่ไปกบั Columbia Icefield รถบสั
นกัส ารวจพิเศษ ตะลุยธารน ้าแขง็ท่ีปกคลุมมานานนบัเป็นเวลาหลายพนัปีแลว้ พ้ืนท่ีกว่า 365 
ตารางกิโลเมตร Columbia Icefield เป็นทุ่งน ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเทือกเขา Canadian Rocky ตั้งอยู่
ท่ีความสูง 3,000 เมตรมีหิมะตกตลอดทั้งปี 

 
 

 

 สัมผสัอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาด Glacier Skywalk อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ เปิดจดุชมวิว
แห่งใหม่ในนาม และกลายเป็นแลนดม์าร์คท่ีโด่งดงัในระยะเวลาอนัรวดเร็ว Glacier Skywalk 
ทางเดินพ้ืนกระจกท่ีย่ืนออกมาจากหนา้ผา 35 เมตร และสูงจากพ้ืนดิน 280 เมตร ส าหรับช่ืนชม
ทิวทศัน์ของเทือกเขาร็อคก้ีและธารน ้าแขง็อนัสวยงาม 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่านสู่ทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake) ท่ีซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขาและธารน ้าแขง็ ไดรั้บการยก

ยอ่งให้เป็นทะเลสาบท่ีงดงามพิศทุธ์ิบนโลกใบน้ี 
เดินทางสู่เมืองแบมฟ์ (Banff) ตั้งอยูใ่นหุบเขาช่ือ โบว ์ ริเวอร์วลัเล่ย ์ (Bow River Valley) มีฉาก
หลงัเป็นเทือกเขาแคสเคด ท่ีมีความสูงถึง 2,998 เมตร แบมฟ์ ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นเขต
อุทยานฯแห่งแรกของแคนาดา ประกอบไปดว้ยอทุยานประวติัศาสตร์ถึง 7 แห่ง ไดรั้บการยกยอ่ง
ว่าเป็นสวรรคบ์นดินของนกัท่องเท่ียวอยา่งแทจ้ริง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม The Rimrock Resort Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัท่ี 5 แบมฟ์ - เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาซลัเฟอร์ - เมืองคลัการี  
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
09.00 น. น าท่านสู่สถานีกระเชา้ (Gondola) น าท่านขึ้นกระเชา้สู่จุดชมวิวบนยอดเขาซลัเฟอร์ (Sulphor 

Mountain) ซ่ึงอยูสู่งกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,281 เมตร บนยอดเขามีทางเดินระยะทาง 1 ก.ม. 
ไปยงัส่วนท่ีสูงท่ีสุดท่ีเรียกว่า Summit walk ให้ท่านประทบัใจกบัวิวทิวทศัน์อนัย่ิงใหญ่ ท่ีท่าน
สามารถมองไดไ้กลสุดสายตา แบบพาโนรามา    

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมเมืองท่ีแสนน่ารัก อบอุ่นไปดว้ยความมีมิตรไมตรีจากผูค้น ก่อนจะ

เดินทางสู่เมืองคลัการีอีกคร้ัง เมืองคาลการ่ีตั้งอยูใ่นเขต Grassland เมืองท่ีใหญท่ี่สุดของรัฐอลั
เบอร์ตา้ มีประชากรอาศยัอยูร่าว 1.1 ลา้นคน ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 อุตสาหกรรมน ้ามนัเป็นสาเหตุ
หลกั ท่ีท าให้คนจากทัว่ทุกมุมโลกเดินทางมาตั้งรกรากท่ีน่ี  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม Delta Calgary airport Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัท่ี 6 คลัการี - บินสู่โตรอนโต ้(แคนาดาตะวนัออก)  
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07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองโตรอนโต ้

 
 ***อยูใ่นระหว่างท าการบิน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวนั*** 
 ถึงสนามบินเมืองเมืองโตรอนโต ้
16.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโตรอนโต ้เพียร์สัน รถรอรับคณะแลว้น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(ห้องพกัวิวน ้าตกไนแองการา) 
 

วนัท่ี 7 
ล่องเรือชมน ้าตกไนแองการ่า – ชมวิวน ้าตกไนแองการ่าบน Skylon Tower -  ชอ้ปป้ิง Outlets - 
โตรอนโต 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
09.00 น. น าคณะสู่น ้าตกไนแองการ่า ให้ทา่นไดย้ลโฉมกบัความงดงามอนัเป็นท่ีสุดของน ้าตก  ประ กอบ

ดว้ยสองน ้าตกใหญ่ คือน ้าตกอเมริกนั (American Fall) และน ้าตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือ
น ้าตกเกือกมา้ น ้าตกทั้งสองถูกคัน่ดว้ยเกาะกลางช่ือว่า Goat Island น ้าตกอเมริกนัอยูใ่นเขต
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกวา้งนอ้ยกว่าสูงนอ้ยกว่า กวา้งเพียง 320 เมตรส่วนน ้าตกแคนาดา
เป็นน ้าตกรูปเกือกมา้ 2 ใน 3 ของน ้าตกอยูใ่นเขตประเทศแคนาดา กวา้งกว่า สูงกว่า และก็สวย
กว่า กวา้งถึง 790 เมตร จริง ๆ แลว้น ้าท่ีตกลงมาเป็นน ้าตกไนแองการา จะตกจากฝ่ังอเมริกาไปยงั
ฝ่ังแคนาดา  

 
 
 
 

10.00 น. อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดในการชมน ้าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ด ดว้ยการล่องเรือ 
Hornblower Niagara Cruise เพ่ือให้ท่านไดสั้มผสัความย่ิงใหญ่ของม่านน ้าตกอยา่งใกลชิ้ด กบั
ประสบการณ์อนัแสนประทบัใจ 
(หมายเหตุ :ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีการล่องเรือ อาจจะปิดให้บริการเน่ืองจากสภาพอากาศยงัคง
หนาว น ้าตกจะแขง็ตวัไม่สามารถล่องเรือได/้จะไดล่้องหรือไม่ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Skylon Restaurant พร้อมชมวิวทิวทศัน์ของน ้าตกไน
แองการ่า  

 

13.00 น. น าคณะชอ้ปป้ิงท่ี Outlets Collection at Niagara ท่ีมีสินคา้แบรนดด์งัของอเมริกาและทัว่โลก ลด
กระหน ่าตั้งแต่ 30-70% 

 

16.00 น. เดินทางกลบัสู่โตรอนโต ้  
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัโรงแรม Chelsea hotel Toronto **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัท่ี 8 เที่ยวเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระชอ้ปป้ิง - เดินทางกลบักรุงเทพฯ  
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
09.00 น. น าคณะเท่ียวชมเมืองโตรอนโต ้(Toronto) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ และใหญ่เป็นอนัดบั 

4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเมืองท่ีมีหลายเช้ือชาติมากท่ีสุด มีผูอ้พยพจากทัว่โลกกว่า 169 
ประเทศ ใชภ้าษาพูดมากกว่า 100 ภาษา คร่ึงหน่ึงของจ านวน 5 ลา้นกว่าคนลว้นเป็นคนต่างชาติ มี
เพียงคร่ึงเดียวท่ีเป็นคนทอ้งถ่ิน มีชุมชนชาวเอเชียและชาวจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในอเมริกาเหนือ จึงท า  
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ให้เมืองน้ีมีวฒันธรรมหลากหลาย เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ ศิลปะ วฒันธรรม รัฐบาล
แคนาดาจึงไดจ้ดัให้ Toronto เป็นเมืองหลวงทางดา้นวฒันธรรมของประเทศ และเป็นแหลง่
ท่องเท่ียวหลกั ชมทิวทศันข์องตวัเมืองบนหอคอย "ซีเอน็" (CN Tower) หอคอยท่ีสูงท่ีสุดของ
โลก ผา่นชม Old City Hall สร้างสถาปัตยกรรมเก่าแก่ University ท่ีติดอนัดบั Top ten ของโลก 
พร้อมส ารวจวฒันธรรมท่ีหลากหลายในยา่น ชุมชนชาวกรีก, ลิตเต๊ิลอิตาลี, ไชน่าทาวน์, โคเรีย
ทาวน์ และลิตเต๊ิลอินเดีย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม หรือสินคา้ของท่ีระลึกของแคนาดา ยา่นถนนชอ้ปป้ิง

ช่ือดงัในโตรอนโตท่ี้รวบรวมสินคา้หลาก หลายรูปแบบให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือไดอ้ยา่งจุใจ 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
21.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต ้เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
วนัท่ี 9 บินจากโตรอนโต ้- บินสู่ฮ่องกง - อยูใ่นระหว่างท าการบิน  
01.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก บินสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 829  
 ***อยูใ่นระหว่างท าการบิน บินขา้มเส้นแบ่งเขตวนัสากล***  
วนัท่ี 10 ฮ่องกง - เดินทางกลบักรุงเทพฯ  
05.00 น. ถึงอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง สู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี CX 717  
10.55 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียวซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้นจะส่งใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านั้น) 

PERIOD 
Tour Fare 

ADL 
CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-8 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

03 – 12 มิถุนายน 2565 169,000 152,000 135,200 29,000 -35,000 / -26,250 
22 – 31 กรกฎาคม 2565 169,000 152,000 135,200 29,000 -35,000 / -26,250 
12 – 21 สิงหาคม 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 ตุลาคม 2565 165,000 148,500 132,000 25,000 -35,000 / -26,250 

ค่าทวัร์รวม : 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมค่าภาษี และน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัท่ี  01 เมษายน 2565 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เส้นทางแวนคเูวอร์-คลัการี / คลัการี-โตรอนโต ้
• ค่ารถโคช้มาตรฐานแคนาดา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ : 10-15 ท่านใชร้ถเลก็ขนาด 20-25 ท่ีนัง่ / 15-20 ท่านใชร้ถขนาด 33 ท่ี

นัง่  / 21-40 ท่านใชร้ถขนาด 50 ท่ีนัง่ 
• ค่าตัว๋เขา้ Capilano, ค่า Ferry ไปเกาะวิคตอเรีย, ค่าตัว๋เขา้ Butchart Gardens, ค่า Gondola, ค่าตัว๋ขึ้น CN Tower  
• ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั 
• ***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน ห้องแบบเมาเท่นวิว*** 
• ***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเท่า 1 คืน ห้องแบบวิวน า้ตก*** 
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• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละแห่ง 
• ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ก าหนดมาตรฐานไวท่ี้ 2$ CAD / ท่าน / วนั 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา (ยื่นผา่นตวัแทน VFS) 
• ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป) 
• ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึง
ประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั (หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย
ตลอดจนความล่าชา้ของสัมภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถาม) 

• ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
ค่าทวัร์ไม่รวม : 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
• ค่า PCR & ATK test ทุกกรณ ี

• ค่า Test & Go ตามประกาศของไทย 

• ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกั ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ัง
พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯ จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 

• หากท่านมีความประสงคท่ี์จะขา้มสู่ฝ่ังอเมริกา ท่านตอ้งมีวีซ่า USA และการขอวีซ่าแคนาดาท่านตอ้งไดรั้บการอนุมติัวีซ่าเป็นแบบ 
MULTIPLE เช่นเดียวกนั 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
  กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 65,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการ
ยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี
ก าหนด ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 

➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั หกัค่าทวัร์ 60% 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าทวัร์ 
➢ กรณีคืนเงินมดัจ า หากมีค่าใชจ้า่ยท่ีทวัร์ไดจ้่ายไปแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเตม็

จ านวน 
หกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
อนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ี
ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอแนะน าให้ท่านยืน่ขอวีซ่า
แบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 วนั 



 

WWV15_CANADA FALL COLOR TOUR 10 D by CX_2022                         7/8 

 

และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัยดงัน้ี การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด และทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่าง
ท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และใน
กรณียกเลิกการเดินทางและไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปเรียบร้อยแลว้ ทางสายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถ REFUND เงินไดทุ้กกรณี 
ยกเวน้ การเสียชีวิตเท่านั้น  ทั้งน้ีเง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบิน เป็นไปตามก าหนดของสายการบินเท่านั้น ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเง่ือนไขได ้
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 01 เมษายน 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วน
เพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 

o ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพ่ิมเติม ท่านจะถูกเรียก
เก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และโรงแรมบางแห่งอาจไม่มีบริการส่งกระเป๋าเขา้ห้องพกั 

o ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / 
Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

o ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

o ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

o กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
o บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผูโ้ดยสาร ซ่ึงความรับผดิ 

ชอบให้เป็นไปตามสายการบินเทา่นั้น 
การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบ
บุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบหุร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เดก็ , และ
ผูสู้งอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

เอกสารในการยืน่วีซ่าของประเทศแคนาดา  ใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ 
ทุกท่านตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือท่ี VFS แคนาดาทุกท่าน 

ท่ีอยูส่ านกังาน: ศูนยรั์บยื่นค าร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา : อาคาร เดอะ เทรนด้ี เลขท่ี 10/198-201 ชั้น 28 
ซอยสุขมุวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา ,กรุงเทพ ฯ 10110 
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▪ พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

▪ รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ พ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 3 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
▪ ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ /ส าเนาสูติ

บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์  
▪ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน 

▪ กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทั ยอ้นหลงั 6 เดือน 

▪ ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา 
ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย ***
สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั***  

▪ จดหมายรับรองสถานการเงินจากธนาคารนั้นๆ (ตวัจริงภาษาองักฤษ) ท่ีให้ส าเนาการเงิน ณ ปัจจบุนัยอ้นหลงั 6 เดือน 
▪ กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 6 แลว้ ทาง

บริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผู ้
เดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

▪ กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
▪ กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอ้งไป

ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

▪ การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

▪ กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

▪ ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไมผ่า่นการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 


