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วันท่ี 1 
07 ต.ค. 61 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก) อาทติย์ 

06.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์
แปซิฟิก แอร์เวย์ เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 
08.15 น. ออกเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX700 
12.10 น. ถงึสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเท่ียวบิน 
16.15 น. ออกเดินทางสูเ่มืองแวนคเูวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเท่ียวบินท่ี CX838 
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  
13.00 น. ถงึสนามบินแวนคเูวอร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร (เวลาในประเทศ

แคนาดาได้ถกูแบ่งออกเป็น 6 โซน ซึง่ในแตล่ะโซนจะมีเวลาตา่งกนั 1 ชัว่โมง
โดยประมาณ ซึง่เวลาท่ีกรุงเทพจะเร็วกวา่ประมาณ 14 - 15 ชัว่โมง) 
รถโค้ชน าท่านเท่ียวชมเมืองแวนคเูวอร์ (Vancouver) นิตยสาร "เดอะ อีโคโนมิสต์" 
ได้จดัอนัดบัให้เป็นแชมป์เมืองท่ีน่าอยู่ท่ีสดุในโลก และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ช่ือ
เมืองถกูตัง้ขึน้หลงัศตวรรษท่ี 18 โดยนกัส ารวจชาวองักฤษ "จอร์จ แวนคเูวอร์" ท่ีใช้
เวลาในส ารวจพืน้ท่ีเพียงแค ่ 1 วนัเท่านัน้ แตเ่ดิมท่ีแห่งนีเ้คยเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยัของ
ชาวอินเดียนแดง น าท่านไปชมสแตนลี่ปาร์ค ถกูจดัให้เป็นอทุยานเม่ือปี 1888 อดุม
สมบรูณ์ไปด้วยพืชพนัธุ์ป่าฝนนบั 10,000 ต้น และมีสวนดอกไม้ท่ีจดัไว้อย่าง
สวยงามตา ร่มร่ืนด้วยลากูนอนังดงาม แล้วในอทุยานยงัเตม็ไปด้วยสตัว์ป่า
มากมาย เป็นอทุยานป่าท่ีเป็นสถานท่ีน่าสนใจ เหมาะแก่การมาเดินเท่ียวสดู
บรรยากาศแห่งความบริสทุธ์ิของธรรมชาติ น าท่านถ่ายรูปคูเ่ป็นท่ีระลกึกบัเสาโท
เท็ม (Totem) ของชนเผ่าพืน้เมืองอินเดียนแดง เป็นวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีตัง้โดดเดน่
เป็นสง่า ไว้ร าลกึประวตัิศาสตร์ เข้าชมคาปิลาโน เป็นสะพานไม้แขวนท่ียาวท่ีสดุ
ของแคนาดา รองรับน า้หนกัได้ถงึ 90,000 ก.ก. (ช้าง 96 เชือก) มีความยาวถงึ 137 
เมตร ทอดข้ามเหวลกึ 70 เมตรเหนือแมน่ า้คาปิลาโน กลบัเข้าสูย่่านไชน่าทาวน์ 
ชมุชนชาวจีนท่ีอพยพมาตัง้แตย่คุบกุเบิก ย่าน Gastown คือโซนเมืองเก่าแก่ ถือ
เป็นดาวน์ทาวน์แห่งแรกของแวนคเูวอร์ท่ีนกับกุเบิก Gassy Jack Deighton 
ลอ่งเรือมาพบและตัง้ชมุชนแรกขึน้ในปี ค.ศ.1867 ความส าคญันีเ้อง ท าให้ปัจจบุนั
ชาวเมืองได้ร่วมกนัอนรัุกษ์เขตเมืองนีไ้ว้ มีนาฬิกาไอน า้ (Gastown Steam Clock) 
เรือนแรกของโลก ตัง้โดดเดน่เป็นสง่าอยู่ตรงหวัมมุถนน ตกึเก่าแก่คลาสสิกท่ีเรียง
ราย ยงัคงกลิ่นอายเมืองในยโุรปนัน้ยงัคงมนต์ขลงัไว้เช่นเดิม ย่านวอเตอร์ ฟร้อนท์ 
เพ่ิมเสน่ห์ด้วยสีสนัของร้านรวงสมยัใหมเ่ข้าไปได้อย่างเก๋ไก๋ลงตวั ซึง่น่ีเองคืออีก
หนึง่ความผสมผสานท่ีเป็นเสนห์่ของเมืองนี ้

 
 

 
 

 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 พกัโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.sheratonvancouver.com 
วันท่ี 2 
08 ต.ค. 61 แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ต - แวนคูเวอร์ จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม buffet 
10.00 น. น าคณะเดินทางสูท่่าเรือ เพ่ือลงเรือเฟอร์ร่ีขนาดใหญ่ ท่ีมีความปลอดภยัสงู ข้าม

ช่องแคบจอร์เจียสู ่ เมืองวิคตอเรีย (Victoria) Sir James Douglas เป็นผู้บกุเบิก
เมืองเม่ือปี 1843 โดยการเร่ิมค้าขายขนสตัว์ในรูปบริษัท Hudson's Bay 
Company เมืองนีม้ีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากมาย และเป็นเมืองท่อง เท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสดุของรัฐ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

http://www.sheratonvancouver.com/
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บ่าย น าเข้าชมสวนบชุชาร์ต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติท่ีสวยติดอนัดบัโลก 
ได้รับการยกย่องวา่เป็นสวน 5 ฤด ู โดยรวบรวมดอกไม้นานาพนัธุ์จากทัว่โลกมา
ปลกูอย่างแตกตา่งกนัไปในแตล่ะฤดกูาล ไมว่า่จะมาเยือนในฤดไูหน ท่านกจ็ะได้
สมัผสัความสวยงามท่ีไมซ่ า้แบบ ภายในสวนจะแบ่งออก เป็นโซนๆ คือ Sunken 
Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden และ 
Mediterranean Garden น า้พดุนตรีในทะเลสาบเลก็ๆ ดเูป็นธรรมชาติมาก สวน
แห่งนีม้ีอายเุก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นท่ีช่ืนชอบของผู้ รักในไม้ดอก อาทิ กหุลาบ, ทิว
ลิป, ไอริส, ไฮเดรนเยีย ดอกไม้แตล่ะชนิดก็จะผลดักนัออกดอกตามฤดกูาล สลบั
สบัเปลี่ยนหมนุเวียนกนัไป ในเนือ้ท่ีกวา่ 55 เอเคอร์ 

 

 

15.00 น. เท่ียวชมความงามของเมืองวิคตอเรีย ประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงามและที่ตัง้รัฐสภา ย่านดาวน์ทาวน์ กลิ่นอายในยคุบกุเบิก และเมืองหน้าอา่ว 
เสน่ห์ดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้หลงใหล ร้านรวงเรียงราย ทศันียภาพรายล้อมรอบด้วย
ทะเลและภเูขา ในปี 2008 เมืองวิคตอเรียนี ้ ถกูจดัให้อยู่ในอนัดบั 16 จาก 100 
สถานท่ีทัว่โลกท่ีน่าไปเย่ียมชม โดย TripAdvisor Traveller's  

17.00 น. น าคณะเดินทางกลบัสูเ่มืองแวนคเูวอร์  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.sheratonvancouver.com 
วันท่ี 3 
09 ต.ค. 61 

แวนคูเวอร์ - บินสู่เมืองคัลการี - เที่ยวคัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ อัญ
มณีเม็ดงามแห่งเทือกเขาร็อคกี ้

อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเ่มืองคลัการี  
 ถงึสนามบินเมืองคลัการี (CALGARY) แห่งรัฐอลัเบอร์ต้า ภมูิประเทศของรัฐนีจ้ะ

ประกอบไปด้วยเทือกเขาร็อกกีอ้นัสงูชนั ทุ่งหญ้าแพรร่ีอนักว้างใหญ่ อทุยาน
แห่งชาติท่ีปกคลมุด้วยหิมะเกือบตลอดทัง้ปี อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงจากการ
จดังาน เทศกาลคาวบอยท่ีใหญ่สดุของโลก จดัประจ าทกุปีช่วงเดือนกรกฎาคม 
และกีฬา โอลิมปิกฤดหูนาว ท่ีเคยเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ.1988  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางสู ่ เลคหลยุส์ (Lake Louise) ตัง้อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff 

National Park) ตัง้อยู่บนความสงู 1,730 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล เป็นหมูบ้่านท่ี
อยู่สงูท่ีสดุในแคนาดา ค้นพบโดยนกัส ารวจในปีค.ศ. 1882 โดยทอม วิลสนั กวา่ 
100 ปีท่ีได้มีการพฒันาจาก Chalet to Chateau อนัย่ิงใหญ่ ของ Chateau Lake 
Louise จนปัจจบุนัเป็นโรงแรม 400 ห้องเพียงแห่งเดียวท่ีตัง้อยู่ปลายทะเลสาบโดย
มีธารน า้แข็งวิคตอเรีย เดน่ตระหง่านอยู่ด้านตรงข้าม น าคณะเข้าเช็คอินโรงแรม 
(ภาพอนังดงามของทะเลสาบหลยุส์เป็นเอกสทิธ์ิส าหรับแขกของโรงแรมเท่านัน้) สี
ของทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดกูาลจากสีฟ้าใส จนถงึเขียวมรกต อนัเกิดจาก
การเคลื่อนตวัของธารน า้แข็งท่ีมีอนภุาคของหินก้อนเลก็ๆ เคลื่อนตวัและเร่ิมละลาย
ไหลเป็นล าธารโอบล้อมด้วยเทือกเขาท่ีมีหิมะขาวโพลนปกคลมุ ผิวน า้น่ิงใสราวกบั
กระจกสะท้อนเงาของขนุเขาและธารน า้แข็ง เป็นภาพท่ีงดงามสดุพรรณนา 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.fairmont.com 

 
วันท่ี 4 
10 ต.ค. 61 แคนาเดียน ร็อคกี ้- Glacier Adventure - Glacier Skywalk - แบมฟ์ พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 

http://www.sheratonvancouver.com/
http://www.fairmont.com/
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09.00 น. น าคณะไปร่วมค้นหาความงดงามของธรรมชาติอนัพิสทุธ์ิ แคนาเดียน ร็อคกี ้ เป็นท่ี
รู้จกัของนกัท่องเท่ียวมากวา่ 123 ปี สถานท่ีอนังดงามประดจุหนึง่ภาพวาด กบัเร่ือง
บอกเลา่มาแตอ่ดีตกาลล้วนชวนฝันให้นกัท่องเท่ียวมาเยือน ในเขตอทุยานแห่งชาติ
ฯ อดุมสมบรูณ์ไปด้วยป่าสน และธารน า้ตก ท่ีเกิดจากการละลายของธารน า้แข็ง 
รวมทัง้สตัว์สงวนท่ีอาศยัอยู่ตามธรรมชาติ อาทิ นกอินทรีสีทอง, หมาป่า, แพะภเูขา
, หมีป่า Grizzly เป็นต้น เร่ิมกิจกรรมแรกด้วย Glacier Skywalk เป็นหนึง่
ประสบการณ์ท่ีให้คณุก้าวเดินไปบนทางเดินกระจกใส บนความสงู 280 เมตรเหนือ
หบุเขา, ธารน า้ตก พร้อมให้ท่านได้ศกึษาเก่ียวกบัพนัธุ์สตัว์ป่า และฟอสซลิ อายนุบั
พนัๆ ปี  

 
 

 
 น าคณะตะลยุในธารน า้แข็ง อาร์ธา บาสก้า กลาเซียร์วาเลย์่ (Athabasca) กิจกรรม

ท่ีไมค่วรพลาดในแคนาเดียน ร็อคกี ้ โดยรถ Snow Bus ท่ีออกแบบในการออฟ
โร๊ดบนธารน า้แข็งนบัพนัปี ให้ท่านได้ลงไปสมัผสักบัธารน า้แข็งในทุ่งกว้าง โอบล้อม
ไปด้วยภเูขาสงู กิจกรรมนีส้ร้างความประทบัใจและให้ท่านได้สมัผสักบัธารน า้แข็ง
อย่างใกล้ชิดท่ีสดุ  

** ในกรณีท่ี Glacier Adventure and Glacier Skywalk ปิดบริการ 
ทางบริษัทจะคืนคา่ Excursion @ 80 CAD./ท่าน ** 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Buffet 
บ่าย ออกเดินทางสูเ่มืองแบมฟ์ (Banff) ตัง้อยู่ในหบุเขาช่ือ โบว์ ริเวอร์วลัเลย์่ (Bow 

River Valley) มีฉากหลงัเป็นเทือกเขาแคสเคด ท่ีมีความสงูถึง 2,998 เมตร แบมฟ์ 
ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอทุยานฯแห่งแรกของแคนาดา ประกอบไปด้วยอทุยาน
ประวตัิศาสตร์ถงึ 7 แห่ง แบมฟ์และเลคหลยุส์ ได้รับการยกยอ่งวา่เป็นสวรรค์บนดิน
ของนกัท่องเท่ียวอย่างแท้จริง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม The Rimrock Resort Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.rimrockresort.com 
วันท่ี 5 
11 ต.ค. 61 แบมฟ์ - เคเบิล้คาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการี พฤหัสบดี 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสูส่ถานีกระเช้า (Gondola) น าท่านขึน้กระเช้าสูจ่ดุชมวิวบนยอดเขา

ซลัเฟอร์ (Sulphor Mountain) ซึง่อยู่สงูกวา่ระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,281 เมตร 
บนยอดเขามีทางเดินระยะทาง 1 ก.ม. ไปยงัสว่นท่ีสงูท่ีสดุท่ีเรียกวา่ Summit walk 
ให้ท่านประทบัใจกบัวิวทิวทศัน์อนัย่ิงใหญ่ ท่ีท่านสามารถมองได้ไกลสดุสายตา 
แบบพาโนรามา    

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมเมืองท่ีแสนน่ารัก อบอุน่ไปด้วยความมีมิตรไมตรีจากผู้คน 

ก่อนจะเดินทางสูเ่มืองคลัการีอีกครัง้ เมืองคาลการ่ีตัง้อยู่ในเขต Grassland เมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสดุของรัฐอลัเบอร์ต้า มีประชากรอาศยัอยู่ราว 1.1 ล้านคน ช่วงต้นศตวรรษท่ี 
19 อตุสาหกรรมน า้มนัเป็นสาเหตหุลกั ท่ีท าให้คนจากทัว่ทกุมมุโลกเดินทางมาตัง้
รกรากท่ีน่ี  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 พกัโรงแรม Delta Calgary airport Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.deltahotels.com 
วันท่ี 6 
12 ต.ค. 61 คัลการี - บินสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก) ศุกร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 

http://www.rimrockresort.com/
http://www.deltahotels.com/
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 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเ่มืองโตรอนโต้ 

 

 ***อยู่ในระหว่างท าการบนิ จงึไม่มีบริการอาหารกลางวัน*** 
 ถงึสนามบินเมืองเมืองโตรอนโต้ 
16.10 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาติโตรอนโต้ เพียร์สนั รถรอรับคณะแล้วน าท่านเดินทางสู่

ภตัตาคาร 
19.00 น. รับประทานอาหารกลางค ่า ณ ภตัตาคาร  Local 
 พกัโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(ห้องพักวิวน า้ตกไนแองการา) 
www.sheratononthefalls.

com 
วันท่ี 7 
13 ต.ค. 61 

ล่องเรือชมน า้ตกไนแองการ่า – ชมวิวน า้ตกไนแองการ่าบน Skylon 
Tower -  ช้อปป้ิง Outlets - โตรอนโต 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะสูน่ า้ตกไนแองการ่า ให้ทา่นได้ยลโฉมกบัความงดงามอนัเป็นท่ีสดุของ

น า้ตก  ประ กอบด้วยสองน า้ตกใหญ่ คือน า้ตกอเมริกนั (American Fall) และ
น า้ตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือน า้ตกเกือกม้า น า้ตกทัง้สองถกูคัน่ด้วย
เกาะกลางช่ือว่า Goat Island น า้ตกอเมริกนัอยูใ่นเขตประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีความกว้างน้อยกวา่สงูน้อยกวา่ กว้างเพียง 320 เมตรสว่นน า้ตกแคนาดา
เป็นน า้ตกรูปเกือกม้า 2 ใน 3 ของน า้ตกอยูใ่นเขตประเทศแคนาดา กว้างกวา่ 
สงูกวา่ และก็สวยกวา่ กว้างถึง 790 เมตร จริง ๆ แล้วน า้ท่ีตกลงมาเป็นน า้ตก
ไนแองการา จะตกจากฝ่ังอเมริกาไปยงัฝ่ังแคนาดา  

 
 
 
 

10.00 น. อีกหนึง่กิจกรรมท่ีไมค่วรพลาดในการชมน า้ตกไนแองการ่าอยา่งใกล้ชิด ด้วย
การลอ่งเรือ Maid of the Mist เพ่ือให้ทา่นได้สมัผสัความยิ่งใหญ่ของมา่น
น า้ตกอย่างใกล้ชิด กบัประสบการณ์อนัแสนประทบัใจ 
(หมายเหต ุ :ในช่วงฤดหูนาวของทกุปีการลอ่งเรือ Hornblower Niagara Cruise 
อาจจะปิดให้บริการเน่ืองจากสภาพอากาศยงัคงหนาวน า้ตกจะแข็งตวัไมส่ามารถ
ลอ่งเรือได้/จะได้ลอ่งหรือไมข่ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Skylon Restaurant พร้อมชมวิว
ทิวทศัน์ของน า้ตกไนแองการ่า  

Local 
 

 
13.00 น. น าคณะช้อปปิง้ท่ี Outlets Collection at Niagara ท่ีมีสินค้าแบรนด์ดงัของอเมริกา

และทัว่โลก ลดกระหน ่าตัง้แต ่30-70% 
 

16.00 น. เดนิทางกลบัสูโ่ตรอนโต้   
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Korean 
 พกัโรงแรม Chelsea hotel Toronto หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.chelseahoteltoronto.com 

วันท่ี 8 
14 ต.ค. 61 

เที่ยวเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระช้อปป้ิง - เดนิทางกลับ
กรุงเทพฯ 

อาทติย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 

http://www.sheratononthefalls.com/
http://www.sheratononthefalls.com/
http://www.chelseahoteltoronto.com/
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09.00 น. น าคณะเท่ียวชมเมืองโตรอนโต้ (Toronto) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ และ
ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเมืองท่ีมีหลายเชือ้ชาติมากท่ีสดุ มีผู้
อพยพจากทัว่โลกกวา่ 169 ประเทศ ใช้ภาษาพดูมากกว่า 100 ภาษา คร่ึงหนึง่ของ
จ านวน 5 ล้านกวา่คนล้วนเป็นคนตา่งชาติ มีเพียงคร่ึงเดียวท่ีเป็นคนท้องถ่ิน มี
ชมุชนชาวเอเชียและชาวจีนท่ีใหญ่ท่ีสดุในอเมริกาเหนือ จงึท าให้เมืองนีม้ีวฒันธรรม
หลากหลาย เป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วฒันธรรม รัฐบาลแคนาดาจงึ
ได้จดัให้ Toronto เป็นเมืองหลวงทางด้านวฒันธรรมของประเทศ และเป็นแหลง่
ท่องเท่ียวหลกั ชมทิวทศัน์ของตวัเมืองบนหอคอย "ซีเอน็" (CN Tower) หอคอยท่ีสงู
ท่ีสดุของโลก ผ่านชม Old City Hall สร้างสถาปัตยกรรมเกา่แก่ University ท่ีติด
อนัดบั Top ten ของโลก พร้อมส ารวจวฒันธรรมท่ีหลากหลายในย่าน ชมุชนชาว
กรีก, ลิตเติ๊ลอิตาลี, ไชน่าทาวน์, โคเรียทาวน์ และลิตเติ๊ลอินเดีย  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 
13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนม หรือสนิค้าของท่ีระลกึของแคนาดา ย่าน

ถนนช้อปปิง้ช่ือดงัในโตรอนโต้ท่ีรวบรวมสินค้าหลาก หลายรูปแบบให้ท่านได้เลือก
ซือ้ได้อย่างจใุจ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese 
21.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินโตรอนโต้เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
วันท่ี 9 
15 ต.ค. 61 บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างท าการบิน จันทร์ 

01.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก บินสูฮ่่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX829  
 ***อยู่ในระหวา่งท าการบิน บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล***  
วันท่ี 10 
16 ต.ค. 61 ฮ่องกง - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ อังคาร 

05.00 น. ถงึอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเท่ียวบิน  
08.00 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX705  
10.05 น. คณะเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-8 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

7-16 ตุลาคม 2561 153,000 138,000 130,000 25,000 -30,000.- 
-23,000.- 

ค่าทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิง 

ณ วนัท่ี  20 เมษายน 2561 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เส้นทางแวนคเูวอร์-คลัการี / คลัการี-โตรอนโต้ 
 คา่รถโค้ชมาตรฐานแคนาดา ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ : 10-15 ท่านใช้รถเลก็ 

15-20 ท่านใช้รถขนาด 33 ท่ีนัง่  / 21-40 ท่านใช้รถขนาด 50 ท่ีนัง่ 
 คา่ตัว๋เข้า Capilano, คา่ Ferry ไปเกาะวิคตอเรีย, คา่ตัว๋เข้า Butchart Gardens, คา่ Gondola, คา่ตัว๋ขึน้ CN 

Tower  
 คา่โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั 

***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน ห้องแบบเมาเท่นวิว*** 
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***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเท่า 1 คืน ห้องแบบวิวน ้าตก*** 
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะแหง่ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ก าหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2$ CAD / ท่าน / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่แคนาดา (ย่ืนผ่านตวัแทน VFS) 
 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไมร่วมคา่ทิป) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนั
สขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
-หากมีความประสงค์จะเพ่ิมความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเอง
ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % 
ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน และหวัหน้าทวัร์ 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั 

คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

 หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะข้ามสูฝ่ั่งอเมริกา ท่านต้องมีวีซ่า USA และการขอวีซา่แคนาดาท่านต้องได้รับ
การอนมุตัิวีซา่เป็นแบบ MULTIPLE เช่นเดียวกนั 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั WORLDWIDE VACATION กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือ

ท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการ
เดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าลว่งหน้า 30,000 บาทตอ่ผู้ เดินทางหนึง่ท่าน ภายใน 3 วนันบั
จากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 
21 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 40 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืน

ขอวีซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิมคือคา่วีซา่ และคา่เปลี่ยนช่ือตัว๋เท่านัน้ และ
ต้องไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิ
วีซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิก
พร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจ
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วา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซา่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้
ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบ
จากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อ
จลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพ่ิมเติมแบบ TRAVELLER 
OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  ท่ีระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์
เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สีย

คา่ใช้จ่าย 
ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไป
เรียบร้อยแล้ว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไมส่ามารถ REFUND เงินได้ทกุกรณี ยกเว้น การเสียชีวิตเท่านัน้   
ทัง้นีเ้ง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบิน เป็นไปตามก าหนดของสายการบินเท่านัน้ ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไป
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเง่ือนไขได้ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถสะสมไมล์ได้ แตก่รณีท่ีบิน

เป็นตัว๋เด่ียว หรือชัน้ธุรกิจสามารถสะสมไมล์เฉพาะของสายการบินได้คือ Asia Miles เท่านัน้ ซึง่การเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ **กรณีนี ้ ตัว๋สะสมไมล์ไมไ่ด้ Non Refund, Non 
Endorse** 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน า้มันเชือ้เพลิงของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะ
ประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 

1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมี
ความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
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โรงแรมในแคนาดามีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด 
และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะ
แตกตา่งกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 โปรแกรมทวัร์รวมคา่เข้าชมถกูระบไุว้ในคอลมัน์ “อตัรานีร้วม” หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของ
สถานท่ีนัน้ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดใน
ระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯ จะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่
ท่าน เน่ืองจากได้ช าระเข้าชมและ Reservation Fee ไปเรียบร้อยแล้วแล้ว    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
การสบูบหุร่ี 

(Smoking 

Area) 

 คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า
เพ่ิมเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ดอลลา่ร์ / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการ
บินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร ซึง่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศแคนาดา  ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 

 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่
ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 3 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 
2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
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 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนี ้ และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้
จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลงั 3 เดือน 

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และ
มีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสู่
ภมูิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั***  

 จดหมายรับรองสถานการเงินจากธ. นัน้ๆ (ตวัจริงภาษาองักฤษ) ท่ีให้ส าเนาการเงิน ณ ปัจจบุนัย้อนหลงั 6 เดือน 
 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว 

ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุ
ช่ือผู้ เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 

จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุ
ครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

 

 

  


