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ชมสวนบุชชาร์ ท เมืองวิคตอเรีย - นั่งรถ Snow Coach ตะลุยทุ่งน้าแข็งแห่ งโคลัมเบีย - ไอซ์ ฟิลด์
จุดชมวิวพื้นกระจก Glacier Sky Walk - ชมทะเลสาบเลคหลุยส์ และ ทะเลสาบโมเรน
สั มผัสความงดงามของน้าตกไนแองการ่ า ด้ วยห้ องพักวิวน้าตกทุกห้ อง
เมนูพเิ ศษ!!! CANADA LOBSTER, สเต๊กเนื้อรสเลิศ, สเต๊กแปซิฟิกแซลมอน
อาหารมื้อสุ ดพิเศษ!!! บนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower))
บินภายใน 2 ขา วิคตอเรีย – คัลการี // คัลการี – มอลทริออล
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กาหนดการเดินทาง

ออกเดินทางวันที่ 29 เม.ย.-09 พ.ค. // 14-24 มิ.ย.62
( กรุณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า )

วันที่ 1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - ฮ่ องกง - แวนคูเวอร์ - เที่ยวชมเมือง
สะพานแขวนคาปิ ลาโน
08.00 น.
11.05 น.
15.00 น.
16.20 น.
13.15 น.

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ M สายการบินคาร์ เธ่ ย์ แปซิฟิค CATHAY
PACIFIC AIRWAYS ) พร้ อมเจ้าหน้ าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์ เธ่ ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 750
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง นาท่ านเปลีย่ นเครื่ องบิน
นาท่ านออกเดินทางทางสู่ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ CX 838
*** บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล ***
(เวลาท้ องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์ หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ว
นาท่ านเดินทางสู่ สะพานแขวนคาปิ ลาโน ที่พาดผ่านหน้าผาสูงชันของแม่น้ า และได้รับการขนานนามว่าเป็ น
สะพานขึงที่ยาวที่สุดในโลก แวะชมตัวเมือง “แก๊สทาวน์ ” GAS TOWN จุดกาเนิดของชุมชนเมืองประมาณ
กว่าร้อยปี ชมนาฬิ กาไอนา้ ที่ ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี นาท่ านชมนครแวนคูเวอร์ เมืองที่เงียบสงบและน่ า
อยู่ติด อันดับโลก เนื่ องด้วยทาเลที่ต้ งั อยู่ริ ม
มหาสมุทรแปซิฟิก จึงทาให้มีอากาศที่อบอุ่น
และไม่หนาวเย็นจนเกินไปในฤดูหนาว ผ่ าน
ชมย่านธุรกิจการค้ าสาคัญชมท่ าเรื อสาหรับ
เรื อส าราญขนาดยั ก ษ์ จากนั้ น น าท่ านสู่
ส ว น ส แ ต น เ ล ย์ STANLEY PARK
สวนสาธารณะที่ ได้รั บการบริ จ าคที่ ดิ น มา
จ า ก ช า ว เ มื อง แ ว น คู เ ว อ ร์ ปั จ จุ บั น นี้
เปรี ยบเสมือนป็ นปอดที่ สาคัญของชาวเมือง
น าชมแท่ ง เสาโทเท็ ม (TOTEM POLE)
สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง “อินเดียแดง”
แล้วข้ามสู่เขตอนุรักษ์พนั ธุไ์ ม้ทางตอนเหนื อ
ของเมือง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าสาคัญ ชม
ท่าเรื อสาหรับเรื อสาราญขนาดยักษ์ เก็บภาพ
ความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแค
นาเดี ยน เพลส Canadian Place Building
สถาปัตยกรรมหลังคารู ปใบเรื อสีขาว คล้ายโรงโอเปร่ า เฮาส์ ของนครซิดนีย ์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรื อนี้เดิม
สร้างขี้นเป็ นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่จ ัดขึ้น ที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986
ออกแบบโดย Zeidler Roberts ได้เวลานาท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมโดดเด่นอันน่ าสนใจ
คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็ นสถานี ชุม
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คา่

ทางรถไฟสายข้ามทวีป ปั จจุบนั เป็ นสถานี รถไฟลอยฟ้า (Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์ ผ่านชม “แก๊ส
ทาวน์” GAS TOWN จุดกาเนิ ดของชุมชนเมืองประมาณกว่าร้อยปี ชมนาฬิกาไอน้ าที่ได้รับการอนุ รักษ์ไว้
อย่างดี
บริการอาหารมื้อคา่ ภัตตาคารจีนรสเลิศ

พักที่ : HILTON VANCOUVER HOTEL METROTOWN
หรื อระดับใกล้ เคียง
วันที่ 2 เกาะแวนคูเวอร์ - ชมเมืองวิคตอเรีย - บุดชาด การ์ เด้ น - บินภายในสู่ เมืองคัลการี
เช้ า
08.00 น.

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
ออกเดินทางโดยเรื อ เฟอร์ รี่ น าท่ านลงเรื อ สู่
เมื อ งวิค ตอเรี ย เกาะแวนคู เ วอร์ ล่ อ งผ่า น
เส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางทะเลในหากโชคดี
ท่ า นจะได้ เ ห็ น แมวน้ า โลมา และ วาฬ
เพชฌฆาต ชมทัศ นี ย ภาพงดงาม (ใช้ เวลา
ล่องเรื อ 1.45 ช.ม.) ถึงท่าเรื อที่เมืองวิคตอเรี ย
น าเดิ น ทางต่ อ โดยรถโค้ ช สู่ กลางเมื อ ง
วิคตอเรี ย เมืองหลวงรั ฐบริ ติสโคลัมเบีย น า
ท่านนัง่ รถชมเมืองแวะชมหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ (Mile Zero) ของประเทศแคนาดา ที่ต้งั อยูใ่ นบริ เวณ สวนเขา
บีคอน Beacon Hill Park นาชมอ่า วหน้าเมืองที่ประกอบด้วยอาคารเก่ าแก่กว่า 100 ปี ชมอาคารรัฐสภา
Victoria Parliament งานสถาปั ตยกรรมในสไตล์ นี โอ บาร๊ อค ที่งดงามยิ่ง สร้างเสร็ จในปี 1897 ชมสวน
ด้านหน้าอาคารรัฐสภาที่มีรูปปั้นพระนางวิคตอเรี ย พระราชินี ผูย้ งิ่ ใหญ่ของอังกฤษ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็ นที่
ระลึก นาท่านเก็บภาพความงามด้านหน้าโรงแรม ดิ เอมเพรส The Empress มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สร้างใน
สไตล์ปราสาทยุโรป เก็บภาพรู ปปั้ นกับตันเจมส์คุก ที่ยื่นตระหง่านเป็ นสัญลักษณ์ดา้ นหน้าโรงแรมดิ เอม
เพรส จากนั้นเข้าสู่ยา่ นชุมชนคนเอเชีย ไชน่าทาวน์ แหล่งที่ผคู ้ นจากกวางตุง้ เข้ามาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่ครั้ง
สมัยยุคตื่นทอง ปัจจุบนั เป็ นย่านธุรกิจการค้าของเมืองวิคตอเรี ย
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เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ สวนพฤษชาติ
บุ ท ช า ด (BUTCHART GARDEN) ( ซึ่ ง
ดัด แปลงมาจากเหมื อ งเก่ า ของตระกู ล
บุทชาด สวนแห่งนี้ มีชื่อเสี ยงระดับโลกด้วย
พันธุไ์ ม้ต่างๆ อิสระทุกท่านตามอัธยาศัยเดิน
ชมการจัดสวนขนาดใหญ่ดว้ ย พรรณไม้ตาม
ฤดู ก าล ชมดอกไม้น านาชนิ ด แปลกทั้ง สี
และกลิ่น รวมทั้งชมความงดงามของการจัดสวนที่นารู ปแบบมาจากทัว่ โลก น้ าพุแมกไม้งดงามยิง่

คา่

บริการอาหารมือ้ คา่ ภัตตาคาร / นาท่านเดินทางสู่ สนามบินวิคตอเรีย

…….... น. ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ ………. สู่ เมือง คัลการี (CALGARY)
……… น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคัลการี รัฐอัลเบอร์ ต้า (ALBERTA) แหล่ งผลิตน้ามันมากที่สุดในแคนาดา นา
ท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั

พักที่ : DELTA CALGARY IN-TERMINAL HOTEL
หรื อระดับใกล้ เคียง
วันที่ 3 คัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ - ทะเลสาบโมเรน - ยอดเขาซัลเฟอร์ - น้าตกโบว์
อุทยานแห่ งชาติบาน์ ฟ
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบหลุยส์ ” (Lake Louise) (130 กม.) ชมความงดงามของ ทะเลสาบที่มีน้ าเป็ นสี
เขียวมรกตสดใสจนเมื่อชาวผิวขาวกลุ่มแรกที่เข้ามาสารวจเส้นทางเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 1882 โดยการนา
ของนายทอม วิลสัน Tom Wilson เดินทางมาพบ ทะเลสาบแห่ งนี้ ได้ต้ งั ชื่อให้ว่า ทะเลสาบมรกต แต่ได้รับ
การตั้งชื่ อใหม่ในเวลาต่อมาอย่างเป็ นทางการว่า “ทะเลสาบหลุยส์” ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์
Princess Louise พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรี ย อิสระทุกท่านชมความงามของทะเลสาบหลุยส์
Lake Louise ทะเลสาบที่มีน้ าเป็ นสี เขียวมรกตสดใส จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ บริ เวณ “ทะเลสาบโมเรน”
(Moraine Lake) ห่ างจากทะเลสาบหลุยส์ไปเพียง 30 กิโ ลเมตรเท่านั้น ตัวทะเลสาบรายล้อมด้ว ยยอดเขา

มากกว่าสิบลูก ตั้งอยูส่ ูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 1,885 เมตร น้ าในทะเลสาบเก็ดจากการละลายตัวของหิมะและ
ธารน้ าแข็งจากเทือกเขาร๊ อคกี้ ทาให้มีแร่ ธาตุต่างละลาย รวมลงมา กลายเป็ นสี เขียวมรกต เมื่อท่านได้สัมผัส
ความสวยงามสักครั้ง ท่านจะมิมีวนั ลืม
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เที่ยง

บ่าย

คา่

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊ กเนื้อรสเลิศ
พร้ อ มเครื่ อ งดื่ มให้ ท่ า นเลื อ ก (ท่ า นใดไม่ ทานเนื้ อ วัวกรุ ณาแจ้ ง
เจ้าหน้ าที่แผนกเซลล์ )
นาท่ าน “นั่งกระเช้ าสู่ ยอดเขาซั ล เฟอร์ ” ด้ว ยความสู งกว่า 2,288
เมตร เพื่อชื่นชมความงามของเมืองบาน์ฟ ซึ่งโอบล้อมด้วยเทือกเขา
ร็ อกกี้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมวิวที่สวยงาม
ท่านอาจมีโอกาสเห็นแพะภูเขาที่อาศัยอยู่ใน
บริ เวณนี้ น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ ง Bunff
National Park เมืองเล็กๆน่ ารัก ที่ซ่อนตัว
อยู่ ในเทื อกเขา Rocky ทางด้านตะวัน ออก
ของ Calgary ในรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา
เป็ นสถานที่ ที่ นัก ท่ องเที่ ย วไม่ ค วรพลาด
สามารถเที่ยวเมืองบานน์ ฟได้ท้ งั ปี ไม่ว่าจะ
เป็ นฤดูไหนเพราะที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้นกั ท่องเที่ยวได้ทาและสัมผัส เช่นกิจกรรมปี นเขา, ตั้งแคมป์ , ขี่
ม้า, ล่าสัตว์, เดินป่ า, ตกปลา, ล่องเรื อ, ล่องแก่ง ส่วนคนชื่นชอบหิมะ กิจกรรมในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพ้ฤดู
อื่นๆ โดยเฉพาะ สกี เพราะบริ เวณเทือกเขาร๊ อคกี้ (Rocky Mountain) ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งสกีที่สวยที่สุดอีก
แห่ งหนึ่ งของโลก ตัวเมือง Banff เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น เราสามารถเดินเล่นทัว่ เมืองได
ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชัว่ โมง สองข้างทางมีโรงแรมที่พกั ทุกระดับเรี ยงรายเต็มไปหมด ส่ วนมากจะมองเห็น
วิวสวยของภูเขาและป่ าแถบนั้น ร้านค้าของฝากของที่ระลึกมีอยู่เต็มไปหมด ให้ท่านสัมผัสธรรมชาติอย่าง
เต็มอิ่ม อากาศที่บริ สุทธิ์ ภายในอุทยานจะทาให้ท่านรู ้สึกสดชื่ น ให้ท่านได้เดิ น เล่นเลือกซื้ อของที่ ละลึก
พร้อมเก็บภาพอันสวยงามของอุทยาน ท่านอาจเจอกวางเรนเดียร์ หรื อมูส เดินอยู่บริ เวณนี้ จากนั้น นาท่ าน
ชมสายน้าตกโบว์ (Bow Falls) กัดเซาะหิ นลงเป็ นซอก จนสามารถเห็นชั้นหิ นที่มีสีสันงดงามหลากสี ลัด
เลาะธารน้ าตกสวย แปลกตาด้วยสายน้ าที่หลากสู่ พ้ืนหิ นเบื้องล่างแล้วอิสระตามอัธยาศัยเดินเล่น หรื อช้อป
ปิ้ งของที่ระลึกย่านกลางเมืองที่โอบล้อมไว้ด ้วยอ้อมแขนของหมู่ขุนเขาสลับสล้างงดงามด้วยแสงอาทิต ย์
กระทบสันเขาก่อนลับขอบฟ้า
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ...สเต๊กเนื้อรสเลิศ พร้ อมเครื่ องดื่มให้ ท่านเลือก (ท่ านใดไม่ ทาน
เนื้อวัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้ าที่แผนกเซลล์)

พักที่ : ELK & AVENUE HOTEL
หรื อระดับใกล้ เคียง
วันที่ 4 บานนฟ์ - ถนนสายโรแมนติก Icefield Parkway - สโนว์ โค้ ช - Sky Walk (ทางเดิน
กระจก) – คัลการี
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้น นาท่ านเดินทางบนถนนสายแจสเปอร์ (ชมความงามตลอดทั้งเส้ นทาง) ซึ่งเป็ น ถนนหลวงสายที่
สวยงามที่สุดสายหนึ่ง คดเคี้ยวไปตามเทือกเขาร็ อคกี้ ตัดผ่านวนอุทยานเก่าแก่ ที่เป็ นป่ าที่อุดมสมบูรณ์ท้ งั
สองข้างทาง และทะเลสาบสีสนั สดใน ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบเหล่านี้จะกลายเป็ นน้ าแข็งซึ่งส่ องประกาย
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เที่ยง

บ่าย

คา่

งดงามยิง่ นาท่านสู่จุดพักรถระหว่างทาง เดินทางถึงไอซ์ฟิลด์ พาร์ คเวย์ ศูนย์นักท่องเที่ยว Icefield Tourist
Center มีเวลาให้ท่านเก็นภาพความสวยงาม หรื อเลือกซื้อของที่ระลึก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่ านโดยสารรถบิ๊กฟุต ตะลุยทุ่งหิมะ Snow Coach สู่ ทุ่งนา้ แข็งโคลัมเบีย ไอซ์ ฟิลด์ Columbia Ice Field
ซึ่งเป็ นทุ่งธารน้ าแข็งล้านปี ที่ ใหญ่ ที่สุดใน
แคนาดา รถสโนว์โค้ชจะนาท่านออกเดินทาง
สู่จุดศูนย์กลางของทุ่งน้ าแข็ง มีเวลาอิสระทุก
ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย (ขึ้ นอยู่ก ับฤดู กาล)
พิเ ศษสุ ด ...หลังจากนั้น เดิน ทางสู่ กลาซี ย ร์
วอคเกอร์ GLACIER WALKER เป็ นแหล่ ง
ท่ องเที่ยวแนวใหม่ จุด CHECK IN แห่ งใหม่
ทางเดินของสกายวอล์ค มีลกั ษณะเป็ นรู ปเกือกม้าเป็ นทางเดินกระจกใสยืน่ จากหน้าผาออกไป 280 เมตร ใช้
วัสดุ อย่างดีในการก่อสร้างและสร้ างราวกั้น ตลอดแนวสองด้าน พร้อมกับปรับปรุ งภูมิทศั น์ร อบด้านให้
สวยงามเพื่อให้เป็ นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะได้เดินบนพื้นกระจกใสที่มองทะลุ
เห็นเบื้องล่างที่เป็ นโตรกเหวหลายร้อยเมตร (ช่วงต้นเมษายน โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ อาจจะยังไม่เปิ ดให้บริ การ
รถสโนว์โค้ช เนื่ องจากต้องดูสภาพอากาศ ทางทัว ร์ จ ะจัดกิ จกรรมอื่นทดแทน ซึ่ งจะแจ้งให้ลูก ค้าทราบ
ล่วงหน้า) ได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ “คัลการี”
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : DELTA CALGARY IN-TERMINAL HOTEL
วันที่ 5

คัลการี – มอลทริออล – ชมเมือง

เช้ า
…….. น.

บริการอาหารมื้อเช้ าแบบกล่อง
ออกเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล (MONTREAL) โดยเที่ยวบินที่ ……….
*** ทานอาหารกลางวันบนเครื่ องบิน ระหว่างการเดินทาง ***
เดินทางถึง เมืองมอลทรีออล (MONTREAL)

…….. น.

หรื อระดับใกล้ เคียง
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บ่าย

คา่

นาท่านชม “นครมอนทรีลออล” เมืองวัฒนธรรมฝรั่งเศสนอกประเทศฝรั่งเศส ตัวเมืองที่ต้ งั อยู่รอบๆ เนิ น
เขาที่ปกคลุมด้วยป่ าไม้สวยงาม ที่ชื่อว่ามองต์เรอัล Mont Real (Mont Royal) ซึ่งชื่อ นี้ เป็ นที่มาของชื่อเมือง
นาชมเขตเมืองเก่า และเมืองใหม่อาคารสู งทันสมัย ย่านการค้าใต้ดินที่เหมาะสมกับหน้าหนาวที่หนาวจัด
และหน้าร้อนที่ร้อนจัดเช่น กันชมบรรยากาศเมืองแบบฝรั่งเศส เนื่ องจากเมืองนี้ เป็ นเมืองชุมชนที่พูดภาษา
ฝรั่งเศสที่ ใหญ่ที่สุด นอกประเทศฝรั่งเศส ชมวิหารนอร์ ธเทอดามโบสถ์เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุด ของเมือง
มอลทรี ออล อาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปั จจุบนั นี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะ
แบบนีโอคลาสสิ กและ นี โอกอธิก สามารถจุคน
ได้ประมาณ 3,800 คน ซึ่งภายในประดับด้วยไม้
แกะสลัก และกระจกสี สวยงามยิ่ง น าท่ านข้ าม
แม่ น้ า เซนต์ ลอเรนซ์ สู่ เกาะเซนต์ เฮเลนา
(St.Helena Island) เก็ บ ภาพความงามของ
สวนสาธารณะที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของเมื อ ง น าท่ า น
เดิ น ทางสู่ จุด ชมวิวของโบสถ์ Saint Joseph's
Oratory Basilica ซึ่ ง ตั้งตระหง่ านอยู่บ นเขา
รอยัล Mont Royal ตามชื่ อเมือง สร้างขึ้ นในปี
ค.ศ.1967 ในสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ เข้าชมภายในโบสถ์ที่ยงิ่ ใหญ่แห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความสวยงาม
ของตัวเมือง
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : LE CANTILE SUITE HOTEL
วันที่ 6 มอลทรีออล - ออตตาวา - ชมเมือง - คิงส์ ตัน
เช้ า

หรื อระดับใกล้ เคียง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
น าท่ านเดิ น ทางสู่ “เมื อ งออตตาวา
Ottawa” (180 กม.) ระหว่างทางท่าน
จะได้ชื่น ชมกับธรรมชาติอนั งดงาม
ประกอบกับความงดงามของแม่น้ า
เซนต์ ล อเรนซ์ ซึ่ งเป็ นแม่ น้ าสาย
ส าคัญ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและสวยงาม สู่
เมื อ ง ออต ตาวา เมื อ งหลว งของ
ประเทศคานาดาซึ่ งพระนางเจ้ า
วิคตอเรี ย ทรงประกาศให้ออตตาว่าเป็ นเมืองหลวงของประเทศ และทาลายความหวังของเมืองมอลทรี ออล
เมืองโตรอนโต และเมืองอื่นๆ ที่เป็ นคู่แข่งในเรื่ องนี้ นาท่านถ่ายรู ปและชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลีย
เมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผชู ้ ม
มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรั ฐสภานั้นเป็ นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์
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ฟื้ นฟูกอธิค (Gothic Revival style) สร้างเสร็ จใน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้งอยูบ่ ริ เวณใจกลาง
เมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อนั งดงามของแม่น้ าออตตาวาได้อย่างชัดเจน
เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กปลาแปซิฟิคแซลมอนรสเลิศ พร้ อมเครื่ องเคียง

บ่าย

น าท่ า นถ่ ายรู ป กั บ อาคารหอศิ ล ป์
แห่ งชาติแคนาดา (National Gallery
of Canada) ซึ่งเป็ นอาคารกระจกและ
อาคารหิ นแกรนิ ต ออกแบบโดย
Moshe Safdie สร้ างขึ้ น ในปี 1880
และเปิ ดอย่างเป็ นทางการในปี 1988
ภายใน มีการจัดแสดงภาพวาด, รู ป
ปั้ น และรู ปถ่ายเป็ นจานวนมาก โดย
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชัน่ ในการจัดแสดงก็คงจะเป็ น รูปปั้นแมงมุมยักษ์ (The Maman Statue) ของ
หลุยส์ บูร์ชวั ส์ (Louise Bourgeois) ศิลปิ นชาวฝรั่งเศส ซึ่งถูกจัดแสดงไว้บริ เวณทางเข้าหลักของอาคารหอ
ศิลป์ แห่งชาติแคนาดา นาท่านเดินทางเลียบแม่น้ าเซนต์ ลอเรนซ์ ชมเมืองคิงส์ตนั Kingston (185 กม) เมืองที่
มีค วามงดงามท่ามกลาง ทะเลสาบออนตาริ โ อ น าเดิ นทางเลาะริ มแม่น้ า เซนต์ ลอเรนซ์ ซึ่งเป็ นเส้น กั้น
พรมแดนระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริ กา

คา่

บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : HOLIDAY INN HOTEL
วันที่ 7 ล่ องเรื อ 1,000 เกาะ - น้าตกไนแองการ่ า - ชมเมืองไนแองการ่ า
พักห้ องฝั่งน้าตกทุกห้ อง
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
เดิ นทางสู่ ท่ าเรื อ พัน เกาะอัน เลื องชื่ อ 1,000 Island
ล่องชมความงามของบ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเกาะ
ส่ ว นตัว เรี ย งรายกัน นับร้ อยหลัง น่ าประทับใจเป็ น
อย่ า งยิ่ ง ท่ า นจะเพลิ ด เพลิ น ไปกับ ทัศ นี ย ภาพอัน
สวยงามของธรรมชาติ และสดชื่ น ไปกับ อากาศที่
บริ สุทธิ์

หรื อระดับใกล้ เคียง
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เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้น นาท่านออกเดินทางผ่านเขตอุตสาหกรรมของนครโตรอนโต และที่ราบ การเกษตรอันอุดมสมบูรณ์
สู่เขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกไนแองการ่ าและเมืองไนแองการ่ าเมืองแห่งความสนุ กสนาน จากนั้นนาท่ านเข้ า
สู่ ที่พกั Sheraton On The Fall Hotel หรื อเทียบเท่ า อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็ บภาพความงาม
ของน้ าตกไนแองการ่ าตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านเสี่ยงโชคกับบ่อนคาสิโนและแหล่งบันเทิงสาหรับเด็กไม่ว่า
จะเป็ น บ้านผีสิง,โรงภาพยนตร์ IMAX ที่มีเรื่ องราวของน้ าตกไนแองการ่ า, ร้านของที่ระลึกหอสูงสกายลอน
ฯลฯ
บริการอาหารมือ้ คา่ RED LOBSTER เมนูพเิ ศษ CANADIAN LOBSTER

คา่

พักที่ : SHERATON ON THE FALL HOTEL
หรื อระดับใกล้ เคียง
*****ให้ ท่านได้สัมผัสความงามของน้าตกอย่ างใกล้ ชิดกับห้ องพักฝั่งน้าตก
ทุกห้ อง*****

วันที่ 8 น้าตกไนแองการ่ า - ล่ องเรื อชมน้าตกไนแองการ่ า - ชิมไวน์ รสเลิศ - โตรอนโต
เช้ า

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านลงเรื อ “Hornblower Niagara Cruises” สัมผัสใกล้ชิดสายน้ าตกที่ไหลพุ่งลงสู่เบื้องล่างอย่างใกล้ชิด
นาท่านสู่ จุดชมวิว เทเบิล้ ร๊ อค (Table Rock) ชมน้ าตกเกือกม้าที่ได้ชื่อว่าเป็ นน้ าตกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ
เป็ นสิ่ ง มหัศ จรรย์ท างธรรมชาติ ข องโลก
จากนั้น น าท่ า นแวะถ่ า ยภาพกับ จุ ด ชมวิ ว
น้ าวนเวิลด์ พูล (Whirl Pool) ซึ่ งเป็ นช่วงที่
แม่น้ าไนแองการ่ าเลี้ย วหัก ศอก แล้ว ทาให้
เกิ ด น้ าวนขึ้ นมา แวะชมวิ ว ที่ สวยงามของ
น้ าตกในจุดต่างๆ และจุดชมวิว Whirlpool มี
เวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงาม
ของน้ าตกไนแองการ่ าจนเต็มอิ่ม อิสระตาม
อัธยาศัย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุ ดพิเศษ บนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) ความสู ง 775 ฟุต

*** สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมน้าตกไนแองการ่ า กรุณาติดต่ อที่หวั หน้ าทัวร์ ค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมท่ านละ 150 USD ***
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บ่าย

คา่

(นั่ ง เ ฮ ลิ ค อ ป เ ต อ ร์ ( NIAGARA
HELICOPTER) ชมความงามของน้ าตกไน
แองการ่ าในมุมมองที่น่ าตื่น เต้น เพื่อไม่ให้
ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆใน
แต่ ล ะมุ ม ควรเตรี ยมกล้อ งถ่ า ยรู ปไว้ใ ห้
พร้อมตั้งแต่ข้ ึนเฮลิคอปเตอร์ ได้เวลาสมควร
นาท่านเที่ยวชมเมืองไนแองการ่ า ออน เดอะ
เลค เมืองน่ารักริ มทะเลสาบ ซึ่งระหว่างทาง
จะเต็มไปด้วยไร่ องุ่น และไวน์ เนอร์ รี่ นาท่านแวะชิ มไวน์ รสเลิศจากองุ่ นพันธุ์ต่างๆ รวมถึงไอซ์ไวน์ที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของเมืองได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่นครโตรอนโต
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคารจีน

พักที่ : HILTON MARKHAM HOTEL

หรื อระดับใกล้ เคียง

วันที่ 9 โตรอนโต - ขึน้ ชมหอคอย ซี.เอ็น. - ชมเมือง - ช้ อปปิ้ ง เอาท์ เล็ท - สนามบิน
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

คา่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านชม นครโตรอนโต (Toronto) เมือง
หลวงของรั ฐออนทาริโ อ Ontario นครที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาชมบ้านเรื อน
อันสวยงามของเมือง ที่ได้รับสมญานามให้
เป็ นยุโ รปแห่ ง อเมริ กาเหนื อ ผ่านชมย่า น
ธุรกิ จการค้า ศาลาว่าการเมืองที่ ไดัรับการ
ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทันสมัยใหม่ล้า
ยุค ชมสนามกีฬา สกายโดม SKYDOME ที่
สามารถเปิ ดปิ ดโดมได้ เหมาะสาหรับการแข่งขันทุกฤดูกาล แล้วขึ้น ชมทัศนียภาพงดงามของทะเลสาบออน
ตาริ โอและตัวเมืองบนหอคอย CN TOWER สิ่ งก่อสร้างที่ สูงที่สุดในแคนาดาซึ่งมี ความสู งถึง 553 เมตร
ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจ เก็บภาพความสวยงามของเมืองโตรอนโต
โดยรอบ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ETON และ THE BAY ห้างสรรพสินค้าย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีสินค้าหลากหลาย
ชนิ ด ให้ท่านได้เลือกซื้ อ เช่ น เสื้ อผ้า รองเท้า ยีน ส์ GUESS, LEVIS, ESPRIT, POLO, GAP, DKNY
เครื่ องสาอาง (Clinique, Elizabeth Arden, Mac) มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ ง สินค้าแฟชัน่ ชั้นนาของแคนาดา และ
อเมริ กา ตามอัธยาศัย จากนั้น นาท่ านเดินทางสู่ “Toronto Premium Outlets” ให้ท่านได้มีเวลาในการช้อป
ปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ด ังต่างๆมากมาย อาทิ BURBERY, COACH, CALVIN KLEIN, ARMANI, TOMMY
HILFIGER ฯลฯ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร / นาเดินทางสู่ สนามบินโตรอนโต
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วันที่ 10 โตรอนโต้ – ฮ่ องกง – กรุงเทพฯ
01.50 น.

ออกเดินทางโดยสายการบิน คาร์ เธ่ ย์ แปซิฟิค CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX829
***** บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล*****

วันที่ 11 กรุงเทพฯ
05.00 น.
08.00 น.
10.05 น.

เดินทางถึงท่ า อากาศยานฮ่ องกง จากนั้นนาท่ านต่อเครื่ องบินสู่ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยงบินที่ CX705
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน
และสถานการณ์ ใ นต่ า งประเทศที่ท างคณะเดิ นทางในขณะนั้ น เพื่ อความปลอดภัยในการเดิน ทาง โดย เวิล ด์ คอนเน็ คชั่ น ส์ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้นู าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการโปรแกรม
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิ่ม

29 เม.ย.-09 พ.ค.62
14-24 มิ.ย.62

159,900
154,900

159,900
154,900

155,900
150,900

49,000
49,000

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้าหน้ าที่บริษัท
อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ และไฟล์ภายในประเทศ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
โรงแรมที่พกั ตามระบุ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ ณ โรงแรมที่พกั ท่านละ 1 ใบ (กรุ ณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั้งเมื่อเข้าโรงแรมที่พกั และก่อนออกเดินทาง
จากโรงแรมทุกครั้งกรุ ณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้ง เพื่อความแน่นอน) กรณี ลืมของไว้ ณ โรงแรมที่พกั ทางหัวหน้าทัวร์ และ
บริ ษทั ฯ จะรี บติดต่อประสานงานให้ แต่ถา้ หากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ต้องเป็ นความรับผิดชอบของผูล้ ืม
ท่านสามารถโหลดกระเป๋ าใต้เครื่ องบินได้ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กก.
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าแคนาดา และค่าบริการ
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง
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อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่าทาหนังสือเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อใบ)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ / ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ออกใบกากับภาษี

ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน

กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมชาระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่ วน
ที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับ
สายการบิน หรื อ กรุ๊ปที่มกี ารการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 40,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 24 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
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เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ผู้ขอวีซ่าจาเป็ นต้องมาแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ตา่ กว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ
สถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดื อน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน
ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบื อนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั
ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

