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10 วัน แกรนด์แคนาดา (วงใหญ่) 

 

 
พฤษภาคม - ตุลาคม 2566 

เริมต้น 189,900.- 
(ไม่รวมค่าวีซ่าแคนาดา แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว) 

 (บนิเข้า แวนคูเวอร์ – บินออก โตรอนโต พร้อมเทียวบนิภายใน 2 เทียวบิน !!!!!) 

แวนคูเวอร์ – สวนสแตนลย์ี – แกสทาวน์ – สวนบูชาร์ด – แบมฟ์ – แคนาเดยีน ร็อคก ี- ขึนกระเช้าเทือกเขาซัลเฟอร์   

เลคหลุยส์ –โคลมัเบียไอซ์ฟิลด์ – แคลกะรี– มอนทรีออล – ออตตาวา – คิงส์ตัน – ล่องเรือ 1000 ไอส์แลนด์  

นําตกไนแองการ่า (พกัห้องวิวนําตก) – ล่องเรือไนแองการ่า – หอคอยสกายลอน – ขึน CN Tower – โตรอนโต 
 

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

ราคาทัวร์ 193,900 บาท : 11-20 ก.ค. 66 / 8-17 ส.ค. 66/  
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10 วัน แกรนด์แคนาดา (วงใหญ่) 
 

วันแรก กรุงเทพ – แวนคูเวอร์ – สแตนลีย์ พาร์ค – แกสทาวน์ (พักค้าง 2 คืน) 
 

08.00 น. คณะฯพร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์  

11.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เทียวบินที CX750 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 

ชัวโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวี

ส่วนตวัทุกทีนงั  

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพือแวะเปลียนเครืองสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 

 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

16.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินแวนคูเวอร์ (YVR) โดยเทียวบิน CX810 (ใชเ้วลาบิน 

11.55 ชวัโมง) 

********* บินขา้มเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารเชา้ และ อาหารคาํบนเครืองบิน 
 

13.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา 

 นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร 

นาํท่านเทียวชม สวนสาธารณะสแตนลีย ์ปาร์ก (Stanley Park) ซึงตงัอยูก่ลางเมืองแวนคูเวอร์ เป็นเหมือนเกาะยืน

ลงไป ใน เบ อร์ราดอิน เล ท  มีพื น ที กว่า 10,000 เอ เคอร์ ใน สวน มีต้น ไม้ข น าดใหญ่ ที มีอายุนับ  100 ปี               

ลอร์ด สแตนลีย ์ผูว้่าการเขตปกครองแคนาดา เป็นผูริ้เริมให้สร้างสวนแห่งนีขึนเมือปี ค.ศ. 1888 สวนแห่งนีเป็น

สถานทีทีชาวแคนาดาทุกเพศทุกวยัและทุกสีผิวได้มาใช้ประโยชน์บนพืนทีสีเขียวกลางเมือง เพือการพกัผ่อน

หย่อนใจ สันทนาการ และออกกาํลังกาย จุดเด่นของสวนสาธารณะทีนักท่องเทียวเข้าชมกันมากทีสุด คือ       

กลุ่มเสาโทเทม (Totem) เสาสัญลกัษณ์ทีตงัไวเ้พือระลึกว่าบริเวณนีเคยเป็นถินทีอยู่ของชนพืนเมืองอินเดียน     

มาก่อน ซึงในสมยัก่อนชนพืนเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรืองราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นทีเก็บอฐิัของคนตาย 

หรือสถานทีประจานศัตรู กลุ่มเสาแห่งนีได้ถูกนํามาจากทีต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ทีชาว

พืนเมืองในทอ้งถินทาํขึน จากนนั นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั แคนาดาเพลส (Canada Place) สถาปัตยกรรมหลงัคารูป

ใบเรือสีขาว คลา้ยโรงโอเปร่าเฮาส์ของนครซิดนีย ์ออสเตรเลีย หลงัคาใบเรือนีเดิมสร้างขีนเป็นหลังคาของ 

Canada Pavilion ในงาน World's Fair ทีจดัขึนทีแวนคูเวอร์เมือปี ค.ศ. 1986 ไดเ้วลานาํท่านชมอาคารทีก่อสร้าง

ดว้ยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอนัน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Railway Station) 

สร้างขึนเมือปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายขา้มทวีป ปัจจุบนัเป็นสถานีรถลอยฟ้ากบัเรือขา้มฟากของ

เมืองแวนคูเวอร์ จากนนันาํท่านเทียวชม ย่านแกสทาวน์ (Gass Town) เป็นชุมชนแรกของคนทีมาตงัถินฐานอยู่

ในรัฐบริติชโคลมัเบียก่อนทีจะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบนัเป็นแหล่งท่องเทียวสําคญัทีนกัท่องเทียวจะตอ้งแวะมา

เยียมชมแหล่งกาํเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ สําหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรม

วิกตอเรียนทีไดรั้บการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดทีน่าสนใจ คือ รูปปันของแกสซี แจ็คทีตงัอยู่
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บริเวณจตัุรัสกลางเมือง จากนันนําท่านชมนาฬิกาเรือนแรกของโลกทีเดินไดด้้วยพลงัไอนาํ โดยนาฬิกาไอนํา    

จะตีเสียงดงับอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกบันาฬิกาบิกเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่น

ไอนาํพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชวัโมง 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมเมนูลอบสเตอร์) 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก River Rock Hotel Vancouver **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที 1) 
 

วันทีสอง  เกาะวิคตอเรีย – สวนบูชาร์ด การ์เด้น  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsaw Wassen) เพือนังเรือเฟอร์รีข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่   

“เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย ระหว่างทางถา้โชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา 

และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ในบริเวณอ่าว นําท่านชม เมืองวิกตอเรีย (Victoria) ซึงเป็นเมืองท่องเทียวที

ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทงัยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย  

(British Columbia) รัฐหนึงของประเทศแคนาดา นาํท่านเทียวชมและถ่ายรูปกบั อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย 

(British Columbia Parliament Buildings) โดยตวัอาคารนนัตงัอยูใ่จกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งนีถูกสร้างขึน

ในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 จากนนันําท่านแวะถ่ายรูปกบั รูปปันพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศองักฤษ   

นาํท่านชมสวนบีคอนฮิลล ์(Beacon Hill Park) อีกหนึงพืนทีสีเขียวทีตงัอยู่บริเวณใจกลางเมือง โดยส่วนแห่งนีมี

พืนที 75 ไร่ (185 เอเคอร์) อยู่ติดกบัชายฝังทางตอนใตข้องเมืองวิกตอเรีย ซึงสิงทีโดดเด่นทีสุดภายในส่วนก็คง

จะเป็น "โทเทม" (Totem) หรือ "เสาโทเทม" (Totem pole) ซึงมีความสูงประมาณ 38.8 เมตร (127 ฟุต) จากนัน

นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ปราสาทเครคดารอค (Craigdarroch Castle Historical Museum) 

ซึงภายในมีการจัดแสดงเกียวกับประวติัศาสตร์ยุควิกตอเรียน และเป็นอีกหนึงอาคารทีถูกกาํหนดให้เป็น

โบราณสถานแห่งชาติของแคนาดา อิสระใหท้่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
   

บ่าย  นาํท่านเขา้ชมสวนบูชาร์ด (Butchart Gardens) สวนดอกไมที้ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไมที้งดงามทีสุด

แห่งหนึงในโลก ซึงมีอายุมากว่า 100 ปี จากการชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชาร์ด นาํท่านชมสวนดอกไม้

และเดินชมบริเวณสวนทีถูกจัดแต่งในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ มีทงัการจดัสวนแบบชังเค่น,     
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สวนแบบองักฤษ, สวนญีปุ่ น ฯลฯ  อิสระให้ท่านเลือกซือสินคา้ของทีระลึก ของตกแต่งบา้นและสวน ภาพเขียน 

พนัธุ์ไมต้่างๆ ภายในร้านขายของทีระลึกสวนบูชาร์ดตามอธัยาศยัอิสระใหท้่านเดินเล่นตามอธัยาศยั ก่อนนาํทา่น

นงัเรือเฟอร์รีกลบัสู่แวนคูเวอร์ 
 

คาํ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก River Rock Hotel Vancouver **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที 2) 
 

 
 

วันทีสาม  แคลกะรี – โคลมัเบีย ไอซ์ฟิลด์ – เลคหลุยส์ – เลคโมเรน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

05.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์ เพือขึนเครืองบินสู่เมืองแคลกะรี 

07.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินแวนคูเวอร์ สู่ สนามบินแคลกะรี โดยสายการบินเวสท ์เจท เทียวบิน AC….  

09.26 น. เดินทางถึงสนามบินแคลกะรี (Calgary) 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองแบมฟ์ (Banff) (ระยะทาง 146 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง) ตงัอยู่ใน     

หุบเขาชือ โบว ริเวอร์วลัเล่ย ์(Bow River Valley) มีฉากหลงัเป็นเทือกเขาแคสเคด ทีมีความสูงถึง 2,998 เมตร 

ประวตัิของเมืองมีอยู่ว่าในปี ค.ศ. 1880 ลอร์ดสตาร์ชโคนา มาเยือนชุมชนแห่งนีและเกิดความประทับใจ          

ใน ความงามของภูมิประเทศ จึงตงัชือเมืองตามชือเมืองแบมฟ์เชียร์ อนัเป็นบา้นเกิดของท่าน Banff เมืองแบมฟ์   

เป็นเมืองเลก็ๆ และเป็นปากทางเขา้สู่อทุยานแห่งชาติแบมฟ์ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ทุ่งนําแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield) (ระยะทาง 146 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัวโมง) นําท่านขึนรถ Snow Coach มุ่งหน้าสู่ลานนําแข็งโคลมัเบียร์ไอซ์ฟิลด์ เป็นธารนําแข็ง 
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Glacier ทีมีอายุนับหลายล้านปี ซึงมีขนาดใหญ่พอๆ กับเมืองหนึงเมือง เป็นเนินเขาทีมีหิมะปกคลุมหนา        

เป็นเมตร เรียกไดว้า่เป็นดินแดนสวรรคข์องนกัสกี นาํท่านชมความงดงามของธารนาํแขง็อนัขาวโพลนกวา้งไกล

สุดสายตานับเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดียนร็อกกี และธารนําแข็งเพยโ์ตก้ลาเซียร์ ให้ท่าน    

ได้สนุกสนานกับการนังรถ Snow coach ผ่านทุ่งนําแข็ง และ เก็บภาพความทรงจาํและความสวยงามของ         

ทุ่งนาํแขง็ขนาดใหญ่ในแคนาดาแห่งนี (โคลมัเบีย ไอซ์ฟิลด์ ประกาศปิด 9 ตุลาคม 2566) 
 

 
 

 นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเลคหลุยส์ (Lake Louise) เป็นทะเลสาบทีมีชือของรัฐอลัเบอร์ตา ตงัอยู่ในเขตอทุยาน

แห่งชาติแบมฟ์ (Banff National Park) ชาวยโุรปคนแรกทีมาเห็นความงามของทะเลสาบหลุยส์ คือ นกัสํารวจชือ 

ทอม วิลสัน (Tom Wilson) ค้นพบเมือปี ค.ศ. 1882 เลคหลุยส์เป็นเมืองชนบททีอยู่ตาํกว่าทะเลสาบ เดิมเป็น

หมู่บา้นเล็กๆทีคนงานสร้างทางรถไฟใช้เป็นทีพกัในสมัยนนั ชุมชนนีมีชือว่า Holt City ต่อมาในปี ค.ศ. 1914  

จึงได้ชือใหม่ว่า Lake Louise เพือเป็นเกียรติ แก่เจ้าหญิงหลุยส์ คาโรไลน์ อัตเบอร์ตา พระธิดาองค์หนึงของ   

ควีนวิกตอเรีย เนืองจากเจ้าหญิงได้ติดตามพระสวามีซึงเป็นผู ้สําเร็จราชการของอังกฤษมาอยู่ในแคนาดา           

จึงได้ชือตามพระนามของเจา้หญิง ทะเลสาบหลุยส์ตงัอยู่เหนือเมืองบานฟ์ขึนไปราว 60 กิโลเมตร ทะเลสาบ    

อยู่สูงกว่าระดบันาํทะเล 1,730 เมตร แวดลอ้มดว้ยเทือกเขาทีมีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา นําในทะเลสาบ

เป็นสีเขียวมรกต จึงได้ชือว่า “ทะเลสาบมรกต” มีผิวนาํนิงทีเรียบใสราวกบักระจกสะทอ้นเงาของขุนเขาและ  

ธารนาํแขง็ทีอยูสู่งขึนไปเป็นภาพทีงดงาม สุดพรรณนา ทะเลสาบแห่งนีเป็นจุดตงัตน้ของการปีนเขาเพือขึนไปดู

ธารนาํแขง็ หรือไปชมทะเลสาบเล็กๆ รายลอ้มดว้ยเทือกเขางดงาม อีกทงัในทะเลสาบยงัมีกอ้นนาํแข็งลอยฟ่อง
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อยู่เป็นจุดๆ อิสระให้ท่านได้ชมความงาม ดังสวรรค์บนดินของทะเลสาบเลคหลุยส์ นําท่านแวะถ่ายรูปกับ

ทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake) ซึงเป็นส่วนหนึงของอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ (Banff National Park) ในหุบเขา 

the Valley of the Ten Peaks ทีระดบัความสูงประมาณ 1,885 เมตร และมีพืนทีประมาณ 0.5 ตารางกิโลเมตร ลึก

ถึง 14 เมตร และยงัอยูใ่นละแวกเดียวกบัทะเลสาบ Lake Louise อีกดว้ย และนาํสีฟ้าสวยนีเกิดจากการหักเหของ

แสงและธารนาํแข็ง ซึงนาํของทะเลสาบจะสีสวยมาก อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติของ

ทะเลสาบโมเรน  

 
 

คาํ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Banff Hotel / Lake Louise Inn Hotel *** หรือเทียบเท่า 
 

 

 

วันทีสี เทือกเขาซัลเฟอร์ (แคนเนเดยีน ร็อกก)ี – ขึนกระเช้าชมเทือกเขาซัลเฟอร์ – อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ – แคลกะรี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เทือกเขาซัลเฟอร์ (Sulphur Mountain) ภูเขาสูงทีเป็นจุดกําเนิดของบ่อนําร้อนในอุทยาน

แห่งชาติ เมือฝนตกลงทียอดเขานาํฝนจะไหลผ่านชนักาํมะถนัลงไปรวมกนัในทางนําใตดิ้นทีไดรั้บความร้อน

จากใตโ้ลก เมือสะสมมากเขา้นาํทีไหลออกมาจากพืนดินใตภู้เขาจะกลายเป็นนาํร้อน ซึงบางแห่งไม่มีทางนาํไหล 

ทาํให้นาํร้อนใตดิ้นพุ่งออกมาตามรอยปริแตกของชันหินกลายเป็นนําพุร้อนขึนมา นําท่านสู่สถานีรถกระเช้า   

ชือว่า Sulphur Mountain Gondola Lift (กระเช้า 1 หลงั นังไดป้ระมาณ 4 ท่าน) นาํท่านนงักระเช้าขึนสู่จุดชมวิว

บนยอดเขาซัลเฟอร์ ซึงอยู่สูงกว่าระดบันาํทะเลประมาณ 2,285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยงัส่วนทีสูงทีสุด

ของยอดเขา คือ ยอดแซนซัน (Sanson Peak) สูง 2,337 เมตร บนเทือกเขามีอาคารทีทาํการสําหรับนักพยากรณ์

อากาศ ซึงชาวแคนาดา เรียกอาคารนีว่า “รังนกอินทรี” อาคารนีเป็นสถานทีซึงนักพยากรณ์อากาศชือ นอร์มนั 
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แซนซนั (Norman Sanson) ใชเ้ป็นสถานทีทาํงานในการพยากรณ์อากาศเมือปี ค.ศ. 1903 ในอาคารยงัมีโต๊ะ เกา้อี 

เตียงนอน และสิงของเครืองใช้สมัยทีแซนซันมาทาํงานอยู่ ระหว่างทางเดินไปยงัยอดเขามีจุดชมวิวอยู่เป็น   

ระยะ ๆ และมีป้ายให้ความรู้เรืองสัตวป่์าในทอ้งถินกบัธรรมชาติทีเห็นอยูร่อบตวั และจุดชมวิวแห่งนียงัสามารถ

มองเห็นวิวของเทือกเขาร็อกกี และทะเลสาบมรกตอนังดงามอีกดว้ย อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปและชมวิวจากมุมสูง 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

 
 

บ่าย นําท่านเทียวชมอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ (Banff National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกและมีชือเสียง      

มากทีสุดของแคนาดา ตังอยู่ริมเส้นทางสาย Trans Canadian Highway เมืองสําคัญ 2 เมืองในบริเวณนี คือ     

เมืองแบมฟ์ และเมืองเลคหลุยส์ เมือปี ค.ศ. 1841 สมัยนันยงัไม่มีใครรู้จกั ดินแดนแถบนีเลย จนถึงปลายปี     

ค.ศ. 1880 ไดมี้การก่อสร้างทางรถไฟข้ามทวีปสาย Canadian Pacific Railway คนงานก่อสร้างได้มาเห็นความ

งดงามของธรรมชาติที เป็นดินแดนแห่งภูเขาทีสวยงามนี จึงนําไปเล่าลือถึงความงดงามของภูมิประเทศ           

บนเทือกเขาร็อกกี และต่อมาไดมี้การคน้พบบ่อนาํพุร้อนทีมีแร่กาํมะถนัมากมายในบริเวณนี เพือป้องกนัไม่ให้

นายทุนเขา้มาหาประโยชน์จากนาํพุร้อนซึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลบริติชโคลมัเบียจึงประกาศจดัพืนที 

10 ตารางไมลข์อง เทือกเขาซัลเฟอร์นีเป็นเขตอทุยานเทือกเขาร็อกกี (Rocky Mountain Park) ขึนในบริเวณทีพบ

นาํพุร้อนในปี ค.ศ. 1885 จากนนันาํท่านเดินทางสู่เมืองแคลกะรี   
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Delta Calgary Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีห้า แคลกะรี – มอนทรีออล   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินแคลกะรี 

09.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินแคลกะรี สู่สนามบินมอนทรีอลั โดยสายการบินแอร์ แคนาดา เทยีวบิน AC…  
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 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.44 ชวัโมง) – อิสระอาหารกลางวนับนเครืองบิน 

15.44 น. เดินทางถึงสนามบินมอนทรีอลั (Montreal) 

บ่าย นาํท่านชมเมืองมอนทรีอลั (Montreal) ซึงเป็นเมืองทีใหญท่ีสุดในเขตการปกครองของรัฐควิเบก และเป็นเมืองที

ใหญ่ทีสุดเป็นอนัดบั 2 ของประเทศแคนาดา มอนทรีอลัเคยเป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดถึงในปี 1970 หลงัจากนนัเมือง

โตรอนโตก็แซงหน้าไป เมืองมอนทรีอลัมีเอกลักษณ์เฉพาะตวัทีผสานกลินไอของฝรังเศส และ ยุโรป แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกของความเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนืออย่างชดัเจน นาํท่านชมความงามของ 

เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซึงมีอาคารสูงทนัสมยั ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝรังเศส 

เนืองจากเมืองนีประชากรส่วนใหญ่สือสารโดยภาษาฝรังเศส เรียกได้ว่าเป็นชุมชนฝรังเศสขนาดใหญ่นอก

ประเทศฝรังเศสเลยก็ว่าได้ นําท่านถ่ายรูปวิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilica of Montreal) ซึงเป็นวิหาร

เก่าแก่และยิงใหญ่ทีสุดของเมืองมอนทรีออล ตวัอาคารดังเดิมสร้างขึนในศตวรรษที 17 แต่อาคารปัจจุบันนี 

สร้างขึนในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและนีโอกอธิก  

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hotel Le Cantlie Suites / Novotel Hotel Montreal**** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีหก มอนทรีออล - ออตตาวา    
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านออกเดินทางสู่เมืองออตตาวา (Ottawa) (ระยะทาง 200 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เป็น      

เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองทีไดรั้บการยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็นจุดศูนยร์วมของสถานที   

ทางประวตัิศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ให้เทียวชมมากมาย เมืองออตตาวา เป็นเมืองทีตังอยู่บนฝัง     

แม่นาํออตตาวา (Ottawa River) อีกทงัยงัเป็นเมืองทีใหญ่เป็นอนัดบัสีของประเทศ และยงัเมืองใหญ่อนัดบัสอง

ของรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ซึงเป็นรัฐทีอยู่บริวเณตอนกลางของประเทศแคนาดา ปัจจุบันเมืองออตตาวา       

ไดก้ลายเป็นหนึงในเมืองทีเติบโตเร็วทีสุดในทวีปอเมริกา และยงัเป็นเมืองทีไดรั้บการยอมรับว่ามีความสะอาด

เป็นอันดับ 2 ในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองทีสะอาดเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย นําท่านถ่ายรูปและ         

ชมความยิงใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาทีสร้างขึนอย่างยิงใหญ่ และเป็น



2310-0802-CANADA                                                                www.smileytour.com                                                                       Page 9 of 17 

สถานทีท่องเทียวหลัก ทีมีผูช้มมากทีสุดแห่งหนึงของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานันเป็นอาคารตัวอย่างทีดี     

ของอาคารทีสร้างขึนในสไตล์ฟืนฟูกอธิค (Gothic Revival style) สร้างขึนในช่วงระหว่างวนัที 24 กรกฎาคม 

ค.ศ. 1916 แลว้เสร็จใน วนัที 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตวัอาคารตงัอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึงจากจุดนี

สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์อนังดงามของแม่นาํออตตาวาไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นําท่านถ่ายรูปกับ อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (National Gallery of Canada) ซึงเป็นอาคารกระจกและ

อาคารหินแกรนิต ออกแบบโดย Moshe Safdie สร้างขึนในปี 1880 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1988 ภายใน 

มีการจัดแสดงภาพวาด, รูปปัน และรูปถ่ายเป็นจาํนวนมาก โดยสิงทีโดดเด่นทีสุดของคอลเลกชันในการ           

จัดแสดงก็คงจะเป็น รูปปันแมงมุมยกัษ์ (The Maman statue) ของหลุยส์ บูร์ชัวส์ (Louise Bourgeois) ศิลปิน   

ชาวฝรังเศส ซึงถูกจดัแสดงไวบ้ริเวณทางเขา้หลกัของอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา จากนันนาํท่านเดินเล่น  

ในย่านออตตาวา ดาวน์ทาวน์ (Downtown Ottawa) ตงัอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึงปัจจุบันกลายเป็น

ศูนยก์ลางการคา้และเศรษฐกิจของเมือง นําท่านชม ย่านถนนแอลจิน (Elgin Street ) เป็นถนนทีตงัอยู่บนพืนที

สามเหลียมทองคาํ ของเมืองออตตาวา ซึงเป็นจุดศูนยร์วมของร้านคา้ ร้านอาหาร บาร์ และอืนๆ  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Courtyard by Marriott Ottawa East/ Four Point by Sheraton**** หรือเทียบเท่า 
 

 

วันทีเจ็ด ออตตาวา – คิงส์ตัน – ล่องเรือชม 1000 Island – นําตกไนแองการ่า – พกัห้องวิวนําตก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองคิงส์ตนั (Kingston) (ระยะทาง 195 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) ซึงเป็นเมืองเล็ก

เมืองหนึงของแคนาดา ตังอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบออนทาริโอจบกับแม่นําเซ็นต์ลอว์เรนซ์               

(St. Lawrence River) เป็นจุดเริมต้นของ 1000 Island คิงส์ตันเป็นเมืองหลวงเมืองแรกของประเทศแคนาดา     

แต่ด้วยเนืองจากเป็นเมืองขนาดเล็กทาํให้ถูกโจมตีจากอเมริกา ดังนันจึงได้มีการเปลียนเมืองหลวงใหม่เป็น      

มอนทรีอลั โตรอนโต และเป็น ออตตาวา ในทีสุด นาํท่านล่องเรือเทียวชม 1000 ไอส์แลนด์ (Thousand Island) 

ชมความสวยงามของเกาะแก่งต่างๆมากมาย นบัพนัเกาะ เรียงรายอยา่งสวยงาม 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั ศาลาว่าการเมืองคิงส์ตนั (City Hall) ซึงเป็นอาคารสร้างขึนในปี 1843 ในแบบสไตลบ์ริ

ติช เรเนซองส์ อนัสวยงาม นาํท่านเดินทางสู่นาํตกไนแองการ่า อนัยิงใหญ่และชืนชมความงดงามของนาํตกที

สรรคส์ร้างขึนโดยธรรมชาติ และถือวา่เป็นนาํตกทีสวยงามทสุีดแห่งหนึงของโลกทีคุณท่านตอ้งมาสัมผสั  
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Marriott on the Fall / Sheraton / Hilton on the Fall (Fall view)**** หรือเทียบเท่า 

พิเศษ....ห้องพกัวิวนาํตก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศนําตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด และชืนชม แสง สี ยามคําคืน 
 

 

วันทีแปด  ล่องเรือนําตกไนแองการ่า – พเิศษอาหารกลางวัน Skylon Tower - โตรอนโต – ขึนหอคอย CN Tower 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ครังยงิใหญ่ ในการชมนาํตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ดจริงๆกบัโปรแกรมการล่องเรือ

ในนําตกไนแองการ่า (Hornblower Niagara Cruises) ชมความยิงใหญ่ของนําตกไนแองการ่า นาํตกทีได้ชือว่า

ยงิใหญ่สวยงามติดอนัดบัโลก อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั และ เดินเล่นรอบบริเวณนาํตกไนแองการ่า 

นาํท่านขึนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เพือชมวิวทีสวยสดงดงามของนาํตก ให้ท่านสามารถขึนสู่จุดชม

วิวชนับนของหอคอยสกายลอนเพือถ่ายรูปมุมสูงของนาํตกไนแองการ่า 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัมือพิเศษ บนหอคอย Skylon Tower 
 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ นครโตรอนโต เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1 ชัวโมง 30 นาที) นครทีใหญ่ทีสุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองทีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นทีสุดของ

ประเทศ และใหญ่ เป็นอันดับหนึงของแคนาดา และยงัเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝังตะวนัตก นําท่าน            

ขึนหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ซึงมีความสูงถึง  เมตร เป็นหอคอยทีสูงทีสุดในโลก ท่านจะไดช้มทศันียภาพ

โดยรอบของนครโตรอนโตไดอ้ย่างจุใจ ไดเ้วลานาํท่านเทียวชมเมืองโตรอนโต เป็นเมืองทีทนัสมยัอีกเมืองของ

ประเทศแคนาดา เมืองนีมีประชากร 2.5 ลา้นคนอาศยัอยู ่และเป็นหนึงในเมืองเศรษฐกิจของโลกทีสําคญั รวมทงั

ยงัเป็นศูนยร์วมของผูค้นจากหลากหลายเชือชาติ อาทิ เช่น ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาลี, ชาวละตินอเมริกา และชาว

เอเชีย ซึงเมืองโตรอนโตยงัมีชุมชนชาวจีนทีใหญ่ทีสุดในอเมริกาเหนือ   เมืองโตรอนโต ประกอบไปดว้ย 6 เขต 

ไดแ้ก่ Downtown, North York, East York, York, Scarborough และ Etobicoke  
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คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

20.30 น.  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโตรอนโต 
 

วันทีเก้า โตรอนโต – ฮ่องกง  
 

01.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินโตรอนโต (Toronto) สู่สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) โดยสาย

การบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เทียวบิน CX829 (ใชเ้วลาบินประมาณ 15.15 ชวัโมง) 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารคาํ และ อาหารเชา้ระหวา่งเทียวบิน 

 

วันทีสิบ กรุงเทพมหานคร 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) 

08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เทียวบิน CX705 

  (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชวัโมง) สายการบินมีบริการอาหารเชา้ระหว่างเทียวบิน 

10.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 

 

 

 

10 วัน แกรนด์แคนาดา (วงใหญ่) 
ราคาทัวร์ 189,900 บาท : 30 พ.ค.- 8 มิ.ย. 66/ 12-21 ก.ย. 66/ 3-12 ต.ค. 66 

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

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

ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 189,900 193,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 38,000 40,000 

เด็กอายุ  - 11 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 185,900 189,900 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ เริมตน้ทีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm เท่านัน) 

110,000 – 150,000 

ไม่เอาตวัเครืองบิน (ผูใ้หญ่) –  หกั (BKK-YVR //YYZ -BKK) 40,000 43,000 

ค่าวีซ่าแคนาดา ไม่รวมในค่าทวัร์  6,000 6,000 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที 

สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 8/2/2023) ** 
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ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ  

 ในแคนาดาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เนืองจากเตียงจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) ไม่

สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 23 กก.  

 กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

 

โปรแกรมท่องเทียวแกรนดแ์คนาดา (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ (กระเป๋าเดินทาง นาํหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 

 นําหนักเทียวบินภายใน ได้กระเป๋า 1 ใบ นาํหนักไม่เกนิ 23 กก. เท่านัน 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน ,5 ,  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 85 ปี) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 

 ค่าอาหารทกุมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที ตามระบุ 

 นาํดืมบริการบนรถ 1 ขวดต่อท่านต่อวนั   

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดไ์ทย 

อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครืองดืมมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีมิไดร้ะบุ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพมิ % และภาษีหัก ณ ทีจ่าย % 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนาํให้ท่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพือป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าวีซ่าแคนาดา (ลูกคา้จะตอ้งไปแสกนนิว) ค่าวีซ่าและค่าดาํเนินการ 6,000 บาท (เรียกเก็บในอินวอยซ์) 
  

การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนงัจ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัได้รับการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณียกเลกิ  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืนวีซ่าล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 

ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืนวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจดัการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า

หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

หมายเหต ุ: 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทที่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนตา่งทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทยีกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ทา่นนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยนืยนัวา่

ทวัร์นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนั

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะ

ทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทมีีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีก

ครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้มเ่กิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใสพร้อมที

จะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการบินที

ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 

13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐานได ้ทงันี

ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนกักระเป๋าจริง ทงันีจะชดเชย

ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่แนะนําให้

โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที

บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชย

ค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านนั นนัหมายถึงจะชดเชยตามนาํหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 
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ต่อกิโลกรัมเท่านนั ดงันนัท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านนั 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันนัท่านตอ้งระวงั

ทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารยืนวซ่ีาแคนาดา 

(ใช้เวลายืนประมาณ 72 วันทําการ พาสปอร์ตฉบับจริงแสดง ณ วันสแกนนิว นํากลบัได้ 

และรอเรียกประทับตราวีซ่าในเล่มอีกครัง – ค่าวซ่ีาไม่รวมในค่าทัวร์)  

1. แบบฟอร์มคาํร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกียวกบัครอบครัว (กรุณากรอกใหค้รบถว้น) 

(กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยทีทางบริษทัฯ ทวัร์ใหก้รอกขอ้มูล เพือทาํวีซ่าออนไลน์) 

2. หนงัสือเดินทาง (Passport) ทีเหลืออายกุารใชง้านไดเ้กิน  เดือนขึนไป และมีหนา้สาํหรับติดวซ่ีา อยา่งนอ้ย 3 หนา้ 

หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย 

3. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 นิว จาํนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใช้คาํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

8. สาํเนาใบมรณะบตัร  

9. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกวา่  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

10. กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม)่ ตอ้งยืนเอกสารเพิมเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรือ

อาํเภอเท่านนั และให้ระบุวา่ ยนิยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและ

ใหร้ะบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและ

ใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)  

  

11. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ีมีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษยีณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา 
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12. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใช ้Bank Statement  

1. หนงัสือรับรองการเดินบญัชีทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving 

account) ออกโดยธนาคาร ระบชืุอเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวีซ่า 
 

 

2. บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบชืุอเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุมเ่กิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวีซ่า 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบชืุอเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุ

ชือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้ับรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 12.1 และ 12.2  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 


