
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมสวนบุชชาร์ท เมืองวคิตอเรีย - น่ังรถ SNOW COACH ตะลยุทุ่งน า้แขง็แห่งโคลมัเบีย - ไอซ์ฟิลด์  
จุดชมววิพืน้กระจก GLACIER SKY WALK – ชมทะเลสาบเลคหลยุส์ และ ทะเลสาบโมเรน   

เทีย่วเมืองหลวงประเทศแคนาดา ควิเบก ซิตี้  
สัมผสัความงดงามของน า้ตกไนแองการ่า ด้วยห้องพกัววิน า้ตกทุกห้อง  

เมนูพเิศษ!!! CANADA LOBSTER, สเต๊กเน้ือรสเลศิ, สเต๊กปลาแซลมอนแปซิฟิก, ชิมหอยสไตล์ฝร่ังเศสแท้ๆ 
อาหารม้ือสุดพเิศษ!!! บนหอคอยสกายลอน (SKYLON TOWER)) 

เทีย่วสบายโดยบินภายใน 2 ขา จากวคิตอเรีย – คลัการี // คลัการี – มอลทริออล 

ก าหนดการเดนิทาง 



 

11-22 เม.ย. // 25 เม.ย.-06 พ.ค. // 22 พ.ค.-02 มิ.ย. // 19-30 มิ.ย. // 01-12 ก.ค. //  
22 ก.ค.-02 ส.ค. // 05-16 ส.ค. // 02-13 ก.ย. // 23 ก.ย.-04 ต.ค. //  

07-18 ต.ค. // 09-20 ต.ค. // 14-25 ต.ค. 2563  

 ( กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า ) 
วนัแรกของการเดนิทาง(1)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ - เที่ยวชมเมือง  
                                 สะพานแขวนคาปิลาโน 
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY 

PACIFIC AIRWAYS พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 
11.05 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 750 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง น าท่านเปลี่ยนเคร่ืองบิน 
16.20 น. น าท่านออกเดินทางทางสู่ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ CX 838 

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***  
13.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบิน  เมืองแวนคูเวอร์  ประเทศแคนาดา   หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรแล้ว   น าท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนคาปิลา
โน ที่พาดผา่นหนา้ผาสูงชนัของแม่นํ้ า และไ ดรั้บการ
ขนานนามวา่เป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดในโลก แวะชม
ตัวเมือง “แก๊สทาวน์ ” GAS TOWN จุดกาํเนิดของ
ชุมชนเมืองประมาณกวา่ร้อยปี  ชมนาฬิกาไอน ้าที่  
ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี  น าท่านชมนครแวนคู
เวอร์  เมืองที่เงียบสงบและน่าอยูติ่ดอนัดบัโลก เน่ือง
ดว้ยทาํเลที่ตั้งอยูริ่มมหาสมุทรแปซิฟิก จึงทาํใหมี้อากาศที่อบอุ่นและไม่หนาวเยน็จนเกินไปในฤดูหนาว  
ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าส าคญัชมท่าเรือส าหรับเรือ
ส าราญขนาดยักษ์ จากน้ัน  น าท่านสู่สวนสแตนเลย์ 
(STANLEY PARK)  สวนสาธารณะที่ไดรั้บการ
บริจาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบนัน้ี
เปรียบเสมือนเป็นปอดที่   สาํคญัของชาวเมือง  น าชม
แท่งเสาโทเท็ม (TOTEM POLE)  สญัลกัษณ์ของชน
เผา่พื้นเมือง “อินเดียแดง” แลว้ขา้มสู่เขตอนุรักษพ์นัธุ์
ไมท้างตอนเหนือของเมือง ผา่นชมยา่นธุรกิจการคา้
สาํคญั ชมท่าเรือสาํหรับเรือสาํราญขนาดยกัษ ์เก็บ
ภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแค
นาเดียน เพลส CANADIAN PLACE BUILDING 



 

สถาปัตยกรรมหลงัคารูปใบเรือสีขาว คลา้ยโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนีย ์ออสเตรเลีย หลงัคาใบเรือน้ีเดิม
สร้างขี้นเป็นหลงัคาของ CANADA PAVILION ในงาน WORLD’S FAIR ที่จดัขึ้นที่แวนคูเวอร์ เม่ือปี ค .ศ.
1986 ออกแบบโดย ZEIDLER ROBERTS ไดเ้วลานาํท่านชมอาคารที่ก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมโดดเด่น
อนัน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (CANADIAN PACIFIC RAIL STATION) สร้างขึ้นเม่ือปี 
ค.ศ.1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายขา้มทวปี ปัจจุบนัเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (SKY TRAIN) ของนคร
แวนคูเวอร์  

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   HILTON VANCOUVER HOTEL METROTOWN     หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่สองของการเดนิทาง(2)     เกาะแวนคูเวอร์ - ชมเมืองวคิตอเรีย - บุดชาด การ์เด้น  

 บินภายในสู่เมืองคลัการี 
06.30 น. บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบกล่อง 
06.50 น. ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ี น าท่านลงเรือสู่เมือง

วิคตอเรีย เกาะแวนคูเวอร์ ล่องผา่นเสน้ทางท่องเที่ยว 
เสน้ทางทะเลในหากโชคดีท่านจะไดเ้ห็น แมวนํ้ า 
โลมา และ วาฬเพชฌฆาต ชมทศันียภาพงดงาม (ใช้
เวลาล่องเรือ 1.45 ช.ม.) ถึงท่าเรือที่เมืองวคิตอเรีย น า
ท่าน เดินทาง สู่  สวนพฤ กษชาติบุทชาด 
(BUTCHART GARDEN) ( ซ่ึงดดัแปลงมาจาก
เหมืองเก่า ของตระกูลบุทชาด สวนแห่งน้ีมีช่ือเสียง
ระดบัโลกดว้ยพนัธุไ์มต่้างๆ อิสระทุกท่านตามอธัยาศยัเดินชมการจดัสวนขนาดใหญ่ดว้ย  พรรณไมต้าม
ฤดูกาล ชมดอกไมน้านาชนิด แปลกทั้งสีและกล่ินรวมทั้งชมความงดงามของการจดัสวนที่นาํรูปแบบมาจาก
ทัว่โลกนํ้ าพแุมกไมง้ดงามยิง่  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่กลางเมืองวิคตอเรีย เมืองหลวงรัฐบริติสโคลมัเบีย น าท่านแวะชมหลักกิโลเมตร

ที่ศูนย์ (MILE ZERO) ของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่
ในบริเวณ  สวนเขาบีคอน Beacon Hill Park  นาํชม
อ่าวหนา้เมืองที่ประกอบดว้ยอาคารเก่าแก่กวา่ 100 ปี 
ชมอาคารรัฐสภา VICTORIA PARLIAMENT 
งานสถาปัตยกรรมในสไตล ์นีโอ บาร๊อค ที่งดงามยิง่ 
สร้างเสร็จในปี  1897 ชมสวนดา้นหนา้อาคารรัฐสภา
ที่มีรูปป้ันพระนางวคิตอเรีย พระราชินี ผูย้ิง่ใหญ่ของ 
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องักฤษ  ใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นที่ระลึก น าท่านเก็บภาพความงามด้านหน้าโรงแรม  ดิ เอมเพรส THE 
EMPRESS มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สร้างในสไตล์
ปราสาทยโุรป เก็บภาพรูปป้ันกบัตนัเจมส์คุก ที่ยืน่
ตระหง่านเป็นสญัลกัษณ์ดา้นหนา้โรงแรมดิ เอมเพรส 
จากนั้นเขา้สู่ยา่นชุมชนคนเอเชีย ไชน่าทาวน์ แหล่งที่
ผูค้นจากกวางตุง้ เขา้มาตั้งหลกัแหล่งตั้งแต่คร้ังสมยั
ยคุตื่นทอง  ปัจจุบนัเป็นยา่นธุรกิจการคา้ของเมือง
วคิตอเรีย  

17.45 น. ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ WS 524 สู่เมือง คลัการี (CALGARY) 
20.06 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคลัการี รัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA) แหล่งผลิตน ้ามันมากที่สุดในแคนาดา  น าท่าน

เดินทางเข้าสู่ที่พัก 
ค า่ อิสระอาหารมื้อค า่ตามอัธยาศัย (คืนเงินสด ท่านละ 20 CAD)  

พกัที่ :   CALGARY AIRPORT MARRIOTT IN-TERMINAL HOTEL หรือระดบัใกล้เคียง         
วนัที่สามของการเดนิทาง(3)     คลัการี - ถนนสายโรแมนติก ICEFIELD PARKWAY  
                                                  สโนว์โค้ช - SKYWALK - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - บานนฟ์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางบนถนนสายแจสเปอร์ (ชมความงาม
ตลอดทั้งเส้นทาง ) ซ่ึงเป็น ถนนหลวงสายที่สวยงาม
ที่สุดสายหน่ึง คดเคี้ยวไปตามเทือกเขาร็อคก้ี ตดัผา่น
วนอุทยานเก่าแก่ ที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสองขา้ง
ทาง และทะเลสาบสีสนัสด ใน ในช่วงฤดูหนาว
ทะเลสาบเหล่าน้ีจะกลายเป็นนํ้ าแขง็ซ่ึงส่องประกาย
งดงามยิง่ นาํท่านสู่จุดพกัรถระหวา่งทาง เดินทางถึง
ไอซ์ฟิลด ์พาร์คเวย ์ศูนยน์กัท่องเที่ยว ICEFIELD 
TOURIST CENTER มีเวลาใหท้่านเก็ บภาพความสวยงาม 
หรือเลือกซ้ือของที่ระลึก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านโดยสารรถบ๊ิกฟุต ตะลุยทุ่งหิมะ SNOW COACH  

สู่ทุ่งน ้าแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ COLUMBIA ICE 
FIELD ซ่ึงเป็นทุ่งธารนํ้ าแขง็ลา้นปี ที่ใหญ่ ที่สุดใน
แคนาดา รถสโนวโ์คช้จะนาํท่านออกเดินทางสู่จุด
ศูนยก์ลางของทุ่งนํ้ าแขง็ มีเวลาอิสระทุกท่านถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั (ขึ้นอยูก่บัฤดูกาล ) (โคลมัเบียไอซ์ฟิลด ์
เปิดตั้งแต่วนัที่ 17 เมษายน  2563 แต่ขึ้นอยูก่บัสภาพ
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อากาศดว้ย ทางทวัร์จะจดักิจกรรมอ่ืนทดแทน ซ่ึงจะแจง้ใหลู้กค้ าทราบล่วงหน้ า)  พิเศษสุด ...หลังจากน้ัน
เดินทางสู่ กลาซียร์ วอคเกอร์ (GLACIER WALKER) เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด CHECK IN แห่ง
ใหม่ ทางเดินของสกายวอล์ค  มีลกัษณะเป็นรูปเกือกมา้เป็นทางเดินกระจกใสยืน่จากหนา้ผาออกไป 280 
เมตร ใชว้สัดุอยา่งดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั้นตลอดแนวสองดา้น พร้อมกบัปรับปรุงภูมิทศัน์รอบดา้น
ใหส้วยงาม 

  เพือ่ใหเ้ป็นจุดชมววิเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะไดเ้ดินบนพื้นกระจกใสที่มองทะลุเห็นเบื้อง
ล่างที่เป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตร (ช่วงตน้เมษายน โคลมัเบียไอซ์ฟิลด ์อาจจะยงัไม่เปิดใหบ้ริการรถสโนว์
โคช้ เน่ืองจากตอ้งดูสภาพอากาศ ทางทวัร์จะจดักิจกรรมอ่ืนทดแทน ซ่ึงจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ )  น า
ท่านเดินทางสู่  เมือง BANFF NATIONAL PARK เมืองเล็กๆน่ารัก  ที่ซ่อนตวัอยู ่ในเทือกเขา ROCKY 
ทางดา้นตะวนัออกของ CALGARY ในรัฐ 
ALBERTA ประเทศแคนาดา เป็นสถานที่ที่  
นกัท่องเที่ยวไม่ควรพลาด สามารถเที่ยว เมืองบานน์ฟ
ไดท้ั้งปี ไม่วา่จะเป็นฤดูไหนเพราะที่น่ีมีกิจกรรม
มากมายใหน้กัท่องเที่ยวไดท้าํและสมัผสั เช่นกิจกรรม
ปีนเขา , ตั้งแคมป์ , ขี่มา้ , ล่าสตัว์, เดินป่า , ตกปลา , 
ล่องเรือ , ล่องแก่ง ส่วนคนช่ืนชอบหิมะ กิจกรรมใน
ฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพฤ้ดูอ่ืนๆ โดยเฉพาะ สกี 
เพราะบริเวณเทือกเขา ร๊อคก้ี   (ROCKY MOUNTAIN) ไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งสกีที่สวยที่สุดอีกแห่งหน่ึงของ
โลก ตวัเมือง BANFF เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น เราสามารถเดินเล่นทัว่เมือง ไดภายในเวลาไม่
เกิน 1 ชัว่โมง สองขา้งทางมีโรงแรมที่พกัทุกระดบัเรียงรายเตม็ไปหมด ส่วนมากจะมองเห็นววิสวยของภูเขา
และป่าแถบนั้น ร้านคา้ของฝากของที่ระลึกมีอยูเ่ตม็ไปหมด ใหท้่านสมัผสัธรรมชาติอยา่งเตม็อ่ิม อากาศที่
บริสุทธ์ิภายในอุทยานจะทาํใหท้่านรู้สึกสดช่ืน ให้ ท่านไดเ้ดินเล่นเลือกซ้ือของที่ ระลึก พร้อมเก็บภาพอนั
สวยงามของอุทยาน ท่านอาจเจอกวางเรนเดียร์ หรือ มูส เดินอยูบ่ริเวณน้ี 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  ELK + AVENUE HOTEL / MOOSE HOTEL & SUITES        หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4)     บานฟ์ - ทะเลสาบหลุยส์ - ทะเลสาบโมเรน - ยอดเขาซัลเฟอร์  
                                             น า้ตกโบว์ - คลัการี 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 



 

นาํท่าน เดินทางสู่  “ทะเลสาบหลุยส์ ” (LAKE 
LOUISE)  ชมความงดงามของ   ทะเลสาบที่มี
นํ้ าเป็นสีเขียวมรกตสดใสจนเม่ือชาวผวิขาวกลุ่ม
แรกที่เขา้มาสาํรวจเสน้ทางเพือ่วางทางรถไฟเม่ือ
ปี 1882 โดยการนาํของนายทอม วลิสนั (TOM 
WILSON) เดินทางมาพบ ทะเลสาบแห่งน้ีไดต้ั้ง
ช่ือใหว้า่ “ทะเลสาบมรกต” แต่ไดรั้บการตั้งช่ือ
ใหม่ในเวลาต่อมาอยา่งเป็นทางการว่ า 
“ทะเลสาบหลุยส์ ” ตามพระนามของ
เจา้ฟ้าหญิงหลุยส์ PRINCESS LOUISE พระ
ราชธิดาในสมเด็จพระนางเจา้วคิตอเรีย  อิสระ
ทุกท่านชมความงามของ ทะเลสาบหลุยส์ 
(LAKE LOUISE) ทะเลสาบที่มีนํ้ าเป็นสี
เขียวมรกตสดใส  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่
บริเวณ “ทะเลสาบโมเรน” (MORAINE LAKE) ห่างจากทะเลสาบหลุยส์ไปเพยีง 30 กิโลเมตรเท่านั้น ตวั
ทะเลสาบรายลอ้มดว้ยยอดเขา มากกวา่สิบลูก ตั้งอยูสู่งกวา่ระดบันํ้ าทะเลถึง 1,885 เมตร นํ้ าในทะเลสาบเก็ด
จากการละลายตวัของหิมะและธารนํ้ าแขง็จากเทือกเขาร๊อคก้ี ทาํใหมี้แร่ธาตุต่างละลาย รวมลงมา กลายเป็น
สีเขียวมรกต เม่ือท่านไดส้มัผสัความสวยงามสกัคร้ัง ท่านจะมิมีวนัลืม  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่าน “น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์” ดว้ยความสูงกวา่ 2,288 เมตร เพือ่ช่ืนชมความ

งามของเมืองบาน์ฟ  ซ่ึงโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาร็อกก้ี มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมววิที่
สวยงามท่านอาจมีโอกา สเห็นแพะภูเขาที่อาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี จากนั้น  น าท่านชม
สายน ้าตกโบว์ (BOW FALLS) กดัเซาะหินลงเป็นซอก จน
สามารถเห็นชั้นหินที่มีสีสนังดงามหลากสี ลดัเลาะธาร
นํ้ าตกสวย แปลกตาดว้ยสายนํ้ าที่หลากสู่พื้นหินเบื้องล่าง
แลว้อิสระตามอธัยาศยัเดินเล่น หรือชอ้ปป้ิงของที่ระลึกยา่น
กลางเมืองที่โอบลอ้มไวด้ว้ยออ้มแขนของหมู่ขนุเขาสลบั
สลา้งงดงามดว้ยแสงอาทิตยก์ระทบสนัเขาก่อนลบัขอบฟ้า  
จนได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่เมืองคลัการี 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   CALGARY AIRPORT MARRIOTT IN-TERMINAL HOTEL หรือระดบัใกล้เคียง         
วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)     คลัการี - มอลทริออล - ควิเบก - ชมเมืองเก่า - ควิเบก 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบกล่อง 
…….. น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล (MONTREAL) โดยเที่ยวบินที่ ………. 
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…….. น.  เดินทางถึง เมืองมอลทรีออล (MONTREAL) 
            เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองควิเบก(QUEBEC) เมืองหลวงที่มีช่ือเดียวกนักบัรัฐคิวเบกรัฐที่ใหญ่ที่สุดของ 
ประเทศแคนาดา ใชภ้าษาฝร่ังเศสเป็นส่วนใหญ่ น าท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า  ซ่ึงเตม็ไปดว้ย
ประวติัศาสตร์ และศูนยก์ลางวฒันธรรมต่างๆที่
สาํคญัในสมยัก่อนและไดเ้ป็นมรดกโลกในปี 1985 
โดยองคก์ารยเูนสโก จากนั้น  นาํท่านชมโรงแรมสุด
หรู FAIRMONT CHÂTEAU FRONTENAC ที่ตั้ง
อยูริ่มหนา้ผาสูงเห็นววิเมืองและเซนตล์อวเ์รนซ์ ได้
อยา่งชดัเจน จากน้ันชม  จัตุรัสปลาส รอยาล  ยา่น
เศรษฐกิจตั้งแต่สมยัก่อตั้งเมืองคิวเบกปัจจุบนั
กลายเป็นยา่นท่องเที่ยวที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นและถ่ายรูปกนัและเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํซีรียเ์กาหลี ช่ือ 
“GOBLIN” อีกดว้ย อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปหรืออิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

 ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนูหอยทาก สไตล์ฝร่ังเศส 

พกัที่ :    MARRIOTT / HILTON QUEBEC HOTEL                               หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่หกของการเดนิทาง(6)     ควิเบก - น า้ตกมอร์ทโมเรนซี - มอนทรีออล - ชมเมือง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น า ท่านเข้าชมบริเวณ น ้าตกมอนท์โมเรนซ่ี  
(MONTMORENCY FALLS) อยูบ่ริเวณปากแม่นํ้ า
มอนทโ์มเรนซ่ี นํ้ าตกที่มีความสูง 276 ฟุต ซ่ึงมีความ
สูงมากกวา่นํ้ าตกไน แองการ่าที่รัฐ ออนแทริโอ  ให้
ท่านไดส้มัผสัความงดงามของนํ้ าตกอยา่งใกลชิ้ด 
โดยเดินขา้มสะพานแขวนซ่ึงอยู่บนน ้าตก ใกล้ๆ กนัมี
ทางลงใหท้่านสามารถถ่ายรูปจากดา้นล่างไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่เมืองมอลทรีลออล (MONTREAL) 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านชม “นครมอนทรีลออล” เมืองวฒันธรรมฝร่ังเศสนอกประเทศฝร่ังเศส ตวัเมืองที่ตั้งอยูร่อบๆ เนินเขา

ที่ปกคลุมดว้ยป่าไมส้วยงาม ที่ช่ือวา่มองตเ์รอลั 
MONTREAL (MONT ROYAL) ซ่ึงช่ือ น้ีเป็นที่มา
ของช่ือเมือง น าท่านข้ามแม่น ้าเซนต์ลอเรนซ์ สู่เกาะ
เซนต์เฮเลนา (ST.HELENA ISLAND) เก็บภาพ
ความงามของสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของเมือง น า
ท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวของโบสถ์ SAINT 
JOSEPH'S ORATORY BASILICA ซ่ึงตั้ง



 

ตระหง่านอยูบ่นเขารอยลั MONT ROYAL ตามช่ือเมืองสร้างขึ้นในปี ค .ศ.1967 ในสไตลอิ์ตาเลียนเรอเนส
ซองส์ เขา้ชมภายในโบสถท์ี่ยิง่ใหญ่แห่งน้ี พร้อมเก็บภาพความสวยงามของตวัเมือง 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ สเต๊กเน้ือรสเลศิพร้อมเคร่ืองด่ืมให้ท่านเลือก (ท่าน
ใดไม่ทานเน้ือววักรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีแ่ผนกเซลล์) 

พกัที ่:    NOVOTEL MONTREAL / HILTON MONTREAL HOTEL         หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง(7)     มอนทรีออล - เมืองเก่า - ออตตาวา - ชมเมือง -คงิส์ตั้น   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านสู่เมืองเก่าและเมืองใหม่ อาคารสูงทนัสมยัยา่นการคา้ใตดิ้นที่เหมาะสมกบัหนา้หนาวที่หนาวจดัและ

หนา้ร้อนที่ร้อนจดัเช่น กนัชมบรรยากาศเมืองแบบ

ฝร่ังเศส เน่ืองจากเมืองน้ีเป็นเมืองชุมชนที่พดูภาษา

ฝร่ังเศ สที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศฝร่ังเศส ชมวิหาร

นอร์ธเทอดามโบสถ์เก่าแก่และยิ่งใหญ่  ที่สุดของเมือง

มอลทรีออล อาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่

อาคารปัจจุบนัน้ีสร้างขึ้นในปี ค .ศ. 1829 ในศิลปะ

แบบนีโอคลาสสิกและ นีโอกอธิก สามารถจุคนไดป้ระมาณ 3,800 คน ซ่ึงภายในประดบัดว้ยไมแ้กะสลกั

และกระจกสีสวยงามยิง่ น าท่านเดินทางสู่ “เมืองออตตาวา ” (OTTAWA) (180 กม.) ระหวา่งทางท่านจะได้

ช่ืนชมกบัธรรมชาติอนังดงามประกอบกบัความงดงามของแม่นํ้ าเซนตล์อเรนซ์ ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าสาย สาํคญัที่มี

ช่ือเสียงและสวยงาม สู่เมืองออตตาวาเมืองหลวงของประเทศคานาดาซ่ึงพร ะนางเจา้วคิตอเรีย ทรงประกาศ

ใหอ้อตตาวา่เป็นเมืองหลวงของประเทศ และทาํลายความหวงัของเมืองมอลทรีออล เมืองโตรอนโต และ

เมืองอ่ืนๆ ที่เป็นคู่แข่งในเร่ืองน้ี  

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั  ณ ภตัตาคาร เมนูส

เต๊กปลาแปซิฟิคแซลมอนรสเลศิพร้อมเคร่ือง

เคยีง 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของอาคารพาเลีย
เมนท์ ฮิลล์ (PARLIAMENT HILL) อาคารรัฐสภาที่
สร้างขึ้นอยา่งยิง่ใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลกั 
ที่มีผูช้มมากที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศ โดยอาคาร
รัฐสภานั้นเป็นอาคารตวัอยา่งที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้น
ในสไตลฟ้ื์นฟูกอธิค  (GOTHIC REVIVAL STYLE) 
สร้างเสร็จใน วนัที่ 01 กรกฎาคม ค .ศ. 1927 ตวัอาคาร
ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซ่ึงจากจุดน้ี



 

สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์อนังดงามของแม่นํ้ าออตตาวาไดอ้ยา่งชดัเจน / น าท่านถ่ายรูปกับ อาคารหอศิลป์
แห่งชาติแคนาดา (NATIONAL GALLERY OF CANADA)ซ่ึงเป็นอาคารกระจกและอาคารหินแกรนิต 
ออกแบบโดย MOSHE SAFDIE สร้างขึ้นในปี 1880 และเปิดอยา่งเป็นทางการในปี 1988 ภายใน มีการจดั
แสดงภาพวาด, รูปป้ัน และรูปถ่ายเป็นจาํนวนมาก โดยส่ิงที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชั่ นในการจดัแสดงก็
คงจะเป็น  รูปป้ันแมงมุมยักษ์ (THE MAMAN STATUE) ของหลุยส์ บูร์ชวัส์ (LOUISE BOURGEOIS) 
ศิลปินชาวฝร่ังเศส ซ่ึงถูกจดัแสดงไวบ้ริเวณทางเขา้หลกัของอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา จากน้ันเดินทาง
สู่เมืองคงิสตัน (KINGSTONS) เมืองที่มีความงดงามมีแม่นํ้ าเซนต ์ลอเรนซ์ ซ่ึงเป็นเสน้กั้นพรมแดนระหวา่ง
แคนาดาและสหรัฐอเมริกา 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   HOLIDAY INN / COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL       หรือระดบัใกล้เคียง         
วนัที่แปดของการเดนิทาง(8)     คงิส์ตั้น - ล่องเรือ 1,000 เกาะ - ไนแองการ่า  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 นาํเดินทางสู่  ท่าเรือ พันเกาะ อันเลืองช่ือ 1,000 Island  (ใชเ้วลาเดินทาง  30 นาที) ล่องชมความงามของ

บา้นพกัตากอากาศที่อยูบ่นเกาะส่วนตวั เรียงรายกนันบัร้อยหลงั น่าประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ ท่านจะ

เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของธรรมชาติ และสดช่ืนไปกบัอากาศที่บริสุทธ์ิ 

 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ห้องอาหารที่ท่าเรือ ROCKPORT แบบบุฟเฟต์  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติน ้าตกไนแองการ่า  (NIAGARA) และเมืองไนแองการ่าเมือง
แห่งความสนุกสนาน ยามคํ่าคืนท่านสามารถเดินเล่นไดอิ้สระใหท้่านไดเ้ส่ียงโชคกบับ่อนคาสิโนและแหล่ง
บนัเทิงสาํหรับเด็กไม่วา่จะเป็น บา้นผสิีง,โรงภาพยนตร์ IMAX ที่มีเร่ืองราวของนํ้ าตกไนแองการ่า , ร้านของ
ที่ระลึกหอสูงสกายลอน ฯลฯ  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ RED LOBSTER เมนูพเิศษ CANADIAN LOBSTER  
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พกัที่ :  SHERATON ON THE FALLS / MARRIOTT ON THE FALLS        หรือระดบัใกล้เคยีง  
*** พิเศษ ให้ท่านพักวิวน ้าตกทุกห้อง ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด ในตอนค า่ท่าน

จะได้ชมแสงสีเปิดส่องน ้าตกอย่างดงาม เพลิดเพลินกับบรรยากาศยามค า่คืนของเมืองแห่งน้ี *** 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9)     ล่องเรือชมน า้ตกไนแองการ่า - ชิมไวน์รสเลศิ โตรอนโต   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านลงเรือ “HORNBLOWER NIAGARA CRUISES” สมัผสัใกลชิ้ดสายนํ้ าตก ที่ไหลพุง่ลงสู่เบื้องล่าง

อยา่งใกลชิ้ด อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั
และเดินเล่นรอบบริเวณนํ้ าตกไนแองการ่า  
หมายเหตุ :  โปรแกรมล่อ งเรือ จะเปิด
ใหบ้ริการ ช่วงปลายเดือน เมษายนของทุกปี  
กรณี  ที่สภาพอากาศทาํใหไ้ม่สามารถล่อง เรือ 
บริษทัฯ จะทาํการเปล่ียนโปรแกรมล่องเรือ
เป็นโปรแกรม JOURNEY BEHIND THE 
FALL ใหเ้ป็นการทดแทน  

กรณีสนใจนัง่เฮลิคอปเตอร์ชมนํ้ าตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์ค่าใชจ่้ายเพิม่เติมท่านละ 150 USD / 190 CAD 
 (น่ังเฮลิคอปเตอร์(NIAGARA HELICOPTER) ชมความ

งามของนํ้ าตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าต่ืนเตน้ เพือ่
ไม่ใหท้่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม 
ควรเตรียมกลอ้งถ่ายรูปไวใ้หพ้ร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์  
จากน้ันน าท่านแวะถ่ายภาพกับ จุดชมวิวน ้าวน เวิล์ดพูล  
(WHIRL POOL) ซ่ึงเป็นช่วงที่แม่นํ้ าไนแองการ่าเล้ียวหกั
ศอก แลว้ทาํใหเ้กิดนํ้ าวนขึ้นมา แวะชมววิที่สวยงามของนํ้ าตกในจุดต่างๆ และจุดช มววิ WHIRLPOOL มี
เวลาใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของนํ้ าตกไนแองการ่าจนเตม็อ่ิมอิสระตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  สุดพิเศษ บนหอคอยสกายลอน (SKYLON TOWER) ความสูง 775 

ฟุต 

บ่าย ไดเ้วลาสมควรนาํ ท่านเที่ยวชมเมืองไนแองการ่า ออน 
เดอะ เลค  เมืองน่ารักริมทะเลสาบ ซ่ึงระหวา่งทางจะ
เตม็ไปดว้ยไร่องุ่น และไวน์เนอร์ร่ี น าท่านแวะชิมไวน์  
รสเลิศจากองุ่นพนัธุต่์างๆ รวมถึงไอซ์ไวน์ที่มีช่ือเสียง
ที่สุดของเมืองไดเ้วลาสมควร  น าท่านชม  นครโตรอน
โต  (TORONTO) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ 
ONTARIO นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคารจีน 
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พกัที่ :  SHERATON TORONTO / HILTON TORONTO HOTEL   หรือระดบัใกล้เคยีง  
วนัที่สิบของการเดนิทาง(10)     โตรอนโต - ขึน้ชมหอคอย ซี.เอน็. - ชมเมือง  
                                                  TORONTO PREMIUM OUTLETS - สนามบิน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านชม  นครโตรอนโต  (TORONTO) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ ONTARIO นครที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศแคนาดาชมบา้นเรือนอนัสวยงาม
ของเมือง ที่ไดรั้บสมญานามใหเ้ป็นยโุรป
แห่งอเมริกาเหนือ ผา่นชมยา่นธุรกิจการคา้ 
ศาลาวา่การเมืองที่ไดรัับการออกแบบดว้ย
สถาปัตยกรรมทนัสมยัใหม่ลํ้ายคุ  ชมสนาม
กีฬา สกายโดม SKYDOME ที่สามารถเปิด
ปิดโดมได ้เหมาะสาํหรับการแข่งขนัทุก
ฤดูกาล แลว้ขึ้น  ชมทศันียภาพงดงามของ
ทะเลสาบออนตาริโอและตวัเมืองบนหอคอย CN TOWER  ส่ิงก่อสร้างที่สูงที่สุดในแคนาดาซ่ึงมี ความสูง
ถึง 553 เมตร ท่านจะไดช้มทศันียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตไดอ้ ยา่งจุใจ  เก็บภาพความสวยงามของ
เมืองโตรอนโต โดยรอบ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ETON และ THE BAY หา้งสรรพสินคา้ยา่นใจกลางเมือง  ซ่ึงมีสินคา้หลากหลาย

ชนิดใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ ยนีส์ 
GUESS, LEVIS, ESPRIT, POLO, GAP, DKNY 
เคร่ืองสาํอาง (CLINIQUE, ELIZABETH ARDEM, 
MAC) มีเวลาใหท้่านชอ้ปป้ิง สินคา้แฟชัน่ชั้นนาํของ
แคนาดา และอเมริกา ตามอั ธยาศยั   จากนั้น น าท่าน
เดินทางสู่ “TORONTO PREMIUM OUTLETS” ให้
ท่านไดมี้เวลาในการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัต่างๆ
มากมาย อาทิ BURBERY, COACH, CALVIN KLEIN, ARMANI, TOMMY HILFIGER ฯลฯ   

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร / น าเดินทางสู่ สนามบินโตรอนโต  
...... น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้ มีเวลาให้ท่านจัดเก็บสัมภาระก่อนพาท่านเช็คอิน 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง(11)     สนามบิน - ฮ่องกง  
01.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX 829 

***** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล***** 

วนัที่สิบสองของการเดนิทาง(12)     ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
05.00 น. เดินทางถึงท่า อากาศยานฮ่องกง จากน้ันน าท่านต่อเคร่ืองบินสู่กรุงเทพฯ 
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08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยงบินที่ CX 705 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยใน
การเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ัน
ทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 

อตัราค่าบริการ   
ออกเดินทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

11-22 เม.ย.//25 เม.ย.-06 พ.ค.63 155,900 155,900 150,900 45,000 
22 พ.ค.-02 มิ.ย.//19-30 มิ.ย. 162,900 162,900 157,900 49,000 
01-12 ก.ค.//22 ก.ค.-02 ส.ค.//  

05-16 ส.ค.//02-13 ก.ย.// 
 23 ก.ย.-04 ต.ค.2563 

165,900 165,900 160,900 51,000 

07-18 ต.ค.//09-20 ต.ค.// 
14-25 ต.ค.2563 

162,900 162,900 157,900 49,000 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 
ห้องพกัทีแ่คนาดา ไม่มบีริการห้องพกัแบบ 3 เตียง ส่วนใหญ่จะเป็นห้องพกัแบบเตียงคู่  

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ // แวนคูเวอร์ // โตรอนโต ้-กรุงเทพฯ) และไฟลท์ภายในประเทศ พร้อมค่าภาษีสนามบิน 

ทุกแห่งตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ชาํนาญเสน้ทาง  
 โรงแรมที่พกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละเมือง  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 

ท่าน ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรม)์ /หากผูเ้ดินทางอายเุกิน 75ปี หรือไม่ได้
เดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพิ่ม)  



 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ณ โรงแรมที่พกั ท่านละ 1 ใบ (กรุณาตรวจเช็คสมัภาระทุกคร้ังเม่ือเขา้โรงแรมที่พกั และก่อนออกเดินทาง

จากโรงแรมทุกคร้ังกรุณาตรวจเช็คสมัภาระอีกคร้ัง เพือ่ความแน่นอน) กรณีลืมของไว ้ณ โรงแรมที่พกั ทางหวัหนา้ทวัร์ และ

บริษทัฯ จะรีบติดต่อประสานงานให ้แต่ถา้หากมีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน ตอ้งเป็นความรับผดิชอบของผูลื้ม 

 ท่านสามารถโหลดกระเป๋าใตเ้คร่ืองบินได ้1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่

เกิน 7 กก. 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาแคนาดา และค่าบริการ  
 ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดนิทาง 

 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (Passport)  
 ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรัมต่อใบ) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารที่สัง่เพิม่เอง  ฯลฯ 
 ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีออกใบกาํกบัภาษี 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  60,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้ายส่วน

ที่เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เส ร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
***กรณทีี่ลูกค้ายกเลิก ไม่สามรถคืนเงินทุกกรณ*ี**  



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ผู้ขอวซ่ีาจ าเป็นต้องมาแสดงตัวและสแกนลายนิว้มือ) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั
หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เดก็ตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได้ แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอาํเภอ 

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

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


