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วันท่ี 1 
11 เม.ย. 63 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก) เสาร์ 

04.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์
แปซฟิิก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 
06.35 น. ออกเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินท่ี CX616 
10.25 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเท่ียวบิน 
16.15 น. ออกเดินทางสูเ่มืองแวนคเูวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเท่ียวบินท่ี CX810 
 **บนิข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  
13.00 น. ถึงสนามบินแวนคเูวอร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร (เวลาในประเทศ

แคนาดาได้ถกูแบ่งออกเป็น 6 โซน ซึง่ในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกนั 1 ชัว่โมง
โดยประมาณ ซึง่เวลาที่กรุงเทพจะเร็วกว่าประมาณ 14 - 15 ชัว่โมง) 
รถโค้ชน าทา่นเท่ียวชมเมืองแวนคเูวอร์ (Vancouver) นิตยสาร "เดอะ อีโคโน
มิสต์" ได้จดัอนัดบัให้เป็นแชมป์เมืองท่ีน่าอยู่ที่สดุในโลก และเป็นเมืองใหญ่
อนัดบั 3 ช่ือเมืองถกูตัง้ขึน้หลงัศตวรรษท่ี 18 โดยนกัส ารวจชาวองักฤษ "จอร์จ 
แวนคเูวอร์" ที่ใช้เวลาในส ารวจพืน้ท่ีเพียงแค่ 1 วนัเทา่นัน้ แต่เดิมที่แหง่นีเ้คยเป็น
ถ่ินท่ีอยู่อาศยัของชาวอินเดียนแดง น าทา่นไปชมสแตนลี่ปาร์ค ถกูจดัให้เป็น
อทุยานเม่ือปี 1888 อดุมสมบรูณ์ไปด้วยพืชพนัธุ์ป่าฝนนบั 10,000 ต้น และมี
สวนดอกไม้ที่จดัไว้อย่างสวยงามตา ร่มร่ืนด้วยลากนูอนังดงาม แล้วในอทุยานยงั
เต็มไปด้วยสตัว์ป่ามากมาย เป็นอทุยานป่าที่เป็นสถานท่ีน่าสนใจ เหมาะแก่การ
มาเดินเที่ยวสดูบรรยากาศแหง่ความบริสทุธ์ิของธรรมชาติ น าทา่นถ่ายรูปคู่เป็นท่ี
ระลกึกบัเสาโทเทม็ (Totem) ของชนเผ่าพืน้เมืองอินเดียนแดง เป็นวฒันธรรม
ท้องถ่ินท่ีตัง้โดดเด่นเป็นสง่า ไว้ร าลกึประวตัิศาสตร์ เข้าชมคาปิลาโน เป็นสะพาน
ไม้แขวนท่ียาวที่สดุของแคนาดา รองรับน า้หนกัได้ถึง 90,000 ก.ก. (ช้าง 96 
เชือก) มีความยาวถึง 137 เมตร ทอดข้ามเหวลกึ 70 เมตรเหนือแม่น า้คาปิลาโน 
กลบัเข้าสูย่่านไชน่าทาวน์ ชมุชนชาวจีนท่ีอพยพมาตัง้แต่ยคุบกุเบิก ย่าน 
Gastown คือโซนเมืองเก่าแก่ ถือเป็นดาวน์ทาวน์แหง่แรกของแวนคเูวอร์ที่นกั
บกุเบิก Gassy Jack Deighton ลอ่งเรือมาพบและตัง้ชมุชนแรกขึน้ในปี ค.ศ.
1867 ความส าคญันีเ้อง ท าให้ปัจจบุนัชาวเมืองได้ร่วมกนัอนรัุกษ์เขตเมืองนีไ้ว้ มี
นาฬิกาไอน า้ (Gastown Steam Clock) เรือนแรกของโลก ตัง้โดดเด่นเป็นสง่าอยู่
ตรงหวัมมุถนน ตกึเก่าแก่คลาสสกิที่เรียงราย ยงัคงกลิ่นอายเมืองในยโุรปนัน้
ยงัคงมนต์ขลงัไว้เช่นเดิม ย่านวอเตอร์ ฟร้อนท์ เพิ่มเสน่ห์ด้วยสีสนัของร้านรวง
สมยัใหม่เข้าไปได้อย่างเก๋ไก๋ลงตวั ซึง่น่ีเองคืออีกหนึ่งความผสมผสานท่ีเป็นเสน่ห์
ของเมืองนี ้

 
 

 
 

 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 

 พกัโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.sheratonvancouver.co
m 

วันท่ี 2 
12 เม.ย. 63 แวนคูเวอร์ - วคิตอเรีย - สวนบุชชาร์ต - แวนคูเวอร์ อาทติย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
10.00 น. น าคณะเดินทางสู่ทา่เรือ เพ่ือลงเรือเฟอร์ร่ีขนาดใหญ่ ที่มีความปลอดภยัสงู ข้าม

ช่องแคบจอร์เจียสู ่ เมืองวิคตอเรีย (Victoria) Sir James Douglas เป็นผู้บกุเบิก
เมืองเม่ือปี 1843 โดยการเร่ิมค้าขายขนสตัว์ในรูปบริษัท Hudson's Bay 
Company เมืองนีมี้สถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมาย และเป็นเมืองทอ่ง เท่ียวที่
มีช่ือเสียงท่ีสดุของรัฐ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย น าเข้าชมสวนบชุชาร์ต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติที่สวยติดอนัดบัโลก  

http://www.sheratonvancouver.com/
http://www.sheratonvancouver.com/
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ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวน 5 ฤด ู โดยรวบรวมดอกไม้นานาพนัธุ์จากทัว่โลกมา
ปลกูอย่างแตกต่างกนัไปในแต่ละฤดกูาล ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดไูหน ทา่นก็จะได้
สมัผสัความสวยงามท่ีไม่ซ า้แบบ ภายในสวนจะแบ่งออก เป็นโซนๆ คือ Sunken 
Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden และ 
Mediterranean Garden น า้พดุนตรีในทะเลสาบเลก็ๆ ดเูป็นธรรมชาติมาก สวน
แหง่นีมี้อายเุก่าแก่กวา่ 100 ปี เป็นท่ีช่ืนชอบของผู้ รักในไม้ดอก อาท ิกหุลาบ, ทวิ
ลปิ, ไอริส, ไฮเดรนเยีย ดอกไม้แต่ละชนิดก็จะผลดักนัออกดอกตามฤดกูาล สลบั
สบัเปลี่ยนหมนุเวียนกนัไป ในเนือ้ที่กว่า 55 เอเคอร์ 

 

15.00 น. เท่ียวชมความงามของเมืองวิคตอเรีย ประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่
สวยงามและท่ีตัง้รัฐสภา ย่านดาวน์ทาวน์ กลิ่นอายในยคุบกุเบิก และเมืองหน้า
อ่าว เสน่ห์ดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวให้หลงใหล ร้านรวงเรียงราย ทศันียภาพราย
ล้อมรอบด้วยทะเลและภเูขา ในปี 2008 เมืองวิคตอเรียนี ้ ถกูจดัให้อยู่ในอนัดบั 
16 จาก 100 สถานท่ีทัว่โลกที่น่าไปเย่ียมชม โดย TripAdvisor Traveller's  

17.00 น. น าคณะเดินทางกลบัสูเ่มืองแวนคเูวอร์  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.sheratonvancouver.co

m 
วันท่ี 3 
13 เม.ย. 63 

แวนคูเวอร์ - บนิสู่เมืองคัลการี - เที่ยวคัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ อัญมณี
เม็ดงามแห่งเทอืกเขาร็อคกี ้

จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเ่มืองคลัการี  
 ถึงสนามบินเมืองคลัการี (CALGARY) แหง่รัฐอลัเบอร์ต้า ภมูิประเทศของรัฐนีจ้ะ

ประกอบไปด้วยเทือกเขาร็อกกีอ้นัสงูชนั ทุง่หญ้าแพรร่ีอนักว้างใหญ่ อทุยาน
แหง่ชาติที่ปกคลมุด้วยหมิะเกือบตลอดทัง้ปี อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงจาก
การจดังาน เทศกาลคาวบอยที่ใหญ่สดุของโลก จดัประจ าทกุปีช่วงเดือน
กรกฎาคม และกีฬา โอลมิปิกฤดหูนาว ที่เคยเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ.1988  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางสู่ เลคหลยุส์ (Lake Louise) ตัง้อยู่ในเขตอทุยานแหง่ชาติบานฟ์ (Banff 

National Park) ตัง้อยู่บนความสงู 1,730 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล เป็นหมู่บ้านที่
อยู่สงูท่ีสดุในแคนาดา ค้นพบโดยนกัส ารวจในปีค.ศ. 1882 โดยทอม วิลสนั กว่า 
100 ปีที่ได้มีการพฒันาจาก Chalet to Chateau อนัยิ่งใหญ่ ของ Chateau 
Lake Louise จนปัจจบุนัเป็นโรงแรม 400 ห้องเพียงแหง่เดียวที่ตัง้อยู่ปลาย
ทะเลสาบโดยมีธารน า้แข็งวิคตอเรีย เด่นตระหง่านอยู่ด้านตรงข้าม น าคณะเข้า
เช็คอินโรงแรม (ภาพอนังดงามของทะเลสาบหลยุส์เป็นเอกสทิธ์ิส าหรับแขกของ
โรงแรมเทา่นัน้) สีของทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดกูาลจากสีฟ้าใส จนถึงเขียว
มรกต อนัเกิดจากการเคลื่อนตวัของธารน า้แข็งท่ีมีอนภุาคของหนิก้อนเล็กๆ 
เคลื่อนตวัและเร่ิมละลายไหลเป็นล าธารโอบล้อมด้วยเทือกเขาที่มีหมิะขาวโพลน
ปกคลมุ ผิวน า้นิ่งใสราวกบักระจกสะท้อนเงาของขนุเขาและธารน า้แข็ง เป็นภาพ
ที่งดงามสดุพรรณนา 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel หรือเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั 
www.fairmont.com 

 
วันท่ี 4 
14 เม.ย. 63 

แม่น า้ซัสแคตเชวัน(Saskatchewan Rover Crossing) - Johnston Canyon 
Icewalk - แบมฟ์ อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.sheratonvancouver.com/
http://www.sheratonvancouver.com/
http://www.fairmont.com/
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09.00 น. น าคณะชมความงดงามของธรรมชาติอนัพิสทุธ์ิ แคนาเดียน ร็อคกี ้เป็นท่ีรู้จกัของ
นกัทอ่งเท่ียวมากว่า 123 ปี สถานท่ีอนังดงามประดจุหนึ่งภาพวาด กบัเร่ืองบอก
เลา่มาแต่อดีตกาลล้วนชวนฝันให้นกัทอ่งเที่ยวมาเยือน ในเขตอทุยานแหง่ชาติฯ 
อดุมสมบรูณ์ไปด้วยป่าสน และธารน า้ตก ที่เกิดจากการละลายของธารน า้แข็ง 
เป็นต้น ผ่านแม่น า้ซสัแคตเชวนั เป็นแม่น า้สายหลกัในประเทศแคนาดา ชมวิว
ทวิทศัน์ Saskatchewan River Crossing  
(เส้นทางช่วงเดือนเมษายนจะเป็นสีขาวปกคลมุด้วยหมิะเล็กน้อย) 

 
 

 
 น าคณะทกุทา่นเดินทางสู่ Johnston Canyon เป็นหนึ่งในสถานที่ทอ่งเที่ยวที่

ได้รับความนิยมมากที่สดุในอทุยานแหง่ชาติ Banff National Park ให้ทกุทา่นได้
ท ากิจกรรม Johnston Canyon Icewalk  

12.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Local 
บ่าย ออกเดินทางสูเ่มืองแบมฟ์ (Banff) ตัง้อยู่ในหบุเขาช่ือ โบว์ ริเวอร์วลัเลย์่ (Bow 

River Valley) มีฉากหลงัเป็นเทือกเขาแคสเคด ที่มีความสงูถึง 2,998 เมตร 
แบมฟ์ ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอทุยานฯแหง่แรกของแคนาดา ประกอบไป
ด้วยอทุยานประวตัิศาสตร์ถึง 7 แหง่ แบมฟ์และเลคหลยุส์ ได้รับการยกย่องว่า
เป็นสวรรค์บนดินของนกัทอ่งเที่ยวอย่างแท้จริง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม The Rimrock Resort Hotel หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.rimrockresort.com 
วันท่ี 5 
15 เม.ย. 63 แบมฟ์ - เคเบิล้คาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการี พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นสูส่ถานีกระเช้า (Gondola) น าทา่นขึน้กระเช้าสูจ่ดุชมวิวบนยอดเขา

ซลัเฟอร์ (Sulphor Mountain) ซึง่อยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,281 เมตร 
บนยอดเขามีทางเดินระยะทาง 1 ก.ม. ไปยงัสว่นที่สงูที่สดุที่เรียกว่า Summit 
walk ให้ทา่นประทบัใจกบัวิวทวิทศัน์อนัยิ่งใหญ่ ที่ทา่นสามารถมองได้ไกลสดุ
สายตา แบบพาโนรามา    

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย อิสระให้ทา่นเดินเท่ียวชมเมืองท่ีแสนน่ารัก อบอุ่นไปด้วยความมีมิตรไมตรีจาก

ผู้คน ก่อนจะเดินทางสูเ่มืองคลัการีอีกครัง้ เมืองคาลการ่ีตัง้อยู่ในเขต Grassland 
เมืองท่ีใหญ่ที่สดุของรัฐอลัเบอร์ต้า มีประชากรอาศยัอยู่ราว 1.1 ล้านคน ช่วงต้น
ศตวรรษท่ี 19 อตุสาหกรรมน า้มนัเป็นสาเหตหุลกั ที่ท าให้คนจากทัว่ทกุมมุโลก
เดินทางมาตัง้รกรากที่น่ี  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 พกัโรงแรม Delta Calgary airport Hotel หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.deltahotels.com 
วันท่ี 6 
16 เม.ย. 63 คัลการี - บนิสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก) พฤหัสบดี 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเ่มืองโตรอนโต้ 

 

 ***อยู่ในระหว่างท าการบนิ จงึไม่มีบริการอาหารกลางวัน*** 
 ถึงสนามบินเมืองเมืองโตรอนโต้ 
16.10 น. ถึงทา่อากาศยานนานาชาติโตรอนโต้ เพียร์สนั รถรอรับคณะแล้วน าทา่นเดินทาง

สูภ่ตัตาคาร 
19.00 น. รับประทานอาหารกลางค ่า ณ ภตัตาคาร  Local 

http://www.rimrockresort.com/
http://www.deltahotels.com/
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 พกัโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
(ห้องพักววิน า้ตกไนแองการา) 

www.sheratononthefall
s.com 

วันท่ี 7 
17 เม.ย. 63 

ล่องเรือชมน า้ตกไนแองการ่า – ชมววิน า้ตกไนแองการ่าบน Skylon 
Tower -  ช้อปป้ิง Outlets - โตรอนโต 

ศุกร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะสู่น า้ตกไนแองการ่า ให้ทา่นได้ยลโฉมกบัความงดงามอนัเป็นท่ีสดุของ

น า้ตก  ประ กอบด้วยสองน า้ตกใหญ่ คือน า้ตกอเมริกนั (American Fall) และ
น า้ตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือน า้ตกเกือกม้า น า้ตกทัง้สองถกูคัน่ด้วย
เกาะกลางช่ือว่า Goat Island น า้ตกอเมริกนัอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มี
ความกว้างน้อยกว่าสงูน้อยกว่า กว้างเพียง 320 เมตรสว่นน า้ตกแคนาดาเป็น
น า้ตกรูปเกือกม้า 2 ใน 3 ของน า้ตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กว้างกว่า สงูกว่า 
และก็สวยกว่า กว้างถึง 790 เมตร จริง ๆ แล้วน า้ที่ตกลงมาเป็นน า้ตกไนแองกา
รา จะตกจากฝ่ังอเมริกาไปยงัฝ่ังแคนาดา  

 
 
 
 

10.00 น. อีกหนึง่กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในการชมน า้ตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด ด้วยการ
ลอ่งเรือ Maid of the Mist เพ่ือให้ทา่นได้สมัผสัความยิ่งใหญ่ของม่านน า้ตกอย่าง
ใกล้ชิด กบัประสบการณ์อนัแสนประทบัใจ 
(หมายเหต ุ :ในช่วงฤดหูนาวของทกุปีการลอ่งเรือ Hornblower Niagara Cruise 
อาจจะปิดให้บริการเน่ืองจากสภาพอากาศยงัคงหนาวน า้ตกจะแข็งตวัไม่
สามารถลอ่งเรือได้/จะได้ลอ่งหรือไม่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Skylon Restaurant พร้อมชมวิว
ทวิทศัน์ของน า้ตกไนแองการ่า  

Local 
 

 
13.00 น. น าคณะช้อปปิง้ท่ี Outlets Collection at Niagara ที่มีสนิค้าแบรนด์ดงัของ

อเมริกาและทัว่โลก ลดกระหน ่าตัง้แต่ 30-70% 
 

16.00 น. เดินทางกลบัสูโ่ตรอนโต้   
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Korean 
 พกัโรงแรม Chelsea hotel Toronto หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.chelseahoteltoronto.c

om 
วันท่ี 8 
18 เม.ย. 63 

เที่ยวเมืองโตรอนโต CN Tower - อสิระช้อปป้ิง - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเท่ียวชมเมืองโตรอนโต้ (Toronto) เป็นเมืองท่ีใหญ่ที่สดุของประเทศ และ

ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเมืองท่ีมีหลายเชือ้ชาติมากที่สดุ มีผู้
อพยพจากทัว่โลกกว่า 169 ประเทศ ใช้ภาษาพดูมากกว่า 100 ภาษา คร่ึงหนึ่ง
ของจ านวน 5 ล้านกว่าคนล้วนเป็นคนต่างชาติ มีเพียงคร่ึงเดียวที่เป็นคนท้องถ่ิน 
มีชมุชนชาวเอเชียและชาวจีนที่ใหญ่ที่สดุในอเมริกาเหนือ จงึท าให้เมืองนีมี้
วฒันธรรมหลากหลาย เป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วฒันธรรม 
รัฐบาลแคนาดาจงึได้จดัให้ Toronto เป็นเมืองหลวงทางด้านวฒันธรรมของ
ประเทศ และเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวหลกั ชมทวิทศัน์ของตวัเมืองบนหอคอย "ซีเอ็น" 
(CN Tower) หอคอยที่สงูที่สดุของโลก ผ่านชม Old City Hall สร้าง
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ University ที่ติดอนัดบั Top ten ของโลก พร้อมส ารวจ
วฒันธรรมที่หลากหลายในย่าน ชมุชนชาวกรีก, ลติเติ๊ลอิตาลี, ไชน่าทาวน์, 

 

http://www.sheratononthefalls.com/
http://www.sheratononthefalls.com/
http://www.chelseahoteltoronto.com/
http://www.chelseahoteltoronto.com/
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โคเรียทาวน์ และลติเติ๊ลอินเดีย  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 
13.00 น. อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนม หรือสินค้าของท่ีระลกึของแคนาดา 

ย่านถนนช้อปปิง้ช่ือดงัในโตรอนโต้ที่รวบรวมสนิค้าหลาก หลายรูปแบบให้ทา่นได้
เลือกซือ้ได้อย่างจใุจ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese 
21.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินโตรอนโต้เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
วันท่ี 9 
19 เม.ย. 63 บนิจากโตรอนโต้ - บนิสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างท าการบนิ อาทติย์ 

01.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซฟิิก บินสูฮ่่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX829  
 ***อยู่ในระหว่างท าการบิน บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล***  
วันท่ี 10 
20 เม.ย. 63 ฮ่องกง - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ จันทร์ 

05.00 น. ถึงอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเท่ียวบิน  
08.55 น. ออกเดินทางจากทา่อากาศยานนานาชาติฮ่องกงสูก่รุงเทพฯโดยเที่ยวบินท่ี

CX717 
 

10.50 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมทอ่งเท่ียวที่สมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ทา่น 7 วนั ก่อนการเดินทางเทา่นัน้) 

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-8 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

11-20 เมษายน 2563 159,000 143,000 135,000 25,000 -30,000.- 
-25,000.- 

ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนั

เชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี  20 เมษายน 2561 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เส้นทางแวนคเูวอร์-คลัการี / คลัการี-โตรอนโต้ 
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานแคนาดา ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบุ : 10-15 ทา่นใช้รถเลก็ 

15-20 ทา่นใช้รถขนาด 33 ที่นัง่  / 21-40 ทา่นใช้รถขนาด 50 ที่นัง่ 
 ค่าตัว๋เข้า Capilano, ค่า Ferry ไปเกาะวิคตอเรีย, ค่าตัว๋เข้า Butchart Gardens, ค่า Gondola, ค่าตัว๋ขึน้ 

CN Tower  
 ค่าโรงแรมที่พกัตามระบใุนโปรแกรม หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั 

***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน ห้องแบบเมาเท่นววิ*** 
***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทยีบเท่า 1 คืน ห้องแบบววิน ้าตก*** 

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละแหง่ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถโค้ช ก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2$ CAD / ทา่น / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่แคนาดา (ย่ืนผ่านตวัแทน VFS) 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น (ไม่รวมค่าทปิ) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครอง

การสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ
16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่า
รักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่
ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 
-หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้า
ของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
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เอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของ

ทา่นเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทปิไกด์ท้องถ่ิน และหวัหน้าทวัร์ 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาท ิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกั 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ทา่นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 หากทา่นมีความประสงค์ที่จะข้ามสูฝ่ั่งอเมริกา ทา่นต้องมีวีซา่ USA และการขอวีซา่แคนาดาทา่นต้อง
ได้รับการอนมุตัิวีซา่เป็นแบบ MULTIPLE เช่นเดียวกนั 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั WORLDWIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้

บ้านหรือที่ทา่นรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการ
ยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าลว่งหน้า 30,000 บาทต่อผู้ เดินทางหนึง่ทา่น 
ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระค่าทวัร์
สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 21 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่ช าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ 
ถือว่าทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 - 40 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 39 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แต่ทา่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดย

สามารถย่ืนขอวีซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนช่ือ
ตัว๋เทา่นัน้ และต้องไม่อยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไม่ได้รับการพิจารณา
อนมุตัิวีซา่ ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคล
หรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ใน
กรณีที่ทา่นไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นย่ืน
ขอวีซา่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยั
ธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติม
แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  ที่ระบคุวาม
รับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้
มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนั
เน่ืองจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่
ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่
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เสียค่าใช้จ่าย 
ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 

ทา่นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทางและได้ออกตัว๋
เคร่ืองบินไปเรียบร้อยแล้ว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถ REFUND เงินได้ทกุกรณี ยกเว้น 
การเสียชีวิตเทา่นัน้   
ทัง้นีเ้ง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบิน เป็นไปตามก าหนดของสายการบินเทา่นัน้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเง่ือนไขได้ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมล์ได้ แต่กรณีที่

บินเป็นตัว๋เด่ียว หรือชัน้ธรุกิจสามารถสะสมไมล์เฉพาะของสายการบินได้คือ Asia Miles เทา่นัน้ ซึง่การ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ **กรณีนี ้ ตัว๋สะสมไมล์ไม่ได้ Non 
Refund, Non Endorse** 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน า้มันเชือ้เพลิงของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax 
YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2560 การเปลีย่นแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ี
ออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 

3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / 

ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 

3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม 
ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในแคนาดามีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด
กะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ทา่นสามารถจ่ายเพิ่ม
เป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 โปรแกรมทวัร์รวมค่าเข้าชมถกูระบไุว้ในคอลมัน์ “อตัรานีร้วม” หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ี

เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ใน
เอกสารของสถานท่ีนัน้ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ทา่นได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือ
เหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯ จะ
ไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เน่ืองจากได้ช าระเข้าชมและ Reservation Fee ไปเรียบร้อยแล้วแล้ว    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
การสบูบหุร่ี 

(Smoking 

Area) 

 ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า
เพิ่มเติม ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถ
ให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ดอลลา่ร์ / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม 
(ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิ
ของสายการบินท่ีทา่นไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 
นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้
ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร ซึง่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี

ข้อก าหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศแคนาดา  ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 

ทุกท่านต้องมาสแกนลายนิว้มือที่ VFS แคนาดาทุกท่าน 
ที่อยู่ส านักงาน: ศูนย์รับย่ืนค าร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา : อาคาร เดอะ เทรนดี ้เลขที่ 10/198-201 ชัน้ 28 

ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ,กรุงเทพ ฯ 10110 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซา่ใน

กลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 3 เดือน และ

เหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า /

ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ทา่นท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพ่ือเดินทางไปทอ่งเท่ียว 
หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลปิเงินเดือนย้อนหลงั 3 เดือน 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 6  
เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ 
และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือ
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กลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรอง
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั***  

 จดหมายรับรองสถานการเงินจากธ. นัน้ๆ (ตวัจริงภาษาองักฤษ) ที่ให้ส าเนาการเงิน ณ ปัจจบุนัย้อนหลงั 6 เดือน 
 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 

แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น 
โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต 
โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าทา่นจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ไม่ว่าจะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซา่ได้ 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

 

 

 

 

 

 

 

  


