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NT595
ทวัรแ์คนาดา แวนคเูวอร ์น ้าํตกไนแองการ่า 10 วัน 7 คนื (MU)
ทัวรแ์คนาดา , 10 วัน 7 คนื ,

RADISSON HARRISBURG  , Delta Calgary Airport Hotel  , Best Western Premier Calgary Plaza  , Banff
Ptarmigan Inn  , Hilton Suites Toronto Markham  , HOLIDAY INN

 

แวนคูเวอร ์- แก๊สทาวน ์- เกาะวคิตอเรยี - สวนบูชารด์ - พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรป์ราสาทเครดดารอด STANLEY PARK

เสาอนิเดยีนแดง - สถานรีถไฟ Canadian Pacific Railway - คลัการ ีแหง่รฐัอลัเบอรด์า้ - อุทยานแหง่ชาตบิานฟ์ -
สวนควนีพารค์

อุทยานแหง่ชาตโิยโฮ - น้าํตก BOW FALLS - ยอดเขาซลัเฟอร ์- สะพานหนิธรรมชาต ิ- อุโมงค ์SPIRAL TUNNEL

ทะเลสาบหลยุส ์- ลานน้าํแข็งโคลมัเบยี ไอซฟิ์ลด ์- ธารน้าํแข็งอทาบาสกา้ - น้าํตกไนแอการา่ - Canada One Outlets

เมอืงโตรอนโต - Square One shopping Center - หอคอย CN Tower - มหาวทิยาลยัโตรอนโต - อาคารรฐัสภา -
ศาลาวา่การเมอืง

 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง



วนัท ี1
กรุงเทพฯ - มหานครเซยีงไฮ ้- แวนคเูวอร ์ประเทศคานาดา

10.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไชนา่ อสีเทริน์ (MU) ประต ู10 แถว U
พบเจา้หนา้ท ีคอยอํานวยความสะดวก

13.35 น.
ออกเดนิทางสู ่มหานครเซยีงไฮ ้โดย สายการบนิไชนา่ อสิเทริน์ แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีMU542

18.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่ง มหานครเซยีงไฮ ้เพอืรอเปลยีนเครือง
**กรุ๊ปออกเดนิทางตังแตวั่นท ี08-17 พ.ย. เดนิทางถงึนครเซยีงไฮเ้วลา 18.50 น.**

23.40 น.
ออกเดนิทางสู ่แวนคเูวอร ์โดยเทยีวบนิท ีMU597
**กรุ๊ปออกเดนิทางตังแตวั่นท ี08-17 พ.ย. ออกเดนิทางเวลา 23.45 น.**

.
******* เครอืงบนิบนิผา่นเสน้แบง่เวลาสากล *******

19.50 น.
ถงึ สนามบนิแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 13 ชวัโมง) 

เมอืงแวนคเูวอร ์(Vancouver)  เป็นเมอืงทา่ชายฝังทมีชีอืเสยีงทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องรัฐบรติชิ โคลัมเบยี (British Columbia)
ประเทศแคนาดา (Canada) เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของรัฐ และในภมูภิาคแปซฟิิก ซงึมคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาตทิสีวยงามมาก 
**กรุ๊ปออกเดนิทางตังแตวั่นท ี08-17 พ.ย. เดนิทางถงึเวลา 18.50 น.**

ทพีกั
HOLIDAY INN หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
แวนคเูวอร ์- แกส๊ทาวน ์- เกาะวคิตอเรยี - สวนบูชารด์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําชมย่านชมุชนแรกของแวนคเูวอร ์เรียกวา่ แกส๊ทาวน ์(Gastown) ซงึบกุเบกิโดย "Gass Jack" Deighton ผูร้เิรมิการเปิดผับขายเบยีร์
จนกลายเป็นทนียิมกันอย่างมากของชมุชนแก็สทาวน์

ชม นาฬกิาไอน้าํ (Steam clock) เรือนแรกของโลก และปัจจบัุนยังใชง้านไดต้ามปกติ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืซอรว์าสเซน (Tsaw Wassen)

นําทา่น ลอ่งเรอืเฟอรร์ ีขา้มช่องแคบจอรเ์จยี (Strait of Georgia) อันสวยงามสู ่เกาะวคิตอเรยี (Victoria Island)
เมอืงหลวงของรัฐบรติชิโคลัมเบยี ระหวา่งทางทา่นอาจจะมโีอกาสเห็นฝงูปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต วา่ยวนเวยีนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
จากนันนําทา่นชมความสวยงามของ สวนบูชารด์ (Butchart Garden)
นําทา่นชมสวนดอกไมท้ไีดรั้บการยกย่องวา่เป็นสวนดอกไมท้งีดงามทสีดุแหง่หนงึในโลก บนเนือทกีวา่ 35 เอเคอร ์ตังอยู่ทา่มกลางหบุเขาชงัเคน่
นําทา่นถ่ายภาพกับอาคารรัฐสภาในเมอืงวคิตอเรียและรูปปันพระนางเจา้วคิตอเรีย

จากนันนําทา่นถ่ายภาพบรเิวณดา้นนอกกับ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรป์ราสาทเครดดารอด (Craigdarroch Castle Historical Museum) 



นําทา่นนังเรือเฟอรร์ี กลับสู ่แวนคเูวอร์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
HOLIDAY INN หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
STANLEY PARK - เสาอนิเดยีนแดง - บนิภายใน - คลัการ ีแหง่รฐัอลัเบอรด์า้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําชม STANLEY PARK เป็นสถานทจัีดกจิกรรมกลางแจง้ เพอืการพักผอ่นหย่อนใจและสนัทนาการ และใหท้า่นไดม้โีอกาส ถ่ายรูปคูก่ับ
เสาอนิเดยีนแดง (Totem Pole) ทเีกา่แก ่ใหท้า่นไดถ้่ายภาพ Canada Place สถานทซีงึเคยจัดงาน World’s Fair ปี ค.ศ.1986

จากนันนําชม สถานรีถไฟ Canadian Pacific Railway ซงึเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเดน่ของเมอืง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

..... น.
ออกเดนิทางสูเ่มอืงคัลการี โดยสายการบนิ..... เทยีวบนิท.ี....

..... น.
ถงึ สนามบนิเมอืงคลัการ ีแหง่รฐัอลัเบอรด์า้ (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 13 ชวัโมง) ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.25 ชวัโมง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
BEST WESTERN CALGARY PLAZA หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
คลัการ ี- อทุยานแหง่ชาตบิานฟ์ - อทุยานแหง่ชาตโิยโฮ - บาฟฟ์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําชม เมอืงคลัการ ี(Calgary) เมอืงเศรษฐกจิมังคังดว้ยทรัพยากร ธรรมชาต ิและน ้าํมัน เป็นเมอืงใหญ่ทสีดุเป็นอันดับหนงึของรัฐอัลเบอรต์า้
(Alberta) และเป็นเมอืงหนา้ดา่นสู ่เทอืกเขาร็อกก ี(Rocky Mountains) ภมูปิระเทศของรัฐนีจะประกอบไปดว้ยเทอืกเขาร็อคก ีอันสงูชนั
ทุง่หญา้แพรรีอันกวา้งใหญ่ อุทยานแหง่ชาตบิานฟ์ ทปีกคลมุไปดว้ยหมิะซงึมเีนือทขีนาดใหญ่เทา่กับประเทศสวสิเซอรแ์ลนดทั์งประเทศ
เมอืงคัลการีเป็นเมอืงคาวบอยทมีชีอืเสยีงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยทใีหญ่ทสีดุในโลก

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่อทุยานแหง่ชาตบิานฟ์ (Banff National Park)
เป็นอุทยานแหง่ชาตแิหง่แรกและมชีอืเสยีงทสีดุของแคนนาดาระหวา่งทางทา่นอาจจะไดพ้บเห็นสตัวส์งวน อาท ิกวางพันธุใ์หญ่ (ELK) ควายไบซนั
หมยัีกษ์กรีซล ีฯลฯ ผา่นชมทวิทัศนท์สีวยงามของภเูขาร็อคก ีจนถงึเมอืงบานฟ์ เพชรน ้าํเอกแหง่เทอืกเขาร็อคกี
ซงึตังอยู่ทา่มกลางขนุเขาอันสวยงาม จากนัน

นําทา่นชม น้าํตก BOW FALLS ซงึเป็นตน้กําเนดิของแม่น ้าํโบว ์ทกีัดเซาะหนิลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชนัหนิทมีสีสีนัสวยงามหลากสี
ลัดเลาะธารน ้าํตกสวยแปลกตาดว้ยสายน ้าํทหีลากสูพ่นืหนิเบอืงลา่ง

จากนันนําทา่นนังกระเชา้ลอยฟ้า ขนึสู ่ยอดเขาซลัเฟอร ์(Mt. Sulphur) ซงึมคีวามสงู 2,281 เมตร ชมทัศนียภาพทสีวยงามของเมอืงบานฟ์
และเทอืกเขาแคนาเดยีนร็อคกทีโีดดเดน่สวยงาม

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง



บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตโิยโฮ (Yoho National Park)  คอือกีหนงึอุทยานแหง่ชาตใินประเทศแคนาดา
เป็นอุทยานแหง่ชาตทิไีดรั้บการบรรจไุวใ้นรายชอืมรดกโลกทปัีจจบัุนกลายเป็นหนงึในสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงในเขตเทอืกเขาแคนาเดยีน
ร็อกก ี(Canadian Rocky Mountains) รัฐทตัีงยู่ทางตะวันตกสดุของประเทศแคนาดา ทะเลสาบมรกต (Emerald Lake)
ทะเลสาบธารน ้าํแข็งทมีคีวาม สวยงาม และเป็นหนงึในสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงของอุทยานแหง่ชาตโิยโฮ

ชมความงามของทะเลสาบมรกต พรอ้มความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิ ีสะพานหนิธรรมชาต ิ(Natural Bridge) และอโุมงค ์SPIRAL
TUNNEL

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาฟฟ์ (Banff) ศนูยก์ลางกฬีาฤดหูนาว อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และเพลดิเพลนิกับความน่ารักของเมอืงบาฟฟ์
พรอ้มทังเลอืกซอืสนิคา้นําสมัยของทรีะลกึ และของฝากในราคาปลอดภาษีรัฐ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
BANFF PTARMIGAN INN หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ทะเลสาบหลยุส ์- ลานน้าํแข็งโคลมัเบยี - คลัการี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นลัดเลาะไปตาม เทอืกเขาร็อกก ีระหวา่งทางทา่นจะเพลดิเพลนิกับทัศนียภาพทงีดงามตลอดสองขา้งทาง
ยอดเขารูปทรงแปลกตาทปีกคลมุดว้ยหมิะขาวทสีะอาดและหบุเขาทพีาดผา่นดว้ยธารน ้าํแข็งขนาดตา่งๆ
ป่าสนสเีขยีวเขม้ตัดกับสเีหลอืงทองของตน้สปรูซส ์และเหลอืงสดของใบแอ๊ปเปิลทพีรวิไหวคลา้ยระฆังยามตอ้งลม อกีทังทะเลสาบสเีทอรค์วอยซ์
(Turquoise)

จากนันมุ่งสู ่ทะเลสาบหลยุส ์(Lake Louise) ทะเลสาบทมีชีอืเสยีงของรัฐอัลเบอรต์าเป็นทะเลสาบเล็ก  ๆทซีอ่นตัวอยู่ในโอบลอ้มของขนุเขา
สงูกวา่ระดับน ้าํทะเล ราว 1,730
เมตรอสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทับใจของทะเลสาบสเีขยีวใสมรกตและทัศนียภาพทสีวยงามของทะเลสาบโดยรอบ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ลานน้าํแข็งโคลมัเบยี ไอซฟิ์ลด ์(Columbia Ice field) เป็น ธารน้าํแข็ง (Glacier)
ทใีหม่ทสีดุในเทอืกเขาร๊อกกทีมีอีายุนับหลายลา้นปี เป็นสว่นหนงึของ อทุยานแหง่ชาตแิจสเปอร ์(Jasper National Park)
มขีนาดใหญ่พอๆกับเมอืงหนงึเมอืง ใหท้า่นไดม้ชีนืชมกับววิทวิทัศนข์องธารน ้าํแข็งทใีหญ่และเกา่แกท่สีดุของทวปีอเมรกิาเหนือ

เปลยีนพาหนะเป็น สโนวโ์คช้ เพอืขนึสู ่ธารน้าํแข็งอทาบาสกา้ (Athabasca Glacier)
เพยีงแหง่เดยีวในโลกทพีาหนะพเิศษนีสามารถนําทา่นขนึไปบนธารน ้าํแข็งไดอ้ย่างปลอดภัย เก็บภาพความประทับใจไวเ้ป็นทรีะลกึ

หมายเหตุ
- กรณีทไีม่สามารถนําทา่นเดนิทางไปยัง โคลัมเบยี ไอซฟิ์ลดไ์ด ้เนืองจากสภาพอากาศ ไม่เออือํานวย
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธปิรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม
- สําหรับพเีรียดเดนิทางตังแตวั่นท ี18 ตลุาคม 62 เป็นตน้ไป โคลัมเบยี ไอซฟิ์ลดปิ์ดทําการ
ทางบรษัิทขอปรับเปลยีนโปรแกรมดว้ยการนําทา่นขนึกระเชา้เลกหลยุสแ์ทน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
DELTA AIRPORT หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6



คลัการ ี- บนิภายใน - โตรอนโต - Canada One Outlets - ไนแอการา่ - อาหารค่าํบน SKYLON TOWER

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

..... น.
ออกเดนิทางสูโ่ตรอนโต โดยสายการบนิ.... เทยีวบนิท.ี...

..... น.
ถงึ สนามบนิเมอืงโตรอนโต (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 11 ชวัโมง) ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 . 45 น. ชวัโมง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
จากนันเดนิทางสู ่น้าํตกไนแอการา่ (Niagara Falls) น ้าํตกขนาดใหญ่หลายแหง่ประกอบกัน
ตังอยู่บนแม่น ้าํไนแอการ่าบนพรมแดนระหวา่งประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมรกิา

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้แฟชนัมากมายท ีCanada One Outlets อาทเิชน่ American Eagle Out, Burberry, Clark’s, Coach, Converse,
DKNY, Foot locker Outlet, Forever 21, Fossil, Gap Outlet, Guess, Hugo Boss Outlet, Kate Spade, Kenneth Cole, Levi’s, Michael
Kors, Sunglasses, Skechers, Polo Ralph Lauren, Nike, Swarovski, Toy’’R’’US Express, Vitamin world ฯลฯ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอคอย SKYLON TOWER ชมววิอันสวยงามของ น ้าํตกไนแอการ่าจากมุมสงู

ทพีกั
RADISSON HARRISBURG หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
ลอ่งเรอืชมน้าํตกไนแอการา่ - เมอืงโตรอนโต

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นลอ่ง เรอืชมน้าํตกไนแอการา่ (Niagara Falls) ตังอยู่บนแม่น ้าํไนแอการ่าทางตะวันออกของทวปีอเมรกิาเหนือ
บนพรมแดนระหวา่งประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมรกิา น ้าํตกไนแอการ่าประกอบดว้ยน ้าํตกสามแหง่ คอื น ้าํตกเกอืกมา้ (Horseshoe Falls) สงู 158
ฟตุ, น ้าํตกอเมรกิาสงู 167 ฟตุ, และน ้าํตกขนาดเล็กกวา่ทอียู่ตดิกัน คอืน ้าํตก Bridal Veil.
มจีดุชมววิทสีวยงามและเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญของทัง 2 ประเทศ
(หมายเหต ุ: การลอ่งเรือ Hornblower Niagara Cruises เปิดบรกิาร ถงึปลายเดอืนพฤศจกิายน
หรืออาจมกีารเปลยีนแปลงขนึอยู่กับสภาพอากาศ และถา้หากสภาพอากาศไม่เออือํานวย ทางบรษัิทนําทา่นลงสู ่“JOURNEY BEHIND THE
FALLS” ชมฉากหลังน ้าํตก เพอืชมความงามของน ้าํตกไนแอการ่าอย่างใกลช้ดิเป็นการทดแทน)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุในประเทศแคนาดา และเป็นเมอืงทใีหญ่อันดับท ี4 ในทวปีอเมรกิาเหนือ
และโตรอนโตเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มปีระชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน และเป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ
วัฒนธรรม มสีถานททีอ่งเทยีวทน่ีาสนใจ เชน่ หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พพิธิภัณฑ ์Royal Ontario

นําทา่นสู ่Square One shopping Center เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่มรีา้นคา้มากกวา่ 360 รา้นคา้
อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้แฟชนัชนันําอย่างจใุจ อาท ิเชน่ Coach, Guess, Banana republic, American Eagle ฯลฯ
รวมไปถงึมหีา้งขนาดใหญ่ตังอยู่ภายในดว้ยอย่าง Walmart ,Sears และ The Bay

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
HILTON MARKHAM หรือเทยีบเทา่



วนัท ี8
เมอืงโตรอนโต - ขนึหอคอยซเีอ็น - สนามบนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นขนึ หอคอยซเีอ็น (CN Tower)  ทมีคีวามสงูถงึ 520 เมตรเป็นหอคอยทสีงูทสีดุในโลก
ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพของเมอืงโตรอนโตอย่างทัวถงึ รวมทังทะเลสาบออนตารโิอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands)
ซงึยังเป็นทสีนามบนิ ของ Billy Bishop Toronto City Airport ททีา่นสามารถมองเห็นไดจ้ากบนหอคอยนี 

นําทา่นชม มหาวทิยาลยัโตรอนโต (University of Toronto)  ศนูยก์ลางการศกึษาของโตรอนโต 

จากนันนําทา่นถ่ายรูปคูก่ับ อาคารรฐัสภา ของรัฐออนตารโิอ ซงึมพีระบรมรูปของพระนางวคิตอเรีย
พระราชนีิแหง่อังกฤษเจา้อาณานคิมในสมัยกอ่นตังอยู่ดา้นหนา้, ศาลาวา่การเมอืง (Toronto City Hall), สวนควนีพารค์ (Queen’s Park)
เป็นตน้

11.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโตรอนโต

16.25 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีMU208
**กรุ๊ปออกเดนิทางตังแตวั่นท ี08 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 15.25 น.**

.
******* เครอืงบนิบนิผา่นเสน้แบง่เวลาสากล *******

วนัท ี9
เซยีงไฮ้

18.55 น.
ถงึสนามบนิ แวะพักเพอืรอการเปลยีนเครือง
**กรุ๊ปออกเดนิทางตังแตวั่นท ี08 พ.ย. 62 เดนิทางถงึเวลา 19.20 น.**

21.35 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีMU547
**กรุ๊ปออกเดนิทางตังแตวั่นท ี08 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 20.40 น.**

วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

01.05 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ 
**กรุ๊ปออกเดนิทางตังแตวั่นท ี08 พ.ย. 62 เดนิทางถงึเวลา 00.55 น.**

อตัราคา่บรกิารทวัรแ์คนาดา
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี19 กันยายน 2562 เวลา 11:44 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรแ์คนาดา

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี
• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี

• รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 23
ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่วซีา่ประเทศแคนนาดา (คา่ธรรมเนยีมวซีา่จาํนวน 6,000 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ)

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 CAD)

เงอืนไขการชําระคา่ทัวร์

• ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• เงอืนไขการชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง



• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้(30
ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เงอืนไขเพมิเตมิ

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด



เอกสารประกอบการขอวซีา่แคนาดา

• ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่นับจากวันยนืประมาณ 1 เดอืน

• ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ VFS Global (เทรนด ีชัน 28)

• เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด

• ในระหวา่งยนืวซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี เพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืยๆ**

1.หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่
6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) 
***ในกรณทีถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่าํนักอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนักเรยีน นักศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ
กรณุาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทใหท้ราบทันท  ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ
บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กาํหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***

2.รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นวิ หรอื 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พนืหลงัขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบั
ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ)

3.หลกัฐานการทํางาน
• เจา้ของกจิการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD) ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื
สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403)

• เป็นพนักงาน หนังสอืรบัรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุตาํแหนง่, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทอีอกเอกสาร
ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)

• นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยู ่(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทอีอกเอกสาร ชอื-
สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)

• กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถา่ยรา้น สญัญาเช่าท  ีโฉนดทดีนิ เป็นตนั

4.หลกัฐานการเงนิ
• กรณผีูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง ใช  ้สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสาํเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน
รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช  ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 15 วันกอ่นวันยนืวซีา่ และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน
• ในกรณทีมีกีารเคลอืนไหวบัญช  ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช  ้Bank Statement แทนสาํเนาสมดุเงนิฝาก

• สถานทูตไมร่บัพจิารณาบัญชตีดิลบ บัญชฝีากประจํา บัญชกีระแสรายวัน

• บัญชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบัตร ตราสารหน ีกองทุน และสลากออมสนิ

• กรณเีปลยีนบัญชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้่านถา่ยสาํเนาสมดุบัญชมีาทังสองเลม่ (ทังเลม่เกา่ - เลม่ใหม)่

• กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง ถา่ยสาํเนาสมดุบัญช  ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบุคคลทอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพนัธ์
เช่น สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส)

5.กรณเีด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา
• หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย

• หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย

• หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา

• กรณเีดก็ทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

6.เอกสารสว่นตวั
• สาํเนาทะเบยีนบา้น

• บัตรประชาชน

• สตูบิัตร (กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี)



• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี

• ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน)

7.ทา่นไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสําเนาถกูตอ้ง

***เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ***
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