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10 วัน แกรนด์ แคนาดา (วงใหญ่ )

พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
เริ่มต้ น

145,000.-

(รวมค่ าวีซ่าแคนาดาและทิปทุกอย่ างแล้ ว)
(บินเข้ า แวนคูเวอร์ – บินออก โตรอนโต พร้ อมเทีย่ วบินภายใน 2 เทีย่ วบิน !!!!!)
แวนคูเวอร์ – สวนสแตนลีย ์ – แกสทาวน์ – สวนบูชาร์ด – แบมฟ์ – แคนาเดี้ยน ร็ อคกี้ - ขึ้นกระเช้าเทือกเขาซัลเฟอร์
เลคหลุยส์ –โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – แคลกะรี – มอนทรี ออล – ออตตาวา – คิงส์ตนั – ล่องเรื อเที่ยวชม 1000 ไอส์แลนด์
โตรอนโต – ขึ้น CN Tower – นํ้าตกไนแองการ่ า (พักห้องวิวนํ้าตก) – ล่องเรื อไนแองการ่ า – ดินเนอร์หอคอยสกายลอน

28 เม.ย.-7 พ.ค./ 4-13 พ.ค./ 15-24 มิ.ย./ 13-22 ก.ค./ 10-19 ส.ค./ 14-23 ก.ย./ 12-21 ต.ค.
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10 วัน แกรนด์ แคนาดา (วงใหญ่ )
วันแรก

กรุงเทพ – แวนคูเวอร์ – สแตนลีย์ พาร์ ค – แกสทาวน์ (พักค้ าง 2 คืน)

06.00 น.

คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์
M 6- M16 สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ CX708 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45
ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวี
ส่ วนตัวทุกที่นงั่
เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องสู่ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินแวนคูเวอร์ (YVR) โดยเที่ยวบิน CX838 (ใช้เวลาบิน
11.55 ชัว่ โมง)

09.20 น.

13.15 น.
16.25 น.

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริ การอาหารเช้า และ อาหารคํ่าบนเครื่ องบิน
13.20 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริ ติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร
นําท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะสแตนลีย ์ ปาร์ก (Stanley Park) ซึ่งตั้งอยูก่ ลางเมืองแวนคูเวอร์ เป็ นเหมือนเกาะยืน่
ลงไปในเบอร์ ราดอินเลท มีพ้ืนที่กว่า 10,000 เอเคอร์ ในสวนมีตน้ ไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับ 100 ปี
ลอร์ด สแตนลีย ์ ผูว้ ่าการเขตปกครองแคนาดา เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้สร้างสวนแห่ งนี้ข้ ึนเมื่อปี ค.ศ. 1888 สวนแห่ งนี้เป็ น
สถานที่ที่ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสี ผิวได้มาใช้ประโยชน์บนพื้นที่สีเขียวกลางเมือง เพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ สันทนาการ และออกกําลังกาย จุดเด่นของสวนสาธารณะที่นักท่องเที่ยวเข้าชมกันมากที่สุด คือ
กลุ่มเสาโทเทม (Totem) เสาสัญลักษณ์ที่ต้ งั ไว้เพื่อระลึกว่าบริ เวณนี้ เคยเป็ นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียน
มาก่อน ซึ่งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรื่ องราวความเป็ นมาของเผ่าและเป็ นที่เก็บอัฐิของคนตาย
หรื อสถานที่ประจานศัตรู กลุ่มเสาแห่ งนี้ ได้ถูกนํามาจากที่ต่างๆ เป็ นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ที่ชาว
พื้นเมืองในท้องถิ่นทําขึ้น จากนั้น นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ แคนาดาเพลส (Canada Place) สถาปัตยกรรมหลังคารู ป
ใบเรื อสี ขาว คล้ายโรงโอเปร่ าเฮาส์ของนครซิ ดนี ย ์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรื อนี้ เดิมสร้างขี้นเป็ นหลังคาของ
Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่จดั ขึ้นที่แวนคูเวอร์เมื่อปี ค.ศ. 1986 ได้เวลานําท่านชมอาคารที่ก่อสร้าง
ด้วยสถาปั ตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Railway Station)
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็ นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปั จจุบนั เป็ นสถานีรถลอยฟ้ากับเรื อข้ามฟากของ
เมืองแวนคูเวอร์ จากนั้นนําท่านเที่ยวชม ย่านแกสทาวน์ (Gass Town) เป็ นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่
ในรัฐบริ ติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็ นแวนคูเวอร์ ปั จจุบนั เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่นกั ท่องเที่ยวจะต้องแวะมา
เยี่ยมชมแหล่งกําเนิ ดของเมืองแวนคูเวอร์ สําหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปั ตยกรรม
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วิกตอเรี ยนที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยูใ่ นสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คือ รู ปปั้ นของแกสซี แจ็คที่ต้ งั อยู่
บริ เวณจัตุรัสกลางเมือง จากนั้นนําท่านชมนาฬิกาเรื อนแรกของโลกที่เดินได้ดว้ ยพลังไอนํ้า โดยนาฬิกาไอนํ้า
จะตีเสี ยงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เป็ นเสี ยงดนตรี เสี ยงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุ งลอนดอนและนาฬิกาจะพ่น
ไอนํ้าพวยพุง่ ออกมาทุก 1 ชัว่ โมง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนู กุง้ มังกร)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Empire Landmark Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีส่ อง

เกาะวิคตอเรีย – สวนบูชาร์ ด การ์ เด้ น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ ท่าเรื อซอร์ วาสเซน (Tsaw Wassen) เพื่อนั่งเรื อเฟอร์ รี่ขา้ มช่ องแคบจอร์ เจียอันสวยงามสู่
“เกาะวิคตอเรี ย” เมืองหลวงของรัฐบริ ติชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา
และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยูใ่ นบริ เวณอ่าว นําท่านชม เมืองวิกตอเรี ย (Victoria) ซึ่ งเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่
ได้รับการขนานนามว่าเป็ น "เมืองแห่ งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็ นเมืองหลวงของรัฐบริ ติชโคลัมเบีย
(British Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา นําท่านเที่ยวชมและถ่ายรู ปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรี ย
(British Columbia Parliament Buildings) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยูใ่ จกลางเมืองวิกตอเรี ย อาคารแห่ งนี้ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับ รู ปปั้ นพระนางเจ้าวิคตอเรี ย แห่ งประเทศอังกฤษ
นําท่านชมสวนบีคอนฮิลล์ (Beacon Hill Park) อีกหนึ่งพื้นที่สีเขียวที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณใจกลางเมือง โดยส่ วนแห่ งนี้มี
พื้นที่ 75 ไร่ (185 เอเคอร์) อยูต่ ิดกับชายฝั่งทางตอนใต้ของเมืองวิกตอเรี ย ซึ่งสิ่ งที่โดดเด่นที่สุดภายในส่ วนก็คง
จะเป็ น "โทเทม" (Totem) หรื อ "เสาโทเทม" (Totem pole) ซึ่งมีความสู งประมาณ 38.8 เมตร (127 ฟุต) จากนั้น
นําท่านแวะถ่ายรู ปกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทเครคดารอค (Craigdarroch Castle Historical Museum)
ซึ่ งภายในมีการจัดแสดงเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ ยุควิกตอเรี ยน และเป็ นอีกหนึ่ งอาคารที่ถูกกําหนดให้เป็ น
โบราณสถานแห่งชาติของแคนาดา อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ติ๋มซํา)

บ่าย

นําท่านเข้าชมสวนบูชาร์ด (Butchart Gardens) สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุด
แห่ งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100 ปี จากการชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชาร์ด นําท่านชมสวนดอกไม้
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และเดิ นชมบริ เวณสวนที่ถูกจัดแต่งในหลากหลายรู ปแบบหลากหลายสไตล์ มีท้ งั การจัดสวนแบบชังเค่น,
สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่น ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าของที่ระลึก ของตกแต่งบ้านและสวน ภาพเขียน
พันธุ์ไม้ต่างๆ ภายในร้านขายของที่ระลึกสวนบูชาร์ดตามอัธยาศัยอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ก่อนนําท่าน
นัง่ เรื อเฟอร์รี่กลับสู่ แวนคูเวอร์
คํ่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Empire Landmark Hotel**** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีส่ าม

แคลกะรี – โคลัมเบีย ไอซ์ ฟิลด์ – เลคหลุยส์

เช้า
06.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินแวนคูเวอร์ เพื่อขึ้นเครื่ องบินสู่ เมืองแคลกะรี
ออกเดินทางจากสนามบินแวนคูเวอร์ สู่ สนามบินแคลกะรี โดยสายการบินเวสท์ เจท เที่ยวบิน WS….
(ใช้เวลาบิน 2.15 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินแคลกะรี (Calgary)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแบมฟ์ (Banff) (ระยะทาง 146 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) ตั้งอยูใ่ น
หุ บเขาชื่อ โบว ริ เวอร์วลั เล่ย ์ (Bow River Valley) มีฉากหลังเป็ นเทือกเขาแคสเคด ที่มีความสู งถึง 2,998 เมตร
ประวัติของเมืองมีอยู่ว่าในปี ค.ศ. 1880 ลอร์ ดสตาร์ ชโคนา มาเยือนชุ มชนแห่ งนี้ และเกิ ดความประทับใจ
ใน ความงามของภูมิประเทศ จึงตั้งชื่อเมืองตามชื่อเมืองแบมฟ์ เชียร์ อันเป็ นบ้านเกิดของท่าน Banff เมืองแบมฟ์
เป็ นเมืองเล็กๆ และเป็ นปากทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติแบมฟ์

10.20 น.

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ ทุ่งนํ้าแข็งโคลัมเบียร์ ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield) (ระยะทาง 146 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) นําท่านขึ้นรถ Snow Coach มุ่งหน้าสู่ ลานนํ้าแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ เป็ นธารนํ้าแข็ง
Glacier ที่มีอายุนับหลายล้านปี ซึ่ งมีขนาดใหญ่พอๆ กับเมืองหนึ่ งเมือง เป็ นเนิ นเขาที่มีหิมะปกคลุมหนา
เป็ นเมตร เรี ยกได้วา่ เป็ นดินแดนสวรรค์ของนักสกี นําท่านชมความงดงามของธารนํ้าแข็งอันขาวโพลนกว้างไกล
สุ ดสายตานับเป็ นไอซ์ฟิลด์ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็ อกกี้ และธารนํ้าแข็งเพย์โต้กลาเซี ยร์ ให้ท่าน
ได้สนุ กสนานกับการนั่งรถ Snow coach ผ่านทุ่งนํ้าแข็ง และ เก็บภาพความทรงจําและความสวยงามของ
ทุ่งนํ้าแข็งขนาดใหญ่ในแคนาดาแห่งนี้
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คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเลคหลุยส์ (Lake Louise) เป็ นทะเลสาบที่มีชื่อของรัฐอัลเบอร์ตา ตั้งอยูใ่ นเขตอุทยาน
แห่งชาติแบมฟ์ (Banff National Park) ชาวยุโรปคนแรกที่มาเห็นความงามของทะเลสาบหลุยส์ คือ นักสํารวจชื่อ
ทอม วิลสัน (Tom Wilson) ค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1882 เลคหลุยส์เป็ นเมืองชนบทที่อยูต่ ่าํ กว่าทะเลสาบ เดิมเป็ น
หมู่บา้ นเล็กๆที่คนงานสร้างทางรถไฟใช้เป็ นที่พกั ในสมัยนั้น ชุมชนนี้มีชื่อว่า Holt City ต่อมาในปี ค.ศ. 1914
จึงได้ชื่อใหม่ว่า Lake Louise เพื่อเป็ นเกียรติ แก่เจ้าหญิงหลุยส์ คาโรไลน์ อัตเบอร์ ตา พระธิ ดาองค์หนึ่ งของ
ควีน วิ ก ตอเรี ย เนื่ อ งจากเจ้า หญิ ง ได้ติ ด ตามพระสวามี ซ่ ึ งเป็ นผูส้ ําเร็ จ ราชการของอังกฤษมาอยู่ใ นแคนาดา
จึงได้ชื่อตามพระนามของเจ้าหญิง ทะเลสาบหลุยส์ต้ งั อยูเ่ หนือเมืองบานฟ์ ขึ้นไปราว 60 กิโลเมตร ทะเลสาบ
อยูส่ ู งกว่าระดับนํ้าทะเล 1,730 เมตร แวดล้อมด้วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา นํ้าในทะเลสาบ
เป็ นสี เขียวมรกต จึงได้ชื่อว่า “ทะเลสาบมรกต” มีผิวนํ้านิ่ งที่เรี ยบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและ
ธารนํ้าแข็งที่อยูส่ ู งขึ้นไปเป็ นภาพที่งดงาม สุ ดพรรณนา ทะเลสาบแห่ งนี้เป็ นจุดตั้งต้นของการปี นเขาเพื่อขึ้นไปดู
ธารนํ้าแข็ง หรื อไปชมทะเลสาบเล็กๆ รายล้อมด้วยเทือกเขางดงาม อีกทั้งในทะเลสาบยังมีกอ้ นนํ้าแข็งลอยฟ่ อง
อยูเ่ ป็ นจุดๆ อิสระให้ท่านได้ชมความงาม ดัง่ สวรรค์บนดินของทะเลสาบเลคหลุยส์
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Banff International Hotel / Lake Louise Inn Hotel *** หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

เทือกเขาซัลเฟอร์ (แคนเนเดีย้ น ร็อกกี)้ – ขึน้ กระเช้ าชมเทือกเขาซัลเฟอร์ – อุทยานแห่ งชาติแบมฟ์ – แคลกะรี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เทือกเขาซัลเฟอร์ (Sulphur Mountain) ภูเขาสู งที่เป็ นจุดกําเนิ ดของบ่อนํ้าร้อนในอุทยาน
แห่ งชาติ เมื่อฝนตกลงที่ยอดเขานํ้าฝนจะไหลผ่านชั้นกํามะถันลงไปรวมกันในทางนํ้าใต้ดินที่ได้รับความร้อน
จากใต้โลก เมื่อสะสมมากเข้านํ้าที่ไหลออกมาจากพื้นดินใต้ภูเขาจะกลายเป็ นนํ้าร้อน ซึ่งบางแห่งไม่มีทางนํ้าไหล
ทําให้น้ าํ ร้อนใต้ดินพุ่งออกมาตามรอยปริ แตกของชั้นหิ นกลายเป็ นนํ้าพุร้อนขึ้นมา นําท่านสู่ สถานี รถกระเช้า
ชื่อว่า Sulphur Mountain Gondola Lift (กระเช้า 1 หลัง นัง่ ได้ประมาณ 4 ท่าน) นําท่านนัง่ กระเช้าขึ้นสู่ จุดชมวิว
บนยอดเขาซัลเฟอร์ ซึ่งอยูส่ ู งกว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังส่ วนที่สูงที่สุด
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ของยอดเขา คือ ยอดแซนซัน (Sanson Peak) สู ง 2,337 เมตร บนเทือกเขามีอาคารที่ทาํ การสําหรับนักพยากรณ์
อากาศ ซึ่งชาวแคนาดา เรี ยกอาคารนี้ ว่า “รังนกอินทรี ” อาคารนี้ เป็ นสถานที่ซ่ ึ งนักพยากรณ์อากาศชื่อ นอร์ มนั
แซนซัน (Norman Sanson) ใช้เป็ นสถานที่ทาํ งานในการพยากรณ์อากาศเมื่อปี ค.ศ. 1903 ในอาคารยังมีโต๊ะ เก้าอี้
เตียงนอน และสิ่ งของเครื่ องใช้สมัยที่แซนซันมาทํางานอยู่ ระหว่างทางเดินไปยังยอดเขามีจุดชมวิวอยู่เป็ น
ระยะ ๆ และมีป้ายให้ความรู ้เรื่ องสัตว์ป่าในท้องถิ่นกับธรรมชาติที่เห็นอยูร่ อบตัว และจุดชมวิวแห่ งนี้ยงั สามารถ
มองเห็นวิวของเทือกเขาร็ อกกี้ และทะเลสาบมรกตอันงดงามอีกด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปและชมวิวจากมุมสู ง
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมอุทยานแห่ งชาติแบมฟ์ (Banff National Park) เป็ นอุทยานแห่ งชาติแห่ งแรกและมีชื่อเสี ยง
มากที่สุดของแคนาดา ตั้งอยูร่ ิ มเส้นทางสาย Trans Canadian Highway เมืองสําคัญ 2 เมืองในบริ เวณนี้ คือ
เมืองแบมฟ์ และเมืองเลคหลุยส์ เมื่ อปี ค.ศ. 1841 สมัยนั้นยังไม่มีใครรู ้จกั ดินแดนแถบนี้ เลย จนถึงปลายปี
ค.ศ. 1880 ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟข้ามทวีปสาย Canadian Pacific Railway คนงานก่อสร้างได้มาเห็นความ
งดงามของธรรมชาติที่เป็ นดิ นแดนแห่ งภูเขาที่ สวยงามนี้ จึ งนําไปเล่าลือถึ งความงดงามของภูมิประเทศ
บนเทือกเขาร็ อกกี้ และต่อมาได้มีการค้นพบบ่อนํ้าพุร้อนที่มีแร่ กาํ มะถันมากมายในบริ เวณนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้
นายทุนเข้ามาหาประโยชน์จากนํ้าพุร้อนซึ่ งเป็ นทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลบริ ติชโคลัมเบียจึงประกาศจัดพื้นที่
10 ตารางไมล์ของ เทือกเขาซัลเฟอร์น้ ีเป็ นเขตอุทยานเทือกเขาร็ อกกี้ (Rocky Mountain Park) ขึ้นในบริ เวณที่พบ
นํ้าพุร้อนในปี ค.ศ. 1885 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองแคลกะรี

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Delta Calgary Airport Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

แคลกะรี – มอนทรีออล

เช้า
07.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินแคลกะรี
ออกเดินทางจากสนามบินแคลกะรี สู่ สนามบินมอนทรี อลั โดยสายการบินแอร์ แคนาดา เที่ยวบิน AC160
(ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินมอนทรี อลั (Montreal)

15.02 น.
บ่าย

นําท่านชมเมืองมอนทรี อลั (Montreal) ซึ่งเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตการปกครองของรัฐควิเบก และเป็ นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของประเทศแคนาดา มอนทรี อลั เคยเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดถึงในปี 1970 หลังจากนั้นเมือง
โตรอนโตก็แซงหน้าไป เมืองมอนทรี อลั มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสานกลิ่นไอของฝรั่งเศส และ ยุโรป แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ให้ความรู ้สึกของความเป็ นประเทศในทวีปอเมริ กาเหนื ออย่างชัดเจน นําท่านชมความงามของ
เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซึ่งมีอาคารสู งทันสมัย ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝรั่งเศส
เนื่ องจากเมื องนี้ ประชากรส่ วนใหญ่สื่อสารโดยภาษาฝรั่ งเศส เรี ยกได้ว่าเป็ นชุ มชนฝรั่ งเศสขนาดใหญ่นอก
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ประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ นําท่านเข้าชมวิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilica of Montreal) ซึ่งเป็ นวิหาร
เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอนทรี ออล ตัวอาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปั จจุบนั นี้
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนี โอคลาสสิ กและนี โอกอธิก ภายในวิหารประดับด้วยไม้แกะสลัก และ
กระจกสี สวยงามยิง่
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Marriott Chateau Champlain Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ก

มอนทรีออล - ออตตาวา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองออตตาวา (Ottawa) (ระยะทาง 200 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เป็ น
เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็ นจุดศูนย์รวมของสถานที่
ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ให้เที่ ย วชมมากมาย เมื องออตตาวา เป็ นเมื องที่ ต้ งั อยู่บนฝั่ ง
แม่น้ าํ ออตตาวา (Ottawa River) อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสี่ ของประเทศ และยังเมืองใหญ่อนั ดับสอง
ของรัฐออนแทรี โอ (Ontario) ซึ่ งเป็ นรัฐที่อยู่บริ วเณตอนกลางของประเทศแคนาดา ปั จจุบนั เมืองออตตาวา
ได้กลายเป็ นหนึ่ งในเมืองที่เติบโตเร็ วที่สุดในทวีปอเมริ กา และยังเป็ นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสะอาด
เป็ นอันดับ 2 ในประเทศแคนาดา และเป็ นเมืองที่สะอาดเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย นําท่านถ่ายรู ปและ
ชมความยิง่ ใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิง่ ใหญ่ และเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่ มีผูช้ มมากที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศ โดยอาคารรั ฐสภานั้นเป็ นอาคารตัวอย่างที่ ดี
ของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟ้ื นฟูกอธิ ค (Gothic Revival style) สร้างขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม
ค.ศ. 1916 แล้วเสร็ จใน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้งอยูบ่ ริ เวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อนั งดงามของแม่น้ าํ ออตตาวาได้อย่างชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านถ่ายรู ปกับ อาคารหอศิลป์ แห่ งชาติแคนาดา (National Gallery of Canada) ซึ่ งเป็ นอาคารกระจกและ
อาคารหิ นแกรนิต ออกแบบโดย Moshe Safdie สร้างขึ้นในปี 1880 และเปิ ดอย่างเป็ นทางการในปี 1988 ภายใน
มีการจัดแสดงภาพวาด, รู ปปั้ น และรู ปถ่ายเป็ นจํานวนมาก โดยสิ่ งที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชันในการ
จัดแสดงก็คงจะเป็ น รู ปปั้ นแมงมุมยักษ์ (The Maman statue) ของหลุยส์ บูร์ชวั ส์ (Louise Bourgeois) ศิลปิ น
ชาวฝรั่งเศส ซึ่ งถูกจัดแสดงไว้บริ เวณทางเข้าหลักของอาคารหอศิลป์ แห่ งชาติแคนาดา จากนั้นนําท่านเดินเล่น
ในย่านออตตาวา ดาวน์ทาวน์ (Downtown Ottawa) ตั้งอยูบ่ ริ เวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่ งปั จจุบนั กลายเป็ น
ศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของเมือง นําท่านชม ย่านถนนแอลจิน (Elgin Street ) เป็ นถนนที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นที่
สามเหลี่ ย มทองคํา ของเมื อ งออตตาวา ซึ่ ง เป็ นจุ ด ศู น ย์ร วมของร้ า นค้า ร้ า นอาหาร บาร์ และอื่ น ๆ อี ก เป็ น
จํานวนมาก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน

กลางวัน
บ่าย

คํ่า
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นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Crowne Plaza Gatineau – Ottawa Hotel**** หรื อเทียบเท่ า
วันทีเ่ จ็ด

ออตตาวา – คิงส์ ตัน – ล่ องเรื อชม 1000 Island – นา้ ตกไนแองการ่ า – ดินเนอร์ Skylon Tower – พักห้ องวิวนา้ ตก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคิงส์ตนั (Kingston) (ระยะทาง 195 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) ซึ่งเป็ นเมืองเล็ก
เมื อ งหนึ่ งของแคนาดา ตั้ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวัน ออกของทะเลสาบออนทาริ โ อจบกับ แม่ น้ ําเซ็ น ต์ล อว์เ รนซ์
(St. Lawrence River) เป็ นจุดเริ่ มต้นของ 1000 Island คิงส์ตนั เป็ นเมืองหลวงเมืองแรกของประเทศแคนาดา
แต่ดว้ ยเนื่ องจากเป็ นเมืองขนาดเล็กทําให้ถูกโจมตีจากอเมริ กา ดังนั้นจึ งได้มีการเปลี่ยนเมืองหลวงใหม่เป็ น
มอนทรี อลั โตรอนโต และเป็ น ออตตาวา ในที่สุด นําท่านล่องเรื อเที่ยวชม 1000 ไอส์แลนด์ (Thousand Island)
ชมความสวยงามของเกาะแก่งต่างๆมากมาย นับพันเกาะ เรี ยงรายอย่างสวยงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับ ศาลาว่าการเมืองคิงส์ตนั (City Hall) ซึ่งเป็ นอาคารสร้างขึ้นในปี 1843 ในแบบ
สไตล์บริ ติช เรเนซองส์ อันสวยงาม นําท่านเดินทางสู่ น้ าํ ตกไนแองการ่ า อันยิ่งใหญ่และชื่นชมความงดงามของ
นํ้าตกที่สรรค์สร้ างขึ้นโดยธรรมชาติ และถือว่าเป็ นนํ้าตกที่สวยงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกที่คุณท่านต้องมา
สัมผัส นําท่านขึ้นหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เพื่อชมวิวที่สวยสดงดงามของนํ้าตก และพิเศษให้ท่านได้
รับประทานอาหารคํ่าบนหอคอยสกายลอน หลังอาหารคํ่า ท่านสามารถขึ้นสู่ จุดชมวิวชั้นบนของหอคอยสกา
ยลอนเพื่อถ่ายรู ปมุมสู งของนํ้าตกไนแองการ่ า

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า บนหอคอยสกายลอน (อาหารคํ่ามื้อพิเศษ) Skylon Tower
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Marriott on the Fall (Fall view)**** หรื อเทียบเท่ า
พิเศษ....ห้ องพักวิวนา้ ตก ให้ ท่านได้ สัมผัสบรรยากาศนา้ ตกไนแองการ่ าอย่ างใกล้ชิด และชื่ นชม แสง สี ยามคา่ คืน

วันทีแ่ ปด

ล่องเรื อนา้ ตกไนแองการ่ า – โตรอนโต – ขึน้ หอคอย CN Tower

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิง่ ใหญ่ ในการชมนํ้าตกไนแองการ่ าอย่างใกล้ชิดจริ งๆกับโปรแกรมการล่องเรื อ
ในนํ้าตกไนแองการ่ า (Hornblower Niagara Cruises) ชมความยิ่งใหญ่ของนํ้าตกไนแองการ่ า นํ้าตกที่ได้ชื่อว่า
ยิง่ ใหญ่สวยงามติดอันดับโลก อิสระให้ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย และ เดินเล่นรอบบริ เวณนํ้าตกไนแองการ่ า
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(หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรื อ จะเปิ ดให้บริ การหลังวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี จนถึงประมาณสิ้ นเดือนตุลาคม
แต่ อ ย่า งไรก็ต ามขึ้ น กับ สภาพอากาศแต่ ล ะปี ด้ว ย หากเรื อ ไม่ ส ามารถล่ อ งได้อ ัน เนื่ อ งจากสภาพอากาศไม่
เอื้ออํานวย ทางทัวร์จะทําการเปลี่ยนโปรแกรมล่องเรื อเป็ นโปรแกรม Journey behind the fall ให้ลูกค้าทดแทน)
นําท่านสู่ ไนแองการ่ า ช้อปปิ้ งเอาท์เลต (Niagara Shopping Outlet) ซึ่ งเป็ นเอาท์เลตขนาดใหญ่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั
นํ้าตกไนแองการ่ า มีร้านค้ากว่ามากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS,
H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY
HILFIGER เป็ นต้น
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย

นําท่านออกเดินทางสู่ นครโตรอนโต เมืองหลวงของรัฐออนตาริ โอ (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชัว่ โมง 30 นาที) นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา เป็ นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่ นที่สุดของ
ประเทศ และใหญ่เป็ นอันดับหนึ่ งของแคนาดา และยังเป็ นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก นําท่าน ขึ้น
หอคอยซี เอ็น (CN Tower) ซึ่ งมีความสู งถึง 520 เมตร เป็ นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพ
โดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจ ได้เวลานําท่านเที่ยวชมเมืองโตรอนโต เป็ นเมืองที่ทนั สมัยอีกเมืองของ
ประเทศแคนาดา เมืองนี้มีประชากร 2.5 ล้านคนอาศัยอยู่ และเป็ นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่สาํ คัญ รวมทั้ง
ยังเป็ นศูนย์รวมของผูค้ นจากหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ เช่น ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาลี, ชาวละตินอเมริ กา และชาว
เอเชีย ซึ่งเมืองโตรอนโตยังมีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริ กาเหนือ เมืองโตรอนโต ประกอบไปด้วย 6 เขต
ได้แก่ Downtown, North York, East York, York, Scarborough และ Etobicoke นําท่านชม มหาวิทยาลัยโตรอน
โต ซึ่งเป็ นศูนย์กลางทางการศึกษาของรัฐออนตาริ โอ นําท่านถ่ายรู ปคู่กบั อาคารรัฐสภา ของรัฐออนตาริ โอ ซึ่งมี
พระบรมรู ปของพระนางวิคตอเรี ย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมในสมัยก่อนตั้งอยูด่ า้ นหน้า

คํ่า
20.30 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองโตรอนโต

วันทีเ่ ก้า

โตรอนโต – ฮ่ องกง

01.45 น.

ออกเดินทางจากสนามบินโตรอนโต (Toronto) สู่ สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) โดยสาย
การบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX829 (ใช้เวลาบินประมาณ 15.15 ชัว่ โมง)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริ การอาหารคํ่า และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
วันทีส่ ิ บ
05.00 น.
08.50 น.
10.40 น.

กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX713
(ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
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10 วัน แกรนด์ แคนาดา (วงใหญ่ )
ราคาทัวร์ 145,000 บาท : 28 เม.ย.-7 พ.ค./ 4-13 พ.ค./ 15-24 มิ.ย./ 13-22 ก.ค./ 10-19 ส.ค./ 14-23 ก.ย./ 12-21 ต.ค.
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 11 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) – หัก (BKK-YVR //YYZ -BKK)
น

พ.ค. – ต.ค. 2561
145,000
26,000
125,000
19,000
115,000
30,000
3,500

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 2560) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 ในแคนาดาส่ วนใหญ่ ไม่ มีบริการห้ องพักแบบ 3 เตียง เนื่องจากเตียงจะเป็ นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) ไม่
สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวแกรนด์แคนาดา (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิก แอร์ เวย์ส (กระเป๋ าเดินทาง นํ้าหนัก ไม่เกิน 20 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ, ค่าวีซ่าแคนาดา
 นํ้าดื่มบริ การบนรถ 1 ขวดต่อท่านต่อวัน
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม, พนักงานขับรถ, ไกด์ไทย
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
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ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
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 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน) โดยปกติ ประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า คูณ
ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารยื่นวีซ่าแคนาดา
(ใช้เวลายืน่ ประมาณ 16 วันทําการ) (ทางบริ ษทั ทัวร์ดาํ เนินการยืน่ ให้และรวมค่าวีซ่าแล้ว)
1. แบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว (กรุ ณากรอกให้ครบถ้วน)
(กรุ ณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยที่ทางบริ ษทั ฯ ทัวร์ให้กรอกข้อมูล เพื่อทําวีซ่าออนไลน์)
2. หนังสื อเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าสําหรับติดวีซ่า อย่างน้อย 3 หน้า
หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย
3. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสี ขาว ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
6. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
7. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
8. สําเนาใบมรณะบัตร
9. สู ติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
10. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื อ
อําเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
11. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

12. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
1. หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
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2. สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 20 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
3. บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ
ชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 12.1 และ 12.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

