
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมสวนบุชชาร์ท เมืองวิคตอเรีย – นั่งรถ Snow Coach ตะลุยทุ่งน ้าแข็งแห่งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์  
จุดชมวิวพื้นกระจก Glacier Sky Walk – ชมทะเลสาบเลคหลุยส์และทะเลสาบโมเรน 

เที่ยวเมืองคิวเบก ซิตี ้ฝร่ังเศสน้อย – ชมน ้าตกมอนท์โมเรนซ่ี 
ล่องเรือ Hornblower ชมน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด 

เมนูพิเศษ!!! ทานอาหารบนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) แคนาเดียน ล๊อปสเตอร์ 
สเต๊กเนื้อ รสเลิศ, สเต๊กแปซิฟิกแซลมอน , ชิมหอยเอสคาโกสไตล์ฝร่ังเศส, น ้าด่ืมบริการบนรถโค้ช 

*** ออกเดินทางระหว่าง เมษายน – ตุลาคม 2565 *** 



 

วันที่แรกของการเดินทาง(1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์  
                                                   เที่ยวชมเมือง – สะพานแขวนคาปิลาโน 
08.00 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  

CATHAY PACIFIC AIRWAYS ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 
11.05 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 750 
15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง น าท่านเปลี่ยนเคร่ืองบิน 
16.20 น. น าท่านออกเดินทางทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ CX 838 

*** บินขา้มเส้นแบ่งเวลาสากล ***  
13.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  

จากนั้นน าท่านออกเดินทาวสู่สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano Suspension Bridge) ที่พาดผ่านหนา้ผาสูงชนั
ของแม่น ้าคาปิลาโนและไดรั้บการขนานนามว่า
เป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดในโลก มีเวลาให้ท่าน
เก็บภาพคงามงดงามของธรรมชาติ ป่าสน และ
เสาโทเทมสัญลกัษณ์ของชาวอินเดียแดง แวะชม
ตัวเมือง “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดก าเนิด
ของชุมชนเมืองประมาณกว่าร้อยปี ชมนาฬิกาไอ
น ้าที่ ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี น าท่านชมนคร
แวนคูเวอร์ เมืองที่เงียบสงบและน่าอยูต่ิดอนัดบั
โลก เน่ืองดว้ยท าเลที่ตั้งอยูริ่มมหาสมุทรแปซิฟิก จึงท าให้มีอากาศที่อบอุ่นและไม่หนาวเยน็จนเกินไปในฤดูหนาว 
ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าส าคัญชมท่าเรือส าหรับเรือส าราญขนาดยักษ์ จากนั้นน าท่านสู่สวนสแตนเลย์ STANLEY 
PARK  สวนสาธารณะที่ไดรั้บการบริจาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวน
คูเวอร์ ปัจจุบนัน้ีเปรียบเสมือนป็นปอดที่  ส าคญัของชาวเมือง น า
ชมแท่งเสาโทเท็ม (TOTEM POLE)  สัญลกัษณข์องชนเผ่า
พ้ืนเมือง “อินเดียแดง ” แลว้ขา้มสู่เขตอนุรักษพ์นัธ์ุไมท้างตอน
เหนือของเมือง ผ่านชมยา่นธุรกิจการคา้ส าคญั ชมท่าเรือส าหรับเรือ
ส าราญขนาดยกัษ ์เก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของ
อาคารแคนาเดียน เพลส CANADIAN PLACE BUILDING 
สถาปัต  ยกรรมหลงัคารูปใบเรือสีขาว คลา้ยโรงโอเปร่า เฮาส์  ของ
นครซิดนีย ์ออสเตรเลีย หลงัคาใบเรือน้ีเดิมสร้างขี้นเป็นหลงัคาของ 
Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่จดัขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts ไดเ้วลาน า
ท่านชมอาคารที่กอ่สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอนัน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian 
Pacific Rail Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายขา้มทวีป ปัจจุบนัเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า 
(Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์  



 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่: HILTON  VANCAUVER METRO TOWN HOTEL / หรือระดับเทียบเท่า                                                                

วันที่สองของการเดินทาง(2) เกาะแวนคูเวอร์ – ชมเมืองวิคตอเรีย – สวนบุดชาด การ์เด้น   
                                                       บินภายในสู่เมืองคัลการี 
06.30 น. บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบกล่อง  
06.50 น. ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ี น าท่านลงเรือสู่เมืองวคิตอเรีย เกาะแวนคูเวอร์ ลอ่งผ่านเส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางทะเล

ในหากโชคดีท่านจะไดเ้ห็น แมวน ้า โลมา และ วาฬเพชฌฆาต ชมทศันียภาพงดงาม (ใช้เวลาล่องเรือ 1.45 ช.ม.) ถึง
ท่าเรือที่เมืองวิคตอเรีย น าท่านเดินทาง สู่
สวนพฤษชาติบุทชาด (BUTCHART 
GARDEN) (ซ่ึงดดัแปลงมาจากเหมืองเก่า 
ของตระกูลบุทชาด สวนแห่งน้ีมีช่ือเสียง
ระดบัโลกดว้ยพนัธ์ุไมต้่างๆ อิสระทุกท่าน
ตามอธัยาศยัเดินชมการจดัสวน 
ขนาดใหญ่ดว้ย พรรณไมต้ามฤดกูาล ชม
ดอกไมน้านาชนิด แปลกทั้งสีและกลิ่น
รวมทั้งชมความงดงามของการจดัสวนที่น า
รูปแบบมาจากทัว่โลกน ้าพุแมกไมง้ดงามย่ิง  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่กลางเมืองวิคตอเรีย เมืองหลวง

รัฐบริติสโคลัมเบีย น าท่านแวะชมหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ 
(Mile Zero) ของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ในบริเวณ สวน
เขาบีคอน  Beacon Hill Park  น าชมอ่ า วหน้า เมื อ งที่
ประกอบด้วยอาคารเก่าแก่กว่า 100 ปี ชมอาคารรัฐสภา 
VICTORIA PARLIAMENT งานสถาปัตยกรรมในสไตล ์นีโอ บาร๊อค ที่งดงามย่ิง สร้างเสร็จในปี 1897 ชมสวน
ดา้นหน้าอาคารรัฐสภาที่มีรูปป้ันพระนางวิคตอเรีย พระราชินี ผูย่ิ้งใหญ่ขององักฤษ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพเป็นที่ระลึก 
น าท่านเก็บภาพความงามด้านหน้าโรงแรม  ดิ เอมเพรส 
THE EMPRESS มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี  สร้างในสไตล์
ปราสาทยุโรป เก็บภาพรูปป้ันกับตัน เจมส์คุก  ที่ ย่ืน
ตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ด้านหน้าโรงแรมดิ เอมเพรส 
จากนั้นเขา้สู่ย่านชุมชนคนเอเชีย ไชน่าทาวน์ แหล่งที่ผูค้น
จากกวางตุง้ เขา้มาตั้งหลกัแหล่งตั้งแต่คร้ังสมัยยุคต่ืนทอง 
ปัจจุบนัเป็นยา่นธุรกิจการคา้ของเมืองวิคตอเรีย  



 

17.45 น. ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ WS524 สู่เมือง คัลการี (CALGARY) 
20.06 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคัลการี รัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA) แหล่งผลิตน ้ามันมากที่สุดในแคนาดา น าท่านเดิน

ทางเข้าสู่ที่พัก 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่: CALGARY AIRPORT MARRIOTT IN-TERMINAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง(3)  คัลการี – ถนนสายโรแมนติก Icefield Parkway  
สโนว์ โค้ชตะลุยทุ่งน ้าแข็งโคลัมเบีย – ทางเดินกระจก(Sky Walk) – อุทยานแห่งชาติบาน์ฟ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 จากนั้นน าท่านเดินทางบนถนนสายแจสเปอร์ (ชมความงามตลอดทั้งเส้นทาง) ซ่ึงเป็น ถนนหลวงสายที่สวยงาม

ที่สุดสายหน่ึง คดเคี้ ยวไปตามเทือกเขาร็อคก้ี ตัดผ่านวน
อุทยานเก่าแก่ ที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสองข้างทาง และ
ทะเลสาบสีสันสดใน ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบเหล่าน้ีจะ 
กลายเป็นน ้ าแข็งซ่ึงส่องประกายงดงามย่ิง น าท่านสู่จุดพักรถ
ระหว่างทาง เดินทางถึงไอซ์ฟิลด ์พาร์คเวย ์ศูนยน์ักท่องเที่ยว 
ICEFIELD TOURIST CENTER มี เวลาให้ท่ านเก็นภาพ
ความสวยงามหรือเลือกซ้ือของที่ระลึก  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านโดยสารรถบิ๊กฟุต ตะลุยทุ่ งหิมะ  SNOW 

COACH สู่ ทุ่ ง น ้ า แ ข็ ง โ ค ลั ม เ บี ย  ไ อ ซ์ ฟิ ล ด์  
COLUMBIA ICE FIELD ซ่ึงเป็นทุ่งธารน ้าแข็งล้าน
ปี ที่ใหญ่ ที่สุดในแคนาดา รถสโนว์โค้ชจะ น าท่านออก
เดินทางสู่จุดศูนย์กลางของทุ่งน ้าแข็ง มีเวลาอิสระทุก
ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล)(โคลมัเบีย
ไอซ์ฟิลด์ เปิดตั้งแต่วนัที่ 17 เมษายน 2563 แต่ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศด้วย ทางทวัร์จะจดักิจกรรมอื่นทดแทน ซ่ึง
จะแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหน้า) พิเศษสุด...หลังจากนั้นเดินทางสู่ กลาซียร์ วอคเกอร์ GLACIER  WALKER เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด CHECK IN แห่งใหม่ ทางเดิน
ของสกายวอล์ค มีลกัษณะเป็นรูปเกือกมา้เป็นทางเดินกระจก
ใสย่ืนจากหน้าผาออกไป 280 เมตร ใช้วัสดุอย่างดีในการ
ก่อสร้างและสร้างราวกั้ นตลอดแนวสองด้าน พร้อมกับ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบด้านให้สวยงามเพื่อให้เป็นจุดชมวิว
เทือก เขา  CANADEAN ROOKIES ท่านจะได้เ ดินบนพ้ืน
กระจกใสที่มองทะลุเห็นเบื้องล่างที่เป็นโตรกเหวหลายร้อย

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

เมตร น าท่านเดินทางสู่เมือง BUNFF NATIONAL PARK เมืองเล็กๆน่ารัก ที่ซ่อนตัวอยู่ ในเทือกเขา Rocky 
ทางด้านตะวนัออกของ Calgary ในรัฐ ALBERTA ประเทศแคนาดา เป็นสถานที่ ที่ นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด 
สามารถเที่ยวเมืองบานน์ฟไดท้ั้งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเพราะที่น่ีมีกิจกรรมมากมายให้นกัท่องเที่ยวไดท้ าและสัมผสั 
เช่นกิจกรรมปีนเขา, ตั้งแคมป์, ขี่มา้, ล่าสัตว,์ เดินป่า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่องแก่ง ส่วนคนช่ืนชอบหิมะ กิจกรรมใน
ฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพฤ้ดูอื่นๆ โดยเฉพาะสกีเพราะบริเวณเทือกเขาร๊อคก้ี (ROCKY MOUNTAIN) ไดช่ื้อว่าเป็น
แหล่งสกีที่สวยที่สุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ตวัเมือง BANFF เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตร เราสามารถเดินเล่นทั่ว
เมืองไดภ้ายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ร้านคา้ของฝากของที่ระลึกมีอยู่เต็มไปหมด ให้ท่านสัมผสัธรรมชาติอย่างเต็ม
อิ่มอากาศที่บริสุทธ์ิภายในอุทยานจะท าให้ท่านรู้สึกสดช่ืน ให้ท่านไดเ้ดินเล่นเลือกซ้ือของที่ละลึก พร้อมเก็บภาพ
อนัสวยงามของอุทยานหากท่านโชคดีอาจจะไดเ้จอกวางเรนเดียร์หรือมูสเดินอยูบ่ริเวณน้ี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่: ELK AVENUE HOTEL / MOOSE HOTEL & SUITES / หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ส่ีของการเดินทาง( 4) บานฟ์ – ทะเลสาบหลุยส์ – ทะเลสาบโมเรน – ยอดเขาซัลเฟอร์   
 น ้าตกโบว์ – คัลการี  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบหลุยส์” (Lake Louise) ชมความงดงามของ  ทะเลสาบที่มีน ้าเป็นสีเขียวมรกตสดใส
จนเมื่อชาวผิวขาวกลุ่มแรกที่เขา้มาส ารวจเส้นทางเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 1882 โดยการน าของนายทอม วิลสัน Tom 
Wilson เดินทางมาพบ ทะเลสาบแห่งน้ีได้ตั้งช่ือให้ว่า 
“ทะเลสาบมรกต” แต่ได้รับการตั้ งช่ือใหม่ในเวลา
ต่อมาอย่างเป็นทางการว่า “ทะเลสาบหลุยส์” ตามพระ
นามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ Princess Louise พระราช
ธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย อิสระทุกท่านชม
ความงามของทะเลสาบหลุยส์ Lake Louise ทะเลสาบ
ที่มีน ้ าเป็นสีเขียวมรกตสดใส จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่บริเวณ “ทะเลสาบโมเรน” (Moraine Lake) ห่าง
จากทะเลสาบหลุ ยส์ไปเพียง 30 กิโลเมตรเท่านั้น ตวั
ทะเลสาบรายลอ้มดว้ยยอดเขา มากกว่าสิบลูก ตั้งอยูสู่ง
กว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 1,885 เมตร น ้ าในทะเลสาบเก็ด
จากการละลายตวัของหิมะและธารน ้าแข็งจากเทือกเขา
ร๊อคก้ี ท าให้มีแร่ธาตุต่างละลาย รวมลงมา กลายเป็นสี
เขียวมรกต เมื่อท่านได้สัมผัสความสวยงามสักคร้ัง 
ท่านจะมิมีวนัลืม  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

บ่าย น าท่าน “น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์” ดว้ยความสูงกว่า 2,288 เมตร เพื่อช่ืนชมความ
งามของเมืองบาน์ฟ ซ่ึงโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาร็อกก้ี มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมวิวที่สวยงาม
ท่านอาจมีโอกาสเห็นแพะภูเขาที่อาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี จากนั้น น าท่านชมสายน ้าตก
โบว์ (Bow Falls) กดัเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินที่มี
สีสันงดงามหลากสี ลดัเลาะธารน ้าตกสวย แปลกตาดว้ยสายน ้าที่
หลากสู่พ้ืนหินเบื้องล่างแลว้อิสระตามอธัยาศยัเดินเล่น หรือชอ้ปป้ิง
ของที่ระลึกยา่นกลางเมืองที่โอบลอ้มไวด้ว้ยออ้มแขนของหมู่ขุนเขา
สลบัสลา้งงดงามดว้ยแสงอาทิตยก์ระทบสันเขาก่อนลบัขอบฟ้า จน
ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่เมืองคัลการี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่: CALGARY AIRPORT MARRIOTT IN-TERMINAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)       สนามบินคัลการี – มอลทริออล – คิวเบก ซิตี ้– ชมเมืองเก่า 
เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง 
06.00 น. ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่.....สู่เมืองมอนทรีออล (MONTREAL) 
12.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมอนทรีออล (MONTREAL) 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคิวเบก(QUEBEC) 
เมืองหลวงที่มีช่ือเดียวกนักบัรัฐคิวเบกรัฐที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศแคนาดา ใชภ้าษาฝร่ังเศสเป็นส่วน
ใหญ่ น าท่านเดินเทีย่วชมเขตเมืองเก่า ซ่ึงเต็มไปดว้ย
ประวตัิศาสตร์ และศูนยก์ลางวฒันธรรมต่างๆที่
ส าคญัในสมยัก่อนและไดเ้ป็นมรดกโลกในปี 1985 
โดยองคก์ารยเูนสโก จากนั้นพาท่านชมโรงแรมสุด
หรู FAIRMONT CHÂTEAU FRONTENAC ที่ตั้ง
อยูริ่มหนา้ผาสูงเห็นวิวเมืองและเซนตล์อวเ์รนซ์ ไดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้นชม จัตุรัสปลาส รอยาล ยา่นเศรษฐกิจตั้งแต่
สมยัก่อตั้งเมืองคิวเบกปัจจุบนักลายเป็นยา่นท่องเที่ยวที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นและถ่ายรูปกนัและเคยใชเ้ป็น
ฉากถ่ายท าซีรียเ์กาหลี ช่ือ “GOBLIN” อีกดว้ย อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปหรืออสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย  

 ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูหอยเอสคาโก สไตล์ฝร่ังเศส  

พักที่: MARRIOTT HOTEL, HILTON HOTEL QUEBEC / หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่หกของการเดินทาง(6)  ควิเบก – น ้าตกมอร์ทโมเรนซี – มอลทรีออล – ชมเมือง  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 



 

 พาท่านเข้าชมบริเวณน ้าตกมอนท์โมเรนซ่ี (MONTMORENCY FALLS) อยูบ่ริเวณปากแม่น ้ามอนทโ์มเรนซ่ี 
น ้าตกที่มีความสูง 276 ฟุต ซ่ึงมีความสูงมากกว่า
น ้าตกไนทแ์องการ่าที่รัฐออนแทริโอ ให้ท่านได้
สัมผสัความงดงามของน ้ าตกอย่างใกล้ชิด โดย
เดินขา้มสะพานแขวนซ่ึงอยู่บนน ้าตก ใกล้ๆ กนั
มีทางลงให้ท่านสามารถถ่ายรูปจากดา้นล่างได้
อย่างชัดเจน จนได้เวลาอันสมควร  เดินทางสู่
เมืองมอลทรีลออล 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม “นครมอนทรีลออล” เมืองวฒันธรรมฝร่ังเศสนอกประเทศฝร่ังเศส ตวัเมืองที่ตั้งอยูร่อบๆ เนินเขาที่ปก

คลุมดว้ยป่าไมส้วยงาม ที่ช่ือว่ามองตเ์รอลั Mont Real (Mont Royal) ซ่ึงช่ือ น้ีเป็นที่มาของช่ือเมือง น าท่านข้าม
แม่น ้าเซนต์ลอเรนซ์ สู่เกาะเซนต์เฮเลนา 
(St.Helena Island)เก็บภาพความงามของ
สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของเมือง น าท่าน
เดินทางสู่จุดชมวิวของโบสถ์ SAINT JOSEPH'S 
ORATORY BASILICA ซ่ึงตั้งตระหง่านอยูบ่น
เขารอยลั MONT ROYAL ตามช่ือเมืองสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.1967 ในสไตลอ์ิตาเลียนเรอเนสซองส์ 
เขา้ชมภายในโบสถท์ี่ย่ิงใหญ่แห่งน้ี พร้อมเก็บ
ภาพความสวยงามของตวัเมือง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊กเน้ือรสเลิศพร้อมเคร่ืองด่ืมให้ท่านเลือก (ท่านใดไม่ทานเน้ือ
วัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกเซลล์) 

พักที่: NOVOTEL HOTEL / LE CANTILE SUITE HOTEL / หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)     มอลทรีออล – เมืองเก่า – ออตตาวา – ชมเมือง – คิงส์ตัน 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
 น าท่านสู่เมืองเก่าและเมืองใหม่ อาคารสูงทันสมัยย่าน

การค้าใต้ดินที่เหมาะสมกับหน้าหนาวที่หนาวจัดและ
หน้าร้อนที่ ร้อนจัดเช่น กันชมบรรยากาศเมืองแบบ
ฝร่ังเศส เน่ืองจากเมืองน้ีเป็นเมืองชุมชนที่พูดภาษา
ฝร่ังเศสที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศฝร่ังเศส ชมวิหารนอร์ธ
เทอดามโบสถ์เก่าแก่และยิ่งใหญ่ ที่สุดของเมืองมอลทรี
ออล อาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคาร
ปัจจุบนัน้ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและ นีโอกอธิก สามารถจุคนไดป้ระมาณ 3,800 คน 



 

ซ่ึงภายในประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัและกระจกสีสวยงามย่ิง น าท่านเดินทางสู่ “เมืองออตตาวา Ottawa” (180 กม.) 
ระหว่างทางท่านจะได้ช่ืนชมกับธรรมชาติอัน
งดงามประกอบกบัความงดงามของแม่น ้ าเซนต์
ลอร์เรนซ์ ซ่ึงเป็นแม่น ้ าสาย ส าคัญที่มีช่ือเสียง
และสวยงาม สู่เมืองออตตาวาเมืองหลวงของ
ประเทศคานาดาซ่ึงพระนางเจ้าวิคตอเรีย ทรง
ประกาศให้ออตตาว่าเ ป็น เมืองหลวงของ
ประเทศ และท าลายความหวงัของเมืองมอลทรี
ออล เมืองโตรอนโต และเมืองอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งในเร่ืองน้ี  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กปลาแปซิฟิคแซลมอนรสเลิศพร้อมเคร่ืองเคียง 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของอาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอยา่ง
ย่ิงใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลกั ที่มีผูช้มมากที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคาร
ตวัอยา่งที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตลฟ้ื์นฟู
กอธิค (Gothic Revival style) สร้างเสร็จในวนัที่ 
1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตวัอาคารตั้งอยูบ่ริเวณใจ
กลางเมืองออตตาวา ซ่ึงจากจุดน้ีสามารถมองเห็น
วิวทิวทศัน์อนังดงามของแม่น ้าออตตาวาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน / น าท่านถ่ายรูปกับ อาคารหอศิลป์
แห่งชาติแคนาดา (National Gallery of Canada) 
ซ่ึงเป็นอาคารกระจกและอาคารหินแกรนิต 
ออกแบบโดย Moshe Safdie สร้างขึ้นในปี 1880 
และเปิดอยา่งเป็นทางการในปี 1988 ภายใน มีการจดัแสดงภาพวาด, รูปป้ัน และรูปถ่ายเป็นจ านวนมาก โดยส่ิงที่
โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชัน่ในการจดัแสดงก็คงจะเป็น  รูปป้ันแมงมุมยักษ์ (The Maman Statue) ของหลุยส์ บูร์
ชวัส์ (Louise Bourgeois) ศิลปินชาวฝร่ังเศส ซ่ึงถูกจดัแสดงไวบ้ริเวณทางเขา้หลกัของอาคารหอศิลป์แห่งชาติ
แคนาดา จากนั้นเดินทางสู่เมืองคิงสตัน (Kingstons) เมืองที่มีความงดงามมแีมน่ ้า เซนต ์ลอเรนซ์ ซ่ึงเป็นเส้นกั้น
พรมแดนระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พักที่: HOLIDAY INN / COURTYARD BY MARRIOTT  หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่แปดของการเดินทาง(8)     คิงส์ตัน – ล่องเรือ 1,000 เกาะ –  น ้าตกไนแองก่า 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

  น าเดินทางสู่ ท่าเรือ พันเกาะอันเลืองช่ือ 1,000 Island  (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) ล่องชมความงามของบา้นพกัตาก

อากาศที่อยู่บนเกาะส่วนตวั เรียงรายกนันับร้อยหลงั น่าประทบัใจเป็นอย่างย่ิง ท่านจะเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ

อนัสวยงามของธรรมชาติ และสดช่ืนไปกบัอากาศที่บริสุทธ์ิ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ห้องอาหารที่ท่าเรือ ROCKPORT แบบบุฟเฟต์  

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติน ้าตกไนแองการ่า (Niagara) และเมืองไนแองการ่าเมืองแห่งความ
สนุกสนาน ยามค ่าคืนท่านสามารถเดินเล่นไดอ้ิสระให้ท่านไดเ้ส่ียงโชคกบับ่อนคาสิโนและแหล่งบนัเทิงส าหรับเด็ก
ไม่ว่าจะเป็น บา้นผีสิง,โรงภาพยนตร์ IMAX ที่มีเร่ืองราวของน ้ าตกไนแองการ่า, ร้านของที่ระลึกหอสูงสกายลอน 
ฯลฯ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า RED LOBSTER เมนูพิเศษ CANADIAN LOBSTER  

พักท่ี: SHERATION ON THE FALLS / MARRIOTT ON THE FALLS หรือระดับเทียบเท่า 

พิเศษ!! ให้ท่านพกัวิวน ้าตกทุกห้อง ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศน ้าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ดในตอนค ่าท่านจะ
ไดช้มแสงสีเปิดส่องน ้าตกอยา่งงดงาม เพลิดเพลินกบับรรยากาศยามค ่าคืนของเมืองแห่งน้ี 

วันที่เก้าของการเดินทาง(9) ล่องเรือชมน ้าตกไนแองการ่า – ทานอาหารบนหอคอย Skylon 
  ชมเมืองไนแองการ่า ออน เดอะ เลค – ชิมไวน์รสเลิศ – โตรอนโต้ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
  น าท่านลงเรือ “HORNBLOWER NIAGARA CRUISES” สัมผสัใกลชิ้ด

สายน ้าตก ที่ไหลพุ่งลงสู่เบื้องล่างอยา่งใกลชิ้ด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตาม
อธัยาศยัและเดินเล่นรอบบริเวณน ้าตกไนแองการ่า หมายเหตุ: โปรแกรม
ล่องเรือ จะเปิดให้บริการช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปี กรณี  ที่สภาพ
อากาศท าให้ไม่สามารถลอ่งเรือ บริษทัฯ จะท าการเปลี่ยนโปรแกรมล่องเรือเป็นโปรแกรม JOURNEY BEHIND 



 

THE FALL ให้เป็นการทดแทน กรณีสนใจนัง่เฮลิคอปเตอร์ชมน ้าตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์ค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมท่านละ 150 USD/ 190 CAD (นั่ง
เฮลิคอปเตอร์(NIAGARA HELICOPTER) ชม
ความงามของน ้าตกไนแองการ่าในมมุมองที่น่า
ตื่นเตน้ เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บ
ภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรียมกลอ้งถ่ายรูปไว้
ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ จากนั้นน าท่าน
แวะถ่ายภาพกับจุดชมวิวน ้าวนเวิล์ดพูล  
(WHIRL POOL) ซ่ึงเป็นช่วงที่แม่น ้าไนแองกา
ร่าเลี้ยวหักศอก แลว้ท าให้เกิดน ้าวนขึ้นมา แวะชม
วิวที่สวยงามของน ้าตกในจุดต่างๆ และจุดชมวิว WHIRLPOOL มีเวลาให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของ
น ้าตกไนแองการ่าจนเต็มอิ่มอิสระตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  สุดพิเศษ บนหอคอยสกายลอน (Sky Tower) ความสูง 775 ฟุต 

บ่าย ได้เวลาสมควรน าท่านเที่ยวชมเมืองไนแองการ่า 
ออน เดอะ เลค เมืองน่ารักริมทะเลสาบ ซ่ึงระหว่าง
ทางจะเต็มไปดว้ยไร่องุ่น และไวน์เนอร์ร่ี น าท่าน
แวะชิมไวน์ รสเลิศจากองุ่นพนัธ์ุต่างๆ รวมถึงไอซ์
ไวน์ที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมืองได้เวลาสมควร น า
ท่านชม นครโตรอนโต (Toronto) เมืองหลวงของ
รัฐออนทา ริ โอ  Ontario นครที่ ใหญ่ที่ สุ ด ใน
ประเทศแคนาดา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่: SHERATON TORONTO/ HILTON TORONTO / หรือระดับเทียบเท่า  

วันที่สิบของการเดินทาง(10)  โตรอนโต – ขึน้ชมหอคอย ซี.เอ็น. – ชมเมือง   
     Toronto Premium Outlets  – สนามบนิ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านชม นครโตรอนโต (Toronto) เมืองหลวงของรัฐ

ออนทาริโอ Ontario นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา
ชมบ้านเรือนอันสวยงามของเมือง ที่ได้รับสมญานามให้
เป็นยุโรปแห่งอเมริกาเหนือ ผ่านชมย่านธุรกิจการคา้ ศาลา
ว่าการเมืองที่ไดัรับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทัน
สมยัใหม่ล ้ายคุ ชมสนามกีฬาสกายโดม SKYDOME ที ่



 

สามารถเปิดปิดโดมได ้เหมาะส าหรับการแข่งขนัทุกฤดูกาล แลว้ขึ้น ชมทัศนียภาพงดงามของทะเลสาบออนตาริโอ
และตัวเมืองบนหอคอย CN TOWER  ส่ิงก่อสร้างที่สูงที่สุดในแคนาดาซ่ึงมี ความสูงถึง 553 เมตร ท่านจะไดช้ม
ทศันียภาพโดยรอบของนค  รโตรอนโตไดอ้ยา่งจุใจ เก็บภาพความสวยงามของเมืองโตรอนโตโดยรอบ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ETON และ THE BAY ห้างสรรพสินคา้ย่านใจกลางเมือง ซ่ึงมีสินคา้หลากหลายชนิดให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือ เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ ยีนส์ GUESS,  LEVIS, ESPRIT, POLO, GAP, DKNY เคร่ืองส าอาง (Clinique, 
Elizabeth Arden, Mac) มีเวลาให้ท่านชอ้ปป้ิง สินคา้แฟชัน่
ชั้นน าของแคนาดา และอเมริกา ตามอธัยาศยั หลงัจากนั้น 
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  “ TORONTO PREMIUM 
OUTLETS” ให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปป้ิงสินค้าแบ
รนดด์งัต่างๆมากมาย อาทิ BURBERY,COACH, CALVIN 
KLEIN, ARMANI, TOMMY HILFIGER ฯลฯ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / เดินทางสู่สนามบิน 
............ น าออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้ มีเวลาให้ท่านจัดเก็บสัมภาระก่อนพาท่านเช็คอิน 

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง(11)  สนามบิน  – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
01.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX829 

***** บินขา้มเส้นแบ่งเวลาสากล***** 

วันที่สิบสองของการเดินทาง(12)  กรุงเทพฯ 
05.00 น. เดินทางถึงท่า อากาศยานฮ่องกง จากนั้นน าท่านต่อเคร่ืองบินสู่กรุงเทพฯ 
08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยงบินที่ CX705 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

************************************************************ 

***หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการ
เดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไป
ได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกคร้ังเมื่อเขา้โรงแรมที่พกั และก่อนออก
เดินทางจากโรงแรมทุกคร้ังกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกคร้ัง เพ่ือความแน่นอน กรณีลืมของไว ้ณ โรงแรมที่พกั ทางหัวหนา้ทวัร์ 
และบริษทัทวัร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถา้หากมีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน ตอ้งเป็นความรับผิดชอบของผูล้ืม, ห้ามวาง
ของมีค่าทกุอยา่งไวใ้นรถกรณีที่ท่านไมไ่ดอ้ยูใ่นรถดว้ย ทางบริษทัทวัร์ และพนกังานขบัรถโคช้ ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีสูญ
หายหรือเสียหายได ้

 
 



 

อัตราค่าบริการ รวมค่าวีซ่าและทิปพนักงานขับรถและบริกร 
วันเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

17 – 28 มิ.ย.65 182,900 182,900 182,900 51,000 
06 – 17 ก.ค.65 182,900 182,900 182,900 51,000 
20 – 31  ก.ค.65 182,900 182,900 182,900 51,000 
10 – 21 ส.ค.65 182,900 182,900 182,900 51,000 
07 – 18 ก.ย.65 182,900 182,900 182,900 51,000 

21 ก.ย. – 02 ต.ค.65 182,900 182,900 182,900 51,000 
05 – 16 ต.ค.65 182,900 182,900 182,900 51,000 
11 – 22 ต.ค.65 182,900 182,900 182,900 51,000 
12 – 23 ต.ค.65 182,900 182,900 182,900 51,000 

ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทั 
ห้องพกัท่ีแคนาดา ไม่มีบริการห้องพกัแบบ 3 เตียง ส่วนใหญ่จะเป็นห้องพกัแบบเตียงคู่ 

*** เท่ียวแคนาดาแบบมืออาชีพเท่ียวครบทานหรูอยู่สบาย *** 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั และไฟลภ์ายในประเทศ พร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง  
 โรงแรมที่พกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละเมือง  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 

ท่าน  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท  
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ณ โรงแรมที่พกั ท่านละ 1 ใบ (กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกคร้ังเมื่อเขา้โรงแรมที่พกั และก่อนออก

เดินทางจากโรงแรมทุกคร้ังกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกคร้ัง เพ่ือความแน่นอน) กรณีลมืของไว ้ณ โรงแรมที่พกั ทางหัวหนา้
ทวัร์ และบริษทัฯ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถา้หากมีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน ตอ้งเป็นความรับผิดชอบของผูล้ืม 

 ไฟลร์ะหว่างปีระเทศท่านสามารถโหลดกระเป๋าใตเ้คร่ืองบินได ้2 ใบ น ้าหนกัไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่น
ความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. (ไฟทภ์ายในประเทศท่านสามารถโหลดกระเป๋าใตเ้คร่ืองบินได ้1 ใบ น ้าหนกัไม่เกินใบ
ละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.) 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าแคนาดาและค่าบริการ 



 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารที่ส่ังเพ่ิมเอง  
 ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ / ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีออกใบก ากบัภาษี 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อท่านต่อวัน(1,200 บาท) หากท่านประพทับใจในการบริการ  

เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ัง และการช าระเงิน 

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 70,000.- บาท กอ่นการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้าย
ส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าที่ตอ้ง 
 การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ผู้ขอวีซ่าจ าเป็นต้องมาแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  



 

 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มช่ืีอผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนกังานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรบัรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร

แสดงทางการเงินอืน่ๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบคุ าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรง
กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด, ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ ง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน  
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถปุระสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าทอ่งเทีย่ว  ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


