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NT003
ทวัรแ์คนาดา แกรนดแ์คนาดา น ้าํตกไนแองการ่า 10 วัน 7 คนื (CX)
ทัวรแ์คนาดา , 10 วัน 7 คนื ,

Holiday Inn Express Hotel  , Marriott on the Fall  , Marriott Chateau Champlain Hotel  , Delta Calgary
Airport Hotel  , Banff International Hotel  , Crowne Plaza Gatineau – Ottawa Hotel

แวนคเูวอร ์- เทยีวชมเมอืง - วคิตอเรีย - บดุชาดการเ์ดน้
คัลการี - บานฟ์ - ยอดเขาซลัเฟอร ์- ถนนสายโรแมนตกิ Icefield Parkway

มอลทรอิอล - ออตตาวา - คงิสตั์น - ลอ่งเรือ 1,000 เกาะ
น ้าํตกไนแองการ่า - ชมเมอืงไนแองการ่า - ชมิไวน์

โตรอนโต สมัผัสความงามของน ้าํตกอย่างใกลช้ดิกับหอ้งพักฝังน ้าํตกทกุหอ้ง

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - แวนคเูวอร ์- สแตนลยี ์พารค์ - แกสทาวน ์(พกัคา้ง 2 คนื)

06.00 น.
คณะฯพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประตหูมายเลข 7-8 เคานเ์ตอร ์M 6- M16
สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์

09.20 น.
ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดย สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์ เทยีวบนิท ีCX708 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชวัโมง
(สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครืองบนิ) พรอ้มเพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับจอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง

13.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเช็คแลป๊กอ๊ก ประเทศฮอ่งกง เพอืแวะเปลยีนเครืองสู ่เมอืงแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิตามอัธยาศัย

16.25 น.



ออกเดนิทางจากสนามบนิเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู ่สนามบนิแวนคเูวอร ์(YVR) โดย เทยีวบนิ CX838 ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.55 ชวัโมง
(สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารค่าํบนเครืองบนิ)

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล *******

13.20 น.
เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิเมอืงแวนคเูวอร ์มลรัฐบรติชิโคลัมเบยี ประเทศแคนาดา นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ ศลุกากร 

นําทา่นเทยีวชม สวนสาธารณะสแตนลยี ์ปารก์ (Stanley Park) ซงึตังอยู่กลางเมอืงแวนคเูวอร ์เป็นเหมอืนเกาะยืนลงไปในเบอรร์าดอนิเลท
มพีนืทกีวา่ 10,000 เอเคอร ์ในสวนมตีน้ไมข้นาดใหญ่ทมีอีายุนับ 100 ปี ลอรด์ สแตนลยี ์ผูว้า่การเขตปกครองแคนาดา
เป็นผูร้เิรมิใหส้รา้งสวนแหง่นีขนึเมอืปี ค.ศ. 1888
สวนแหง่นีเป็นสถานททีชีาวแคนาดาทกุเพศทกุวัยและทกุสผีวิไดม้าใชป้ระโยชนบ์นพนืทสีเีขยีวกลางเมอืง เพอืการพักผอ่นหย่อนใจ สนัทนาการ
และออกกําลังกาย จดุเดน่ของสวนสาธารณะทนัีกทอ่งเทยีวเขา้ชมกันมากทสีดุ คอื กลุม่เสาโทเทม (Totem)
เสาสญัลักษณ์ทตัีงไวเ้พอืระลกึวา่บรเิวณนีเคยเป็นถนิทอียู่ของชนพนืเมอืงอนิเดยีนมากอ่น ซงึในสมัยกอ่นชนพนืเมอืงใชเ้สาโทเทม
เลา่เรืองราวความเป็นมาของเผา่และเป็นทเีก็บอัฐขิองคนตาย หรือสถานทปีระจานศัตรู กลุม่เสาแหง่นีไดถู้กนํามาจากทตีา่งๆ
เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบตา่ง  ๆทชีาวพนืเมอืงในทอ้งถนิทําขนึ 

จากนัน นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ แคนาดาเพลส (Canada Place) สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสขีาว คลา้ยโรงโอเปร่าเฮาสข์องนครซดินีย์
ออสเตรเลยี หลังคาใบเรือนีเดมิสรา้งขนีเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ทจัีดขนึทแีวนคเูวอรเ์มอืปี ค.ศ. 1986
ไดเ้วลานําทา่นชมอาคารทกีอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมโดดเดน่อันน่าสนใจ คอื สถานีรถไฟแคนาเดยีนแปซฟิิก (Canadian Pacific Railway
Station) สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชมุทางรถไฟสายขา้มทวปี ปัจจบัุนเป็นสถานีรถลอยฟ้ากับเรือขา้มฟากของเมอืงแวนคเูวอร ์

จากนันนําทา่นเทยีวชม ยา่นแกสทาวน ์(Gass Town) เป็นชมุชนแรกของคนทมีาตังถนิฐานอยู่ในรัฐบรติชิโคลัมเบยีกอ่นทจีะมาเป็นแวนคเูวอร์
ปัจจบัุนเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวสําคัญทนัีกทอ่งเทยีวจะตอ้งแวะมาเยียมชมแหลง่กําเนดิของเมอืงแวนคเูวอร์
สําหรับเมอืงแกสทาวนม์บีรรยากาศของเมอืงเกา่สถาปัตยกรรมวกิตอเรียนทไีดรั้บการบรูณะใหม่และรักษาใหอ้ยู่ในสภาพด ีจดุทน่ีาสนใจ คอื
รูปปันของแกสซ ีแจ็คทตัีงอยู่บรเิวณจัตรัุสกลางเมอืง 

จากนันนําทา่นชม นาฬกิาเรอืนแรกของโลก ทเีดนิไดด้ว้ยพลังไอน ้าํ โดยนาฬกิาไอน ้าํ จะตเีสยีงดังบอกเวลาทกุ 15 นาที
เป็นเสยีงดนตรีเสยีงเดยีวกับนาฬกิาบกิเบนในกรุงลอนดอนและนาฬกิาจะพน่ไอน ้าํพวยพุง่ออกมาทกุ 1 ชวัโมง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Four Point by Sheraton / Holiday Inn Express Vancouver **** หรือเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืท ี1)

วนัท ี2
เกาะวคิตอเรยี - สวนบูชารด์ การเ์ดน้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืซอรว์าสเซน (Tsaw Wassen) เพอืนังเรือเฟอรร์ีขา้มชอ่งแคบจอรเ์จยีอันสวยงามสู ่“เกาะวคิตอเรยี”
เมอืงหลวงของรัฐบรติชิโคลัมเบยี ระหวา่งทางถา้โชคดทีา่นอาจจะมโีอกาสเห็นฝงูปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต วา่ยวนอยู่ในบรเิวณอ่าว 

นําทา่นชม เมอืงวกิตอเรยี (Victoria) ซงึเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทไีดรั้บการขนานนามวา่เป็น "เมอืงแหง่สวน" (City of Gardens)
อกีทังยังเป็นเมอืงหลวงของรัฐบรติชิโคลัมเบยี (British Columbia) รัฐหนงึของประเทศแคนาดา

นําทา่นเทยีวชมและถ่ายรูปกับ อาคารรฐัสภาในเมอืงวกิตอเรยี (British Columbia Parliament Buildings)
โดยตัวอาคารนันตังอยู่ใจกลางเมอืงวกิตอเรีย อาคารแหง่นีถูกสรา้งขนึในชว่งระหวา่งปี 1893 -1896 

จากนันนําทา่นแวะถ่ายรูปกับ รูปปนัพระนางเจา้วคิตอเรยี แหง่ประเทศอังกฤษ 

นําทา่นชม สวนบคีอนฮลิล ์(Beacon Hill Park) อกีหนงึพนืทสีเีขยีวทตัีงอยู่บรเิวณใจกลางเมอืง โดยสว่นแหง่นีมพีนืท ี75 ไร่ (185 เอเคอร)์
อยู่ตดิกับชายฝังทางตอนใตข้องเมอืงวกิตอเรีย ซงึสงิทโีดดเดน่ทสีดุภายในสว่นก็คงจะเป็น "โทเทม" (Totem) หรือ "เสาโทเทม" (Totem pole)



ซงึมคีวามสงูประมาณ 38.8 เมตร (127 ฟตุ) 

จากนันนําทา่นแวะถ่ายรูปกับ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรป์ราสาทเครคดารอค (Craigdarroch Castle Historical Museum)
ซงึภายในมกีารจัดแสดงเกยีวกับประวัตศิาสตรย์ุควกิตอเรียน และเป็นอกีหนงึอาคารทถีูกกําหนดใหเ้ป็นโบราณสถานแหง่ชาตขิองแคนาดา
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอัธยาศัย

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ตมิซํา)  
นําทา่นเขา้ชม สวนบูชารด์ (Butchart Gardens) สวนดอกไมท้ไีดรั้บการยกย่องวา่เป็นสวนดอกไมท้งีดงามทสีดุแหง่หนงึในโลก ซงึมอีายุมากวา่
100 ปี จากการชอบตกแตง่สวนของครอบครัว บชูารด์
นําทา่นชมสวนดอกไมแ้ละเดนิชมบรเิวณสวนทถีูกจัดแตง่ในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล ์มทัีงการจัดสวนแบบชงัเคน่,สวนแบบอังกฤษ,
สวนญปีุ่ น ฯลฯ อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึ ของตกแตง่บา้นและสวน ภาพเขยีน พันธุไ์มต้า่งๆ
ภายในรา้นขายของทรีะลกึสวนบชูารด์ตามอัธยาศัยอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอัธยาศัย กอ่นนําทา่นนังเรือเฟอรร์ีกลับสู ่แวนคเูวอร์

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารไทย

ทพีกั
Four Point by Sheraton / Holiday Inn Express Vancouver **** หรือเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืท ี2)

วนัท ี3
แคลกะร ี- โคลมัเบยี ไอซฟิ์ลด ์- เลคหลยุส์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

06.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิแวนคเูวอร ์เพอืขนึเครืองบนิสูเ่มอืงแคลกะรี

08.00 น.
ออกเดนิทางจากสนามบนิแวนคเูวอร ์สู ่สนามบนิแคลกะร ีโดย สายการบนิเวสท ์เจท เทยีวบนิ WS…. (ใชเ้วลาบนิ 2.15 ชวัโมง)

10.20 น.
เดนิทางถงึสนามบนิแคลกะรี (Calgary) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแบมฟ์ (Banff) (ระยะทาง 146 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) ตังอยู่ใน หบุเขาชอื โบว รเิวอรวั์ลเลย่ ์(Bow
River Valley) มฉีากหลังเป็นเทอืกเขาแคสเคด ทมีคีวามสงูถงึ 2,998 เมตร ประวัตขิองเมอืงมอียู่วา่ในปี ค.ศ. 1880 ลอรด์สตารช์โคนา
มาเยือนชมุชนแหง่นีและเกดิความประทับใจ ใน ความงามของภมูปิระเทศ จงึตังชอืเมอืงตามชอืเมอืงแบมฟ์เชยีร ์อันเป็นบา้นเกดิของทา่น Banff
เมอืงแบมฟ์ เป็นเมอืงเล็ก  ๆและเป็นปากทางเขา้สูอุ่ทยานแหง่ชาตแิบมฟ์

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ทุง่น้าํแข็งโคลมัเบยีรไ์อซฟิ์ลด ์(Columbia Icefield) (ระยะทาง 146 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) 

นําทา่น ขนึรถ Snow Coach มุ่งหนา้สู ่ลานน้าํแข็งโคลมัเบยีรไ์อซฟิ์ลด ์เป็นธารน ้าํแข็ง Glacier ทมีอีายุนับหลายลา้นปี ซงึมขีนาดใหญ่พอๆ
กับเมอืงหนงึเมอืง เป็นเนนิเขาทมีหีมิะปกคลมุหนาเป็นเมตร เรียกไดว้า่เป็นดนิแดนสวรรคข์องนักสกี
นําทา่นชมความงดงามของธารน ้าํแข็งอันขาวโพลนกวา้งไกลสดุสายตานับเป็นไอซฟิ์ลดข์นาดใหญ่ของเทอืกเขาแคนาเดยีนร็อกกี
และธารน ้าํแข็งเพยโ์ตก้ลาเซยีร ์ใหท้า่น ไดส้นุกสนานกับการนังรถ Snow coach ผา่นทุง่น ้าํแข็ง และ
เก็บภาพความทรงจําและความสวยงามของทุง่น ้าํแข็งขนาดใหญ่ในแคนาดาแหง่นี 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบเลคหลยุส ์(Lake Louise) เป็นทะเลสาบทมีชีอืของรัฐอัลเบอรต์า ตังอยู่ในเขตอุทยานแหง่ชาตแิบมฟ์ (Banff
National Park) ชาวยุโรปคนแรกทมีาเห็นความงามของทะเลสาบหลยุส ์คอื นักสํารวจชอื ทอม วลิสนั (Tom Wilson) คน้พบเมอืปี ค.ศ. 1882
เลคหลยุสเ์ป็นเมอืงชนบททอียู่ต่าํกวา่ทะเลสาบ เดมิเป็นหมู่บา้นเล็กๆทคีนงานสรา้งทางรถไฟใชเ้ป็นทพัีกในสมัยนัน ชมุชนนีมชีอืวา่ Holt City
ตอ่มาในปี ค.ศ. 1914 จงึไดช้อืใหม่วา่ Lake Louise เพอืเป็นเกยีรต ิแกเ่จา้หญงิหลยุส ์คาโรไลน ์อัตเบอรต์า พระธดิาองคห์นงึของ ควนีวกิตอเรีย
เนืองจากเจา้หญงิไดต้ดิตามพระสวามซีงึเป็นผูสํ้าเร็จราชการของอังกฤษมาอยู่ในแคนาดา จงึไดช้อืตามพระนามของเจา้หญงิ
ทะเลสาบหลยุสตั์งอยู่เหนือเมอืงบานฟ์ขนึไปราว 60 กโิลเมตร ทะเลสาบอยู่สงูกวา่ระดับน ้าํทะเล 1,730 เมตร
แวดลอ้มดว้ยเทอืกเขาทมีหีมิะขาวโพลนปกคลมุยอดเขา น ้าํในทะเลสาบเป็นสเีขยีวมรกต จงึไดช้อืวา่ “ทะเลสาบมรกต”



มผีวิน ้าํนงิทเีรียบใสราวกับกระจกสะทอ้นเงาของขนุเขาและ ธารน ้าํแข็งทอียู่สงูขนึไปเป็นภาพทงีดงาม สดุพรรณนา
ทะเลสาบแหง่นีเป็นจดุตังตน้ของการปีนเขาเพอืขนึไปดธูารน ้าํแข็ง หรือไปชมทะเลสาบเล็ก  ๆรายลอ้มดว้ยเทอืกเขางดงาม
อกีทังในทะเลสาบยังมกีอ้นน ้าํแข็งลอยฟ่องอยู่เป็นจดุ  ๆอสิระใหท้า่นไดช้มความงาม ดังสวรรคบ์นดนิของทะเลสาบเลคหลยุส์

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Banff International Hotel / Lake Louise Inn Hotel *** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เทอืกเขาซลัเฟอร ์(แคนเนเดยีน ร็อกก)ี - ขนึกระเชา้ชมเทอืกเขาซลัเฟอร ์- อทุยานแหง่ชาตแิบมฟ์ - แคลกะรี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เทอืกเขาซลัเฟอร ์(Sulphur Mountain) ภเูขาสงูทเีป็นจดุกําเนดิของบอ่น ้าํรอ้นในอุทยานแหง่ชาติ
เมอืฝนตกลงทยีอดเขาน ้าํฝนจะไหลผา่นชนักํามะถันลงไปรวมกันในทางน ้าํใตด้นิทไีดรั้บความรอ้นจากใตโ้ลก
เมอืสะสมมากเขา้น ้าํทไีหลออกมาจากพนืดนิใตภ้เูขาจะกลายเป็นน ้าํรอ้น ซงึบางแหง่ไม่มทีางน ้าํไหล
ทําใหน้ ้าํรอ้นใตด้นิพุง่ออกมาตามรอยปรแิตกของชนัหนิกลายเป็นน ้าํพรุอ้นขนึมา นําทา่นสูส่ถานีรถกระเชา้ ชอืวา่ Sulphur Mountain Gondola
Lift (กระเชา้ 1 หลัง นังไดป้ระมาณ 4 ทา่น) 

นําทา่น นงักระเชา้ขนึสูจ่ดุชมววิบนยอดเขาซลัเฟอร ์ซงึอยู่สงูกวา่ระดับน ้าํทะเลประมาณ 2,285 เมตร
บนยอดเขามทีางเดนิไปยังสว่นทสีงูทสีดุของยอดเขา คอื ยอดแซนซนั (Sanson Peak) สงู 2,337 เมตร
บนเทอืกเขามอีาคารททํีาการสําหรับนักพยากรณ์อากาศ ซงึชาวแคนาดา เรียกอาคารนีวา่ “รงันกอนิทร”ี
อาคารนีเป็นสถานทซีงึนักพยากรณ์อากาศชอื นอรมั์น แซนซนั (Norman Sanson) ใชเ้ป็นสถานททํีางานในการพยากรณ์อากาศเมอืปี ค.ศ. 1903
ในอาคารยังมโีตะ๊ เกา้อ ีเตยีงนอน และสงิของเครืองใชส้มัยทแีซนซนัมาทํางานอยู่ ระหวา่งทางเดนิไปยังยอดเขามจีดุชมววิอยู่เป็น ระยะ ๆ
และมป้ีายใหค้วามรูเ้รืองสตัวป่์าในทอ้งถนิกับธรรมชาตทิเีห็นอยู่รอบตัว และจดุชมววิแหง่นียังสามารถมองเห็นววิของเทอืกเขาร็อกกี
และทะเลสาบมรกตอันงดงามอกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปและชมววิจากมุมสงู

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม อทุยานแหง่ชาตแิบมฟ์ (Banff National Park) เป็นอุทยานแหง่ชาตแิหง่แรกและมชีอืเสยีงมากทสีดุของแคนาดา
ตังอยู่รมิเสน้ทางสาย Trans Canadian Highway เมอืงสําคัญ 2 เมอืงในบรเิวณนี คอื เมอืงแบมฟ์ และเมอืงเลคหลยุส ์เมอืปี ค.ศ. 1841
สมัยนันยังไม่มใีครรูจั้ก ดนิแดนแถบนีเลย จนถงึปลายปี ค.ศ. 1880 ไดม้กีารกอ่สรา้งทางรถไฟขา้มทวปีสาย Canadian Pacific Railway
คนงานกอ่สรา้งไดม้าเห็นความงดงามของธรรมชาตทิเีป็นดนิแดนแหง่ภเูขาทสีวยงามนี จงึนําไปเลา่ลอืถงึความงดงามของภมูปิระเทศ
บนเทอืกเขาร็อกก ีและตอ่มาไดม้กีารคน้พบบอ่น ้าํพรุอ้นทมีแีร่กํามะถันมากมายในบรเิวณนี
เพอืป้องกันไม่ใหน้ายทนุเขา้มาหาประโยชนจ์ากน ้าํพรุอ้นซงึเป็นทรัพยากรธรรมชาต ิรัฐบาลบรติชิโคลัมเบยีจงึประกาศจัดพนืท ี10 ตารางไมลข์อง
เทอืกเขาซลัเฟอรนี์เป็นเขตอุทยานเทอืกเขาร็อกก ี(Rocky Mountain Park) ขนึในบรเิวณทพีบน ้าํพรุอ้นในปี ค.ศ. 1885 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแคลกะรี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารไทย

ทพีกั
Delta Calgary Airport Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
แคลกะร ี- มอนทรอีอล

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

07.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิแคลกะรี



09.00 น.
ออกเดนิทางจากสนามบนิแคลกะรี สู ่สนามบนิมอนทรอีลั โดยสายการบนิแอร ์แคนาดา เทยีวบนิ AC160 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง)

อสิระอาหารกลางวันบนเครืองบนิ

15.02 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมอนทรอีลั (Montreal)

บา่ย
นําทา่นชม เมอืงมอนทรอีลั (Montreal) ซงึเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุในเขตการปกครองของรัฐควเิบก และเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุเป็นอันดับ 2
ของประเทศแคนาดา มอนทรีอัลเคยเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุถงึในปี 1970 หลังจากนันเมอืงโตรอนโตก็แซงหนา้ไป
เมอืงมอนทรีอัลมเีอกลักษณ์เฉพาะตัวทผีสานกลนิไอของฝรังเศส และ ยุโรป
แตใ่นขณะเดยีวกันก็ใหค้วามรูส้กึของความเป็นประเทศในทวปีอเมรกิาเหนืออย่างชดัเจน 

นําทา่นชมความงามของ เขตเมอืงเกา่ (Old Town) และ เมอืงใหม ่(New Town)  ซงึมอีาคารสงูทันสมัย ชมบรรยากาศเมอืงในแบบฝรังเศส
เนืองจากเมอืงนีประชากรสว่นใหญ่สอืสารโดยภาษาฝรังเศส เรียกไดว้า่เป็นชมุชนฝรังเศสขนาดใหญ่นอกประเทศฝรังเศสเลยก็วา่ได ้

นําทา่นเขา้ชม วหิารนอรธ์เทอดาม (Notre Dame Basilica of Montreal) ซงึเป็นวหิารเกา่แกแ่ละยงิใหญ่ทสีดุของเมอืงมอนทรีออล
ตัวอาคารดังเดมิสรา้งขนึในศตวรรษท ี17 แตอ่าคารปัจจบัุนนี สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1829 ในศลิปะแบบนีโอคลาสสกิและนีโอกอธกิ
ภายในวหิารประดับดว้ยไมแ้กะสลัก และกระจกสสีวยงามยงิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Hotel Le Cantlie Suites / Novotel Hotel Montreal ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
มอนทรอีอล - ออตตาวา  

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงออตตาวา (Ottawa) (ระยะทาง 200 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) เป็นเมอืงหลวงของประเทศแคนาดา
เมอืงทไีดรั้บการยอมรับวา่มคีวามสวยงาม และเป็นจดุศนูยร์วมของสถานท ีทางประวัตศิาสตร ์พพิธิภัณฑ ์สวนสาธารณะ ใหเ้ทยีวชมมากมาย
เมอืงออตตาวา เป็นเมอืงทตัีงอยู่บนฝังแม่น ้าํออตตาวา (Ottawa River) อกีทังยังเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสขีองประเทศ
และยังเมอืงใหญ่อันดับสองของรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ซงึเป็นรัฐทอียู่บรวิเณตอนกลางของประเทศแคนาดา ปัจจบัุนเมอืงออตตาวา
ไดก้ลายเป็นหนงึในเมอืงทเีตบิโตเร็วทสีดุในทวปีอเมรกิา และยังเป็นเมอืงทไีดรั้บการยอมรับวา่มคีวามสะอาดเป็นอันดับ 2 ในประเทศแคนาดา
และเป็นเมอืงทสีะอาดเป็นอันดับ 3 ของโลกอกีดว้ย 

นําทา่นถ่ายรูป และ ชมความยงิใหญ่ของ อาคารพาเลยีเมนท ์ฮลิล ์(Parliament Hill) อาคารรัฐสภาทสีรา้งขนึอย่างยงิใหญ่
และเป็นสถานททีอ่งเทยีวหลัก ทมีผีูช้มมากทสีดุแหง่หนงึของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานันเป็นอาคารตัวอย่างทดีี
ของอาคารทสีรา้งขนึในสไตลฟื์นฟกูอธคิ (Gothic Revival style) สรา้งขนึในชว่งระหวา่งวันท ี24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916 แลว้เสร็จใน วันท ี1
กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตังอยู่บรเิวณใจกลางเมอืงออตตาวา
ซงึจากจดุนีสามารถมองเห็นววิทวิทัศนอั์นงดงามของแม่น ้าํออตตาวาไดอ้ย่างชดัเจน

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งจนี

นําทา่นถ่ายรูปกับ อาคารหอศลิป์แหง่ชาตแิคนาดา (National Gallery of Canada) ซงึเป็นอาคารกระจกและอาคารหนิแกรนติ ออกแบบโดย
Moshe Safdie สรา้งขนึในปี 1880 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1988 ภายใน มกีารจัดแสดงภาพวาด, รูปปัน และรูปถ่ายเป็นจํานวนมาก 

โดยสงิทโีดดเดน่ทสีดุของคอลเลกชนัในการจัดแสดงก็คงจะเป็น รูปปนัแมงมุมยกัษ ์(The Maman statue) ของหลยุส ์บรูช์วัส ์(Louise
Bourgeois) ศลิปิน ชาวฝรังเศส ซงึถูกจัดแสดงไวบ้รเิวณทางเขา้หลักของอาคารหอศลิป์แหง่ชาตแิคนาดา 

จากนันนําทา่นเดนิเลน่ใน ยา่นออตตาวา ดาวนท์าวน ์(Downtown Ottawa) ตังอยู่บรเิวณใจกลางเมอืงออตตาวา



ซงึปัจจบัุนกลายเป็นศนูยก์ลางการคา้และเศรษฐกจิของเมอืง 

นําทา่นชม ยา่นถนนแอลจนิ (Elgin Street) เป็นถนนทตัีงอยู่บนพนืทสีามเหลยีมทองคํา ของเมอืงออตตาวา ซงึเป็นจดุศนูยร์วมของรา้นคา้
รา้นอาหาร บาร ์และอนืๆ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Crowne Plaza Gatineau - Ottawa Hotel / Four Point by Sheraton ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
ออตตาวา - คงิสต์นั - ลอ่งเรอืชม 1000 Island - น้าํตกไนแองการา่ - ดนิเนอร ์Skylon Tower - พกัหอ้งววิน้าํตก

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคงิสต์นั (Kingston) (ระยะทาง 195 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) ซงึเป็นเมอืงเล็กเมอืงหนงึของแคนาดา
ตังอยู่ทางทศิตะวันออกของทะเลสาบออนทารโิอจบกับแม่น ้าํเซ็นตล์อวเ์รนซ ์(St. Lawrence River) เป็นจดุเรมิตน้ของ 1000 Island
คงิสตั์นเป็นเมอืงหลวงเมอืงแรกของประเทศแคนาดา แตด่ว้ยเนืองจากเป็นเมอืงขนาดเล็กทําใหถู้กโจมตจีากอเมรกิา
ดังนันจงึไดม้กีารเปลยีนเมอืงหลวงใหม่เป็น มอนทรีอัลโตรอนโต และเป็น ออตตาวา ในทสีดุ 

นําทา่น ลอ่งเรอืเทยีวชม 1000 ไอสแ์ลนด ์(Thousand Island) ชมความสวยงามของเกาะแกง่ตา่งๆมากมาย นับพันเกาะ
เรียงรายอย่างสวยงาม

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ 

จากนันนําทา่นแวะถ่ายรูปกับ ศาลาวา่การเมอืงคงิสต์นั (City Hall) ซงึเป็นอาคารสรา้งขนึในปี 1843 ในแบบสไตลบ์รติชิ เรเนซองส์
อันสวยงาม 

นําทา่นเดนิทางสู ่น้าํตกไนแองการา่ อันยงิใหญ่และชนืชมความงดงามของน ้าํตกทสีรรคส์รา้งขนึโดยธรรมชาติ
และถอืวา่เป็นน ้าํตกทสีวยงามทสีดุแหง่หนงึของโลกทคีณุทา่นตอ้งมาสมัผัส 

นําทา่นขนึ หอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เพอืชมววิทสีวยสดงดงามของน ้าํตก
และพเิศษใหท้า่นไดรั้บประทานอาหารค่าํบนหอคอยสกายลอน หลังอาหารค่าํ
ทา่นสามารถขนึสูจ่ดุชมววิชนับนของหอคอยสกายลอนเพอืถ่ายรูปมุมสงูของน ้าํตกไนแองการ่า

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
Marriott on the Fall / Sheraton / Hilton on the Fall (Fall view) ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

พเิศษ....หอ้งพกัววิน้าํตก ใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศน้าํตกไนแองการา่อยา่งใกลช้ดิ และชนืชม แสง ส ียามค่าํคนื

วนัท ี8
ลอ่งเรอืน้าํตกไนแองการา่ - โตรอนโต - ขนึหอคอย CN Tower

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ครังยงิใหญ่ ในการชมน ้าํตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิจรงิ  ๆกับโปรแกรม การลอ่งเรอืในน้าํตกไนแองการา่
(Hornblower Niagara Cruises) ชมความยงิใหญ่ของน ้าํตกไนแองการ่า น ้าํตกทไีดช้อืวา่ยงิใหญ่สวยงามตดิอันดับโลก
อสิระใหท้า่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ เดนิเลน่รอบบรเิวณน ้าํตกไนแองการ่า 
หมายเหต:ุ โปรแกรมลอ่งเรือ จะเปิดใหบ้รกิารหลังวันท ี25 เมษายน ของทกุปี จนถงึประมาณสนิเดอืนตลุาคม
แตอ่ย่างไรก็ตามขนึกับสภาพอากาศแตล่ะปีดว้ย หากเรือไม่สามารถลอ่งไดอั้นเนืองจากสภาพอากาศไม่เออือํานวย



ทางทัวรจ์ะทําการเปลยีนโปรแกรมลอ่งเรือเป็นโปรแกรม Journey behind the fall ใหล้กูคา้ทดแทน

นําทา่นสู ่ไนแองการา่ ชอ้ปปิงเอาทเ์ลต (Niagara Shopping Outlet) ซงึเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ตังอยู่ใกลก้ับน ้าํตกไนแองการ่า
มรีา้นคา้กวา่มากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซอืของอย่างจใุจ อาท ิBODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS,
ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นตน้

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน มอืพเิศษบนหอยคอย Skylon Tower

นําทา่นออกเดนิทางสู ่นครโตรอนโต เมอืงหลวงของรัฐออนตารโิอ (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 30 นาท)ี
นครทใีหญ่ทสีดุในประเทศแคนาดา เป็นเมอืงทมีปีระชากรอาศัยอยู่หนาแน่นทสีดุของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับหนงึของแคนาดา
และยังเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ในฝังตะวันตก 

นําทา่น ขนึหอคอยซเีอ็น (CN Tower)  ซงึมคีวามสงูถงึ 520 เมตร เป็นหอคอยทสีงูทสีดุในโลก
ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตไดอ้ย่างจใุจ 

ไดเ้วลานําทา่นเทยีวชม เมอืงโตรอนโต เป็นเมอืงททัีนสมัยอกีเมอืงของประเทศแคนาดา เมอืงนีมปีระชากร 2.5 ลา้นคนอาศัยอยู่
และเป็นหนงึในเมอืงเศรษฐกจิของโลกทสํีาคัญ รวมทังยังเป็นศนูยร์วมของผูค้นจากหลากหลายเชอืชาต ิอาท ิเชน่ ชาวโปรตเุกส, ชาวอติาล,ี
ชาวละตนิอเมรกิา และชาวเอเชยี ซงึเมอืงโตรอนโตยังมชีมุชนชาวจนีทใีหญ่ทสีดุในอเมรกิาเหนือ เมอืงโตรอนโต ประกอบไปดว้ย 6 เขต ไดแ้ก่
Downtown, North York, East York, York, Scarborough และ Etobicoke 

นําทา่นชม มหาวทิยาลยัโตรอนโต ซงึเป็นศนูยก์ลางทางการศกึษาของรัฐออนตารโิอ 

นําทา่นถ่ายรูปคูก่ับ อาคารรฐัสภา ของรัฐออนตารโิอ ซงึมพีระบรมรูปของพระนางวคิตอเรีย
พระราชนีิแหง่อังกฤษเจา้อาณานคิมในสมัยกอ่นตังอยู่ดา้นหนา้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

20.30 น.
หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงโตรอนโต

วนัท ี9
โตรอนโต - ฮอ่งกง

01.45 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิโตรอนโต (Toronto) สู ่สนามบนิเช็คแลป๊กอ๊ก ประเทศฮอ่งกง โดย สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์
เทยีวบนิ CX829 ใชเ้วลาบนิประมาณ 15.15 ชวัโมง (สายการบนิมบีรกิารอาหารค่าํ และ อาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิ)

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล *******

วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

05.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเช็คแลป๊กอ๊ก ประเทศฮอ่งกง

08.50 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์ เทยีวบนิ CX713 ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.45 ชวัโมง
(สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิ)

10.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรแ์คนาดา



ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี28 มถิุนายน 2562 เวลา 11:20 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรแ์คนาดา

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์ (กระเป๋าเดนิทาง น ้าํหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ใบ)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานท  ีตามระบุ, คา่วซีา่แคนาดา

• น ้าํดมืบรกิารบนรถ 1 ขวดตอ่ท่านตอ่วัน

• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, พนักงานขบัรถ, ไกดไ์ทย

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่วซีา่แคนาดา (เรมิตงัแต ่1 มกราคม 2562 ลกูคา้จะตอ้งยนืวซีา่ และ สแกนลายนวิมอืตวัเองเท่านัน)

• สาํหรบัการยนืวซีา่แคนาดา หากลกูคา้ใหท้างบรษัิทดาํเนนิการในสว่นของวซีา่แคนาดาทังหมด เสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ดาํเนนิการเพมิท่านละ 5,500 บาท
(ในกรณนีทีางบรษัิทจะแจง้นัดหมายใหล้กูคา้มาทําการสมัภาษณอ์กีท )ี

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท -์แฟกซ ์คา่เครอืงดมืมนิบิารแ์ละคา่ใชจ้่ายอนืๆทมีไิดร้ะบุ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการสํารองทนัีง และการชําระเงนิ
• งวดท  ี1: สาํรองทนัีงจ่าย 50,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัไดร้บัการยนืยันกรุป๊เดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2: ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่60 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-59 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่4-19วัน)

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการนาํเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม***

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

•  กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ



เอกสารยนืวซีา่แคนาดา (ใชเ้วลายนืประมาณ 16 วนัทาํการ)
(ทางบรษิทัทวัรด์าํเนนิการยนืใหแ้ละรวมคา่วซีา่แลว้)

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

•  สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

•  ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

• แบบฟอรม์คาํรอ้งขอวซีา่ และ แบบฟอรม์เกยีวกบัครอบครวั (กรณุากรอกใหค้รบถว้น) (กรณุากรอกแบบฟอรม์ภาษาไทยททีางบรษัิทฯ ทัวรใ์หก้รอกขอ้มลู
เพอืทําวซีา่ออนไลน)์

• หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทเีหลอือายกุารใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขนึไป และมหีนา้สาํหรบัตดิวซีา่ อยา่งนอ้ย 3 หนา้
หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย

• รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 1.37 x 1.77 นวิ จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• สาํเนาบัตรประชาชน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทมีรีายละเอยีดบา้นเลขทมีาดว้ย)

• สาํเนาทะเบยีนสมรส (กรณผีูห้ญงิ.....หากมกีารเปลยีนคาํนําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้าํนําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาใบมรณะบัตร

• สตูบิัตร (กรณเีดก็ต่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ:์ (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงันี
• เดก็ เดนิทางกบับุคคลอนื บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านัน และใหร้ะบุวา่
ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชอื) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั

• เดก็ เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา
(ระบุชอืบดิา)

• เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา
(ระบุชอืมารดา)

• หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ

• จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)
• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)



• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้

• กรณพีนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตาํแหนง่ ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน

• กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน

• กรณเีกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ

• กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษา นันวา่กาํลงัศกึษาอยู ่ระบุชันปีทศีกึษา

• หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง Bank guarantee และ สาํเนาบัญช  ีเลม่เดยีวกนั)

• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
20 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขนึไปจากเดอืนทจีะยนืวซีา่ มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรบัสมดุและสาํเนา 20 วันกอ่นยนืวซีา่)

• ************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบัญชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเท่านัน *************

หมายเหต ุ:
• หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมทมีกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนอืง) เช่นจากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ท่านตอ้งไปขอ Bank
statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยสาํเนาสมดุบัญชบีัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรพัย ์(Saving) มาดว้ย

• หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดงันี

- หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
20 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่ - สาํเนาสมดุบัญชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
• หากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี

- หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชอืเจา้ของบัญช  ีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชอืผูถ้กูรบัรองในจดหมายดว้ย) - กรณุาแนบสตูบิัตร,
ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั
• กรณนีายจา้งรบัรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง

- จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน - หนังสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 1 และ 2
(สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ ีไมต่อ้งแนบมา)

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ 
• ในแคนาดาสว่นใหญไ่มม่บีรกิารหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง เนอืงจากเตยีงจะเป็นเตยีง Queen Size Bed 2 เตยีง (TWN) ไมส่ามารถวางเตยีงเสรมิได ้
กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.

• กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.
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