
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

น่ังรถ Snow Coach ตะลยุทุ่งน ำ้แขง็แห่งโคลมัเบีย ไอซ์ฟิลด์ จุดชมววิพืน้กระจก Glacier Sky Walk 
น่ังกระเช้ำสู่ยอดเขำซัลเฟอร์ พร้อมชมควำมงำมของเมืองบำนฟ์ ทีโ่อบล้อมด้วยเทือกเขำร็อกกี ้

สัมผสัควำมงำมของน ำ้ตกไนแองกำร่ำ ด้วยห้องพกัววิน ำ้ตกทุกห้อง 
ชมทศันียภำพของนครโตรอนโต บนหอคอยซี.เอน็. ด้วยควำมสูง 553 เมตร 

อำหำรม้ือค ำ่สุดพเิศษ!!! บนหอคอยสกำยลอน (Skylon Tower)  
เมนูพเิศษ!!! Canadian Lobster, สเต๊กเน้ือรสเลศิ, สเต๊กแปซิฟิกแซลมอน 



 
 

 

 

ก ำหนดเดินทำง 
14-24 ตุลำคม 2561  

(กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 
 
 
     

วนัที่1     ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – แวนคูเวอร์ – เที่ยวชมเมือง 
08.00 น. พร้อมคณะที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ M สำยกำรบินคำร์เธ่ย์ แปซิฟิค CATHAY 

PACIFIC AIRWAYS ) พร้อมเจ้ำหน้ำทีค่อยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
11.05 น. ออกเดินทำงโดยเทีย่วบินที ่CX 750 / CX 838 

*** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล *** 

13.15 น. (เวลำท้องถิ่น) เดินทำงถึงสนำมบินเมืองแวนคูเวอร์  หลัง
ผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว  
น ำท่ำนชม “สะพำนแขวนคำปิลำโน” (Capilano Suspention 
Bridge) ท่ีพำดผ่ำนหน้ำผำสูงชันของแม่น ้ ำ และได้รับกำร
ขนำนนำมว่ำเป็นสะพำนขึงท่ียำวท่ีสุดในโลก  แวะชมตัว
เมือง “แก๊สทำวน์” (Gas Town) จุดก ำเนิดของชุมชนเมือง
ประมำณกวำ่ร้อยปี ชมนำฬิกำไอน ้ำ ท่ีไดรั้บกำรอนุรักษ์ไว้

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 

 

อยำ่งดี น ำท่ำนชมนครแวนคูเวอร์ เมืองท่ีเงียบสงบและน่ำอยูติ่ดอนัดบัโลก เน่ืองดว้ยท ำเลท่ีตั้งอยูริ่ม
มหำสมุทรแปซิฟิก จึงท ำให้มีอำกำศท่ีอบอุ่นและไม่หนำวเย็นจนเกินไปในฤดูหนำว ผ่ำนชมย่ำน
ธุรกิจกำรค้ำส ำคัญชมท่ำเรือส ำหรับเรือส ำรำญขนำดยักษ์ จำกน้ันน ำท่ำนสู่สวนสแตนเลย์ (Stanley 
Park) สวนสำธำรณะท่ีไดรั้บกำรบริจำคท่ีดินมำจำกชำวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบนัน้ีเปรียบเสมือนป็น
ปอดท่ี   ส ำคัญของชำวเมือง น ำชมแท่งเสำโทเท็ม (Totem Pole)  สัญลักษณ์ของชนเผ่ำพื้นเมือง 
“อินเดียแดง” แลว้ขำ้มสู่เขตอนุรักษ์พนัธ์ุไมท้ำงตอนเหนือของเมือง ผ่ำนชมย่ำนธุรกิจกำรคำ้ส ำคญั 
ชมท่ำเรือส ำหรับเรือส ำรำญขนำดยกัษ ์เก็บภำพควำมงดงำมทำงสถำปัตยกรรมของอำคำรแคนำเดียน 
เพลส Canadian Place Building สถำปัตยกรรมหลงัคำรูปใบเรือสีขำว คลำ้ยโรงโอเปร่ำ เฮำส์ ของนคร
ซิดนีย ์ออสเตรเลีย หลงัคำใบเรือน้ีเดิมสร้ำงข้ีนเป็นหลงัคำของ Canada Pavilion ในงำน World's Fair 
ท่ีจดัข้ึนท่ีแวนคูเวอร์ เม่ือปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts ได้เวลำน ำท่ำนชมอำคำรท่ี
ก่อสร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมโดดเด่นอนัน่ำสนใจ คือ สถำนีรถไฟแคนำเดียนแปซิฟิก (Canadian 
Pacific Rail Station) สร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1880 เป็นสถำนีชุมทำงรถไฟสำยข้ำมทวีป ปัจจุบันเป็น
สถำนีรถไฟลอยฟ้ำ (Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์ ผ่ำนชม “แก๊สทำวน์” GAS TOWN จุดก ำเนิด
ของชุมชนเมืองประมำณกวำ่ร้อยปี 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ภัตตำคำร 
พกัที่ :   HILTON VANCOUVER HOTEL METROTOWN          หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่2 เกำะแวนคูเวอร์ – ชมเมืองวคิตอเรีย – บุดชำดกำร์เด้น – บินภำยในสู่เมืองคลักำรี 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
08.00 น. ออกเดินทำงสู่ท่ำเรือเฟอร์ร่ี น ำท่ำนลงเรือสู่เมืองวิคตอเรีย เกำะแวนคูเวอร์ ล่องผ่ำนเส้นทำง

ท่องเท่ียว เส้นทำงทะเลใน
หำกโชคดีท่ำนจะได้เห็น 
แ ม วน ้ ำ  โ ล ม ำ  แ ล ะ  ว ำฬ
เพชฌฆำต  ชมทัศ นี ยภำพ
งดงำม (ใช้เวลำล่องเรือ 1.45 
ช .ม . )  ถึ ง ท่ ำ เ รื อ ท่ี เ มื อ ง
วิคตอเรีย น ำเดินทำงต่อโดย
รถโค้ชสู่กลำงเมืองวิคตอเรีย 
เมืองหลวงรัฐบริติสโคลมัเบีย 
น ำท่ำนนั่งรถชมเมืองแวะชมหลกักิโลเมตรท่ีศูนย ์(Mile Zero) ของประเทศแคนำดำ ท่ีตั้งอยู่ใน
บริเวณ สวนเขำบีคอน Beacon Hill Park น ำชมอ่ำวหนำ้เมืองท่ีประกอบดว้ยอำคำรเก่ำแก่กวำ่ 100 ปี 
ชมอำคำรรัฐสภำ Victoria Parliament งำนสถำปัตยกรรมในสไตล ์นีโอ บำร๊อค ท่ีงดงำมยิง่ สร้ำง
เสร็จในปี 1897 ชมสวนดำ้นหน้ำอำคำรรัฐสภำท่ีมีรูปป้ันพระนำงวิคตอเรีย พระรำชินี ผูย้ิ่งใหญ่ของ

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 
 

 

 

องักฤษ ในท่ำยืน่ให้ท่ำนไดเ้ก็บภำพเป็นท่ีระลึก น ำท่ำนเก็บภำพควำมงำมดำ้นหนำ้โรงแรม ดิ เอม
เพรส The Empress มีอำยุเก่ำแก่กวำ่ 100 ปี สร้ำงในสไตล์ปรำสำทยุโรป เก็บภำพรูปป้ันกบัตนัเจมส์
คุก ท่ียื่นตระหง่ำนเป็นสัญลกัษณ์ดำ้นหนำ้โรงแรมดิ เอมเพรส จำกนั้นเขำ้สู่ยำ่นชุมชนคนเอเชีย ไชน่ำ
ทำวน์ แหล่งท่ีผูค้นจำกกวำงตุง้ เขำ้มำตั้งหลกัแหล่งตั้งแต่คร้ังสมยัยุคต่ืนทอง ปัจจุบนัเป็นย่ำนธุรกิจ
กำรคำ้ของเมืองวคิตอเรีย  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
 
 
 
 
 
บ่ำย น ำเดินทำงโดยรถโคช้สู่สวน “พฤษชำติบุทชำด” (Butchart Garden) (ซ่ึงดดัแปลงมำจำกเหมืองเก่ำ 

ของตระกูลบุทชำด สวนแห่ง
น้ี มี ช่ือ เสี ยงระดับโลกด้วย
พันธ์ุไม้ต่ำงๆ  อิสระทุกท่ำน
ตำมอัธยำศัยเดินชมกำรจัด
สวนขนำดใหญ่ด้วยพรรณไม้
ตำมฤดูกำล ชมดอกไม้นำนำ
ชนิด  แปลกทั้ ง สี และก ล่ิน 
รวมทั้ งชมควำมงดงำมของ
กำรจดัสวนท่ีน ำรูปแบบมำจำกทัว่โลก น ้ำพุแมกไมง้ดงำมยิง่ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร / หลงัอำหำรน ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่สนำมบินวคิตอเรีย 
20.20 น. ออกเดินทำงโดยเทีย่วบินที ่AC8558  
22.54 น.  เดินทำงถึงสนำมบินเมืองคัลกำรี  รัฐอลัเบอร์ต้ำ (Alberta)  แหล่งผลิตน ้ ำมนัมำกท่ีสุดในแคนำดำ น ำ

ท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั  

พกัที่ :  DELTA CALGARY IN-TERMINAL HOTEL                  หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3  คัลกำรี – ถนนสำยโรแมนติก Icefield Parkway – Snow Coach – Sky walk  

         ทะเลสำบหลุยส์ 
เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำร

ของโรงแรมทีพ่กั   
จำกนั้ นน ำท่ำนเดินทำงบนถนน
สำยแจสเปอร์ (ชมควำมงำมตลอด



 
 

 

 

ทั้งเส้นทำง) ซ่ึงเป็นถนนหลวงสำยท่ีสวยงำมท่ีสุดสำยหน่ึง คดเค้ียวไปตำมเทือกเขำร็อคก้ี ตดัผำ่นวน
อุทยำนเก่ำแก่ ท่ีเป็นป่ำท่ีอุดมสมบูรณ์ทั้งสองขำ้งทำง และทะเลสำบสีสันสดใน ในช่วงฤดูหนำว
ทะเลสำบเหล่ำน้ีจะกลำยเป็นน ้ำแขง็ซ่ึงส่องประกำยงดงำมยิ่ง น ำท่ำนสู่จุดพกัรถระหวำ่งทำง เดินทำง
ถึงไอซ์ฟิลด์ พำร์คเวย ์ศูนยน์กัท่องเท่ียว Icefield Tourist Center มีเวลำให้ท่ำนเก็นภำพควำมสวยงำม 
หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึก  
 
 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   

บ่ำย น ำท่ำนโดยสำรรถบิ๊กฟุต ตะลุยทุ่งหิมะ Snow Coach  สู่ทุ่งน ้ำแข็งโคลมัเบีย ไอซ์ฟิลด์ Columbia Ice 
Field ซ่ึงเป็นทุ่งธำรน ้ ำแข็งล้ำนปี ท่ีใหญ่ 
ท่ีสุดในแคนำดำ รถสโนว์โค้ชจะน ำท่ำน
ออกเดินทำงสู่จุดศูนยก์ลำงของทุ่งน ้ ำแข็ง มี
เวลำอิสระทุกท่ ำน ถ่ ำยรูปตำมอัธยำศัย 
(ข้ึนอยูก่บัฤดูกำล) พิเศษสุด...หลงัจำกนั้น
เดินทำงสู่ “กลำซียร์ วอคเกอร์” (Glacier 
Walker) เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด 
CHECK IN แ ห่ ง ให ม่  ท ำง เดิ น ข อ ง
สกำยวอล์ค มีลกัษณะเป็นรูปเกือกมำ้เป็นทำงเดินกระจกใสยื่นจำกหนำ้ผำออกไป 280 เมตร ใชว้สัดุอยำ่งดี
ในกำรก่อสร้ำงและสร้ำงรำวกั้นตลอดแนวสองดำ้น พร้อมกบัปรับปรุงภูมิทศัน์รอบดำ้นให้สวยงำมเพื่อให้
เป็นจุดชมวิวเทือกเขำ CANADEAN ROOKIES ท่ำนจะได้เดินบนพื้นกระจกใสท่ีมองทะลุเห็นเบ้ืองล่ำงท่ี
เป็นโตรกเหวหลำยร้อยเมตร น ำท่ำนเดินทำงสู่ทะเลสำบหลุยส์ Lake Louise (130 กม.) ชมควำมงดงำม
ของ  ทะเลสำบท่ีมีน ้ ำเป็นสีเขียวมรกตสดใสจนเม่ือชำวผิวขำวกลุ่มแรกท่ีเขำ้มำส ำรวจเส้นทำงเพื่อวำงทำง
รถไฟ เม่ือปี  1882 โดยกำรน ำของนำยทอม วิลสัน  Tom Wilson 
เดินทำงมำพบทะเลสำบแห่งน้ีไดต้ั้งช่ือให้วำ่ ทะเลสำบมรกต แต่ไดรั้บ
กำรตั้งช่ือใหม่ในเวลำต่อมำอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ “ทะเลสำบหลุยส์” 
ตำมพระนำมของเจ้ำฟ้ำหญิงหลุยส์ Princess Louise พระรำชธิดำใน
สมเด็จพระนำงเจำ้วคิตอเรีย 



 
 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูพิ เศษ...สเต๊กเน้ือรสเลิศ พร้อมเคร่ืองด่ืมให้ท่ำนเลือก  
(ท่ำนใดไม่ทำนเน้ือววักรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีแ่ผนกเซลล์  

พกัที่ : ELK + AVENUE HOTEL                                                              หรือระดบัใกล้เคยีง  
 

 

 

วนัที่4 อุทยำนแห่งชำตบิำน์ฟ – น ำ้ตกโบว์ – ยอดเขำซัลเฟอร์ – คลักำรี 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   

น ำท่ำนชม “สำยน ้ำตกโบว์” (Bow Falls) กดัเซำะหินลงเป็นซอก จนสำมำรถเห็นชั้นหินท่ีมีสีสัน
งดงำมหลำก สี  ลัด เลำะธำร
น ้ ำตกสวย แปลกตำดว้ยสำยน ้ ำ
ท่ีหลำกสู่พื้นหินเบ้ืองล่ำงแล้ว
อิส ระตำมอัธยำศัย เดิน เล่น 
หรือช้อปป้ิงของท่ีระลึกย่ำน
กลำงเมืองท่ีโอบล้อมไว้ด้วย
อ้อมแขนของหมู่ขุนเขำสลับ
สล้ำงงดงำมด้วยแสงอำทิตย์
กระทบสันเขำก่อนลับขอบฟ้ำ 
น ำท่ำน “น่ังกระเช้ำสู่ยอดเขำซัลเฟอร์” ด้วย ควำมสูงกว่ำ 2,288 เมตร เพ่ือช่ืนชมควำมงำมของ
เมืองบำน์ฟ ซ่ึงโอบลอ้มดว้ยเทือกเขำร็อกก้ี มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นชมวิวท่ีสวยงำมท่ำนอำจมีโอกำศ
เห็นแพะภูเขำท่ีอำศยัอยูใ่นบริเวณน้ี 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง Bunff National Park  เมืองเล็กๆน่ำรักท่ีซ่อนตัวอยู่ ในเทือกเขำ Rocky 

ทำงดำ้นตะวนัออกของ Calgary 
ในรัฐ Alberta ประเทศแคนำดำ 
เป็นสถำนท่ี ท่ี นักท่องเท่ียวไม่
ควรพลำด สำมำรถเท่ียวเมือง
บำนน์ฟไดท้ั้งปี ไม่วำ่จะเป็นฤดู
ไห น เพ ร ำะ ท่ี น่ี มี กิ จ ก รรม
มำกมำยให้นักท่องเท่ียวได้ท ำ
และสัมผสั เช่นกิจกรรมปีนเขำ, 



 
 

 

 

ตั้งแคมป์, ข่ีมำ้, ล่ำสัตว,์ เดินป่ำ, ตกปลำ, ล่องเรือ, ล่องแก่ง ส่วนคนช่ืนชอบหิมะ กิจกรรมในฤดูหนำว
ก็น่ำสนุกไม่แพฤ้ดูอ่ืนๆ โดยเฉพำะ สกี เพรำะบริเวณเทือกเขำ Rocky ได้ช่ือว่ำเป็นแหล่งสกีท่ีสวย
ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ตวัเมือง Banff เองมีขนำดแค่ 4 ตำรำงกิโลเมตรเท่ำนั้น เรำสำมำรถเดินเล่น
ทัว่เมืองไดภำยในเวลำไม่เกิน 1 ชั่วโมง สองขำ้งทำงมีโรงแรมท่ีพกัทุกระดับเรียงรำยเต็มไปหมด 
ส่วนมำกจะมองเห็นวิวสวยของภูเขำและป่ำแถบนั้น ร้ำนคำ้ของฝำกของท่ีระลึกมีอยู่เต็มไปหมด ให้
ท่ำนสัมผสัธรรมชำติอยำ่งเต็มอ่ิม อำกำศท่ีบริสุทธ์ิภำยในอุทยำนจะท ำให้ท่ำนรู้สึกสดช่ืน ให้ท่ำนได้
เดินเล่นเลือกซ้ือของท่ีละลึก พร้อมเก็บภำพอันสวยงำมของอุทยำน ท่ำนอำจเจอกวำงเรนเดียร์ 
หรือมูส เดินอยูบ่ริเวณน้ี ไดเ้วลำสมควรเดินทำงสู่ เมืองคัลกำรี  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
พกัที่ :  DELTA CALGARY IN-TERMINAL HOTEL                  หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5     คลักำรี – มอลทริออล 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ แบบกล่อง 
07.00 น. ออกเดินทำงสู่เ มืองมอนทรีออล (Montreal) โดยเทีย่วบินที ่… 
12.58 น.  เดินทำงถึง เมืองมอลทรีออล (Montréal)  
บ่ำย ท่ำนชม นครมอนทรีลออล เมืองวฒันธรรมฝร่ังเศสนอกประเทศฝร่ังเศส ตวัเมืองท่ีตั้งอยูร่อบๆ เนิน

เขำท่ีปกคลุมดว้ยป่ำไมส้วยงำม ท่ีช่ือวำ่มองตเ์รอลั Mont Real (Mont Royal) ซ่ึงช่ือ น้ีเป็นท่ีมำของช่ือ
เมือง น ำชมเขตเมืองเก่ำ และเมือง
ใหม่อำคำรสูงทนัสมยั ยำ่นกำรคำ้
ใตดิ้นท่ีเหมำะสมกบัหน้ำหนำวท่ี
หนำวจดัและหน้ำร้อนท่ีร้อนจัด
เช่น กันชมบรรยำกำศเมืองแบบ
ฝร่ังเศส เน่ืองจำกเมืองน้ีเป็นเมือง
ชุมชนท่ีพูดภำษำฝร่ังเศสท่ีใหญ่
ท่ี สุดนอกประเทศฝร่ังเศส ชม
วิหำรนอร์ธเทอดำมโบสถ์เก่ำแก่
และยิ่งใหญ่ท่ีสุดของเมืองมอลทรีออล อำคำรดั้งเดิมสร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 17 แต่อำคำรปัจจุบนัน้ี
สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลำสสิกและ นีโอกอธิก สำมำรถจุคนไดป้ระมำณ 3,800 
คน ซ่ึงภำยในประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัและกระจกสีสวยงำมยิง่ น ำท่ำนขำ้มแม่น ้ ำเซนตล์อเรนซ์ สู่เกำะ
เซนต์เฮเลนำ (St.Helena Island) เก็บภำพควำมงำมของสวนสำธำรณะท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง น ำท่ำน
เดินทำงสู่จุดชมววิของโบสถ์ Saint Joseph's Oratory Basilica ซ่ึงตั้งตระหง่ำนอยูบ่นเขำรอยลั Mont 
Royal ตำมช่ือเมือง สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1967 ในสไตล์อิตำเลียนเรอเนสซองส์ เขำ้ชมภำยในโบสถ์ท่ี
ยิง่ใหญ่แห่งน้ี พร้อมเก็บภำพควำมสวยงำมของตวัเมือง 



 
 

 

 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูสเต๊กปลำแปซิฟิก แซลมอนรสเลศิ พร้อมเคร่ืองเคียง 
พกัที่ :   LE CANTILE SUITE HOTEL                                            หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

วนัที่6   มอลทรีออล – ออตตำวำ – คงิส์ตนั  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองออตตำวำ” (Ottawa) (ระยะทำง 180 กม.) ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดช่ื้นชมกบั
ธรรมชำติอนังดงำมประกอบกบัควำมงดงำมของแม่น ้ ำเซนต์ลอเรนซ์ ซ่ึงเป็นแม่น ้ ำสำย ส ำคญัท่ีมี
ช่ือเสียงและสวยงำม  สู่ เมือง
ออตต ำว ำ เมื อ งห ลวงของ
ประเทศคำนำดำซ่ึงพระนำง
เจ้ำวิคตอเรีย  ทรงประกำศ
ให้อ็อตตำว่ำเป็นเมืองหลวง
ขอ งป ระ เท ศ  แ ล ะท ำล ำย
ควำมหวังของเมืองมอลทรี
ออล เมืองโตรอนโต และเมือง
อ่ืนๆ ท่ีเป็นคู่แข่งในเร่ืองน้ี น ำ
ท่ำนถ่ำยรูปและชมควำมยิ่งใหญ่ของ อำคำรพำเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อำคำรรัฐสภำท่ี
สร้ำงข้ึนอย่ำงยิ่งใหญ่ และเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวหลกั ท่ีมีผูช้มมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ โดย
อำคำรรัฐสภำนั้นเป็นอำคำรตวัอย่ำงท่ีดีของอำคำรท่ีสร้ำงข้ึนในสไตล์ฟ้ืนฟูกอธิค (Gothic Revival 
style) สร้ำงเสร็จใน วนัท่ี 1 กรกฎำคม ค.ศ. 1927 ตวัอำคำรตั้งอยูบ่ริเวณใจกลำงเมืองออตตำวำ ซ่ึงจำก
จุดน้ีสำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์อนังดงำมของแม่น ้ ำออตตำวำได้อย่ำงชัดเจน น ำท่ำนถ่ำยรูปกับ 
อ ำ ค ำ รห อ ศิ ล ป์ แ ห่ ง ช ำติ
แคนำดำ (National Gallery of 
Canada) ซ่ึงเป็นอำคำรกระจก
แ ล ะ อ ำ ค ำ ร หิ น แ ก ร นิ ต 
ออกแบบโดย Moshe Safdie 
สร้ำงข้ึนในปี 1880 และเปิด
อย่ำงเป็นทำงกำรในปี 1988 
ภ ำ ย ใ น  มี ก ำ ร จั ด แ ส ด ง
ภำพวำด, รูปป้ัน และรูปถ่ำย

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 
 

 

 

เป็นจ ำนวนมำก โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของคอลเลกชนัในกำรจดัแสดงก็คงจะเป็น รูปป้ันแมงมุมยักษ์ 
(The Maman statue) ของหลุยส์ บูร์ชวัส์ (Louise Bourgeois) ศิลปินชำวฝร่ังเศส ซ่ึงถูกจดัแสดงไว้
บริเวณทำงเขำ้หลกัของอำคำรหอศิลป์แห่งชำติแคนำดำ 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงเลียบแม่น ้ำเซนตล์อเรนซ์ “ชมเมืองคงิส์ตัน” (Kingston) (ระยะทำง 185 กม.) เมือง
ท่ีมีควำมงดงำมท่ำมกลำง ทะเลสำบออนตำริโอ น ำเดินทำงเลำะริมแม่น ้ ำ เซนต ์ลอเรนซ์ ซ่ึงเป็นเส้นกั้น
พรมแดนระหวำ่งแคนำดำและสหรัฐอเมริกำ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
พกัที่ :  HOLIDAY INN HOTEL                                                       หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที7่      ล่องเรือ 1,000 เกำะ – น ำ้ตกไนแองกำร่ำ – ชมเมือง  

ดนิเนอร์บน SKYLON TOWER – พกัห้องฝ่ังน ำ้ตกทุกห้อง 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

เดินทำงสู่ท่ำเรือพันเกำะ อันเลืองช่ือ 1,000 Island ล่องชมควำมงำมของบำ้นพกัตำกอำกำศท่ีอยูบ่นเกำะ
ส่วนตวั เรียงรำยกันนับร้อยหลัง น่ำประทับใจเป็นอย่ำงยิ่ง ท่ำนจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภำพอัน
สวยงำมของธรรมชำติ และสดช่ืนไปกบัอำกำศท่ีบริสุทธ์ิ 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงผ่ำนเขตอุตสำหกรรมของนครโตรอนโต และท่ีรำบ กำรเกษตรอนัอุดม
สมบูรณ์สู่เขตอุทยำนแห่งชำติ
น ้ ำตกไนแองกำร่ำและเมืองไน
แอ งก ำ ร่ ำ เมื อ ง แ ห่ ง ค ว ำม
สนุกสนำน จำกนั้ น น ำท่ำน
เข้ำสู่ ท่ีพัก Sheraton On The 
Fall Hotel ห รื อ เที ย บ เท่ ำ 
อิสระทุกท่ำนเดินเล่นชมเมือง 
และเก็บภำพควำมงำมของ
น ้ ำตกไนแองกำร่ำตำมอธัยำศยั 
อิสระให้ท่ำนเส่ียงโชคกบับ่อนคำสิโนและแหล่งบนัเทิงส ำหรับเด็กไม่วำ่จะเป็น บำ้นผสิีง,โรงภำพยนตร์ 
IMAX ท่ีมีเร่ืองรำวของน ้ำตกไนแองกำร่ำ, ร้ำนของท่ีระลึกหอสูงสกำยลอน ฯลฯ  

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่สุดพเิศษ บนหอคอยสกำยลอน (Skylon Tower) ควำมสูง 775 ฟุต  

พกัที่ :  SHERATON ON THE FALLS HOTEL                หรือระดบัใกล้เคยีง 
***** ใหท่้ำนไดส้มัผสัควำมงำมของน ้ ำตกอยำ่งใกลชิ้ดกบัหอ้งพกัฝ่ังน ้ ำตกทุกหอ้ง ***** 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่8      น ำ้ตกไนแองกำร่ำ - ล่องเรือ ชมน ำ้ตกไนแองกำร่ำ –  ชิมไวน์ – โตรอนโต 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนลงเรือ “Hornblower Niagara Cruises” สัมผสัใกลชิ้ดสำยน ้ ำตกท่ีไหลพุ่งลงสู่เบ้ืองล่ำงอยำ่ง
ใกล้ชิด พร้อมรับเส้ือกันฝนของท่ีระลึกจำกกำร
ล่องเรือคร้ังน้ี จำกนั้น น ำท่ำนแวะถ่ำยภำพกับจุด
ชมวิวน ้ำวนเวิลด์พูล (Whirl Pool) ซ่ึงเป็นช่วงท่ี
แม่น ้ำไนแองกำร่ำเล้ียวหกัศอก แลว้ท ำใหเ้กิดน ้ ำวน
ข้ึนมำ น ำท่ำนสู่ชมจุดชมวิว “เทเบิล้ร๊อค” (Table 
Rock) ชมน ้ ำตกเกือกมำ้ท่ีไดช่ื้อวำ่เป็นน ้ ำตกท่ีใหญ่
ท่ีสุดแห่งหน่ึง และ เป็นส่ิงมหัศจรรยท์ำงธรรมชำติของโลก แวะชมวิวท่ีสวยงำมของน ้ ำตกในจุด
ต่ำงๆ และจุดชวิว Whirlpool มีเวลำให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับควำมสวยงำมของน ้ำตกไนแองกำร่ำจน
เต็มอิม่  อสิระตำมอธัยำศัย. 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
** สนใจนัง่เฮลิคอปเตอร์ชมน ้ำตกไนแองกำร่ำ กรุณำติดต่อท่ีหวัหนำ้ทวัร์ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมท่ำนละ 150 USD ** 
บ่ำย (นั่งเฮลิคอปเตอร์ (NIAGARA HELICOPTER) ชมควำมงำมของน ้ ำตกไนแองกำร่ำในมุมมองท่ีน่ำ

ต่ืนเตน้ เพื่อไม่ให้ท่ำนพลำดโอกำสในกำรเก็บภำพ
สวยๆในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ำยรูปไวใ้ห้
พร้อมตั้งแต่ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำน
เท่ียวชมเมืองไนแองกำร่ำ ออน เดอะ เลค เมือง
น่ำรักริมทะเลสำบ ซ่ึงระหว่ำงทำงจะเต็มไปดว้ยไร่
องุ่น และไวน์เนอร์ร่ี น ำท่ำนแวะชิมไวน์ รสเลิศ
จำกองุ่นพันธ์ุต่ำงๆ รวมถึงไอซ์ไวน์ที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมืองได้เวลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ 

นครโตรอนโต  

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำรจีน  เมนูพเิศษ ...แคนำเดยีน ล๊อบสเตอร์ 

พกัที่ :  HILTON MARKHAM HOTEL                               หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 
 

 

 

วนัที9่      โตรอนโต – ขึน้ชมหอคอย ซี.เอ๊น. – ชมเมือง - Toronto Premium Outlets   
สนำมบิน 

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
น ำท่ำนชม  “นครโตรอนโต” (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทำริโอ (Ontario) นครท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศแคนำดำชมบำ้นเรือนอนั
สวยงำมของเมือง ท่ีไดรั้บสมญำ
นำมให้เป็นยุโรปแห่งอเมริกำ
เหนือ ผ่ำนชมย่ำนธุรกิจกำรค้ำ 
ศำลำว่ำกำรเมืองท่ี ไดัรับกำร
ออกแบบดว้ยสถำปัตยกรรมทนั
สมัยใหม่ล ้ ำยุค  ชมสนำมกีฬำ 
สกำยโดม (Skydome) ท่ีสำมำรถ
เปิดปิดโดมได ้เหมำะส ำหรับกำร
แข่งขนัทุกฤดูกำล จำกนั้น น ำท่ำนข้ึน ชมทัศนียภำพงดงำมของทะเลสำบออนตำริโอและตัวเมืองบน
หอคอย CN TOWER  ส่ิงก่อสร้ำงท่ีสูงท่ีสุดในแคนำดำซ่ึงมี ควำมสูงถึง 553 เมตร ท่ำนจะได้ชม
ทศันียภำพโดยรอบของนครโตรอนโต 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย มีเวลำให้ท่ำนเลือกซ้ือสินค้ำในย่ำนกลำงเมือง น ำท่ำนออกเดินทำงสู่  “Toronto Premium 
Outlets” ให้ท่ำนได้มี เวลำในกำรช้อปป้ิงสินค้ำ แบรนด์ดังต่ำงๆ มำกมำย อำทิ BURBERY, 
COACH, CALVIN KL  EIN, ARMANI, TOMMY HILFIGER ฯลฯ  จำกนั้นมีเวลำให้ท่ำนได ้อิสระ
ตำมอธัยำศยั กบักำรช้อปป้ิง สินคำ้แฟชัน่ชั้นน ำของแคนำดำ และอเมริกำ ท่ีห้ำง Eton และ The Bay 
ซ่ึงมีสินคำ้หลำกหลำยชนิดให้ท่ำนได้เลือกซ้ือ เช่น เส้ือผำ้ รองเทำ้ ยีนส์ Guess, Levis, Esprit, Polo, 
Gap, DKNY เคร่ืองส ำอำง (Clinique, Elizabeth Arden, Mac) เป็นตน้ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น ำเดินทำงสู่สนำมบินโตรอนโต 

 

 

วนัที่10         โตรอนโต้ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  
01.50 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบิน คำร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC เทีย่วบินที ่CX829 

***** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล***** 
 

 



 
 

 

 

 

วนัที1่1     กรุงเทพฯ 
05.00 น. เดินทำงถึงท่ำ อำกำศยำนฮ่องกง จำกน้ันน ำท่ำนต่อเคร่ืองบินสู่กรุงเทพฯ 
08.00 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่งบินที ่CX705 
10.05 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ 
*** หมำยเหตุ...โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำช้ำ
ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะน้ัน  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง 
บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้กำรตัดสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ ควำม
เหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ กรุณำตรวจเช็คสัมภำระทุกคร้ังเม่ือเข้ำโรงแรมที่พัก และก่อนออกเดินทำงจำก
โรงแรมทุกคร้ังกรุณำตรวจเช็คสัมภำระอกีคร้ัง เพ่ือควำมแน่นอน กรณีลืมของไว้ ณ โรงแรมที่พกั ทำงหัวหน้ำทัวร์ และบริษัททัวร์ 
จะรีบติดต่อประสำนงำนให้ แต่ถ้ำหำกมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งคืน ต้องเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ลืม, ห้ำมวำงของมีค่ำทุกอย่ำงไว้
ในรถ กรณีทีท่่ำนไม่ได้อยู่ในรถด้วย ทำงบริษทัทวัร์ และพนักงำนขบัรถโค้ช ไม่สำมำรถรับผดิชอบกรณีสูญหำยหรือเสียหำยได้ *** 
 
 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ออกเดนิทำงช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิม่ 

 

14-24 ต.ค. 2561 149,900 149,900 146,900 49,000 
หมำยเหตุ !!!  โรงแรมในแคนำดำ และ อเมริกำ ไม่มีห้องพกัส ำหรับ 3 คน (TRIPLE  ROOM) 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร์ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในอเมริกำไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในอเมริกำจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ
และรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำร
ปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวซ่ีำแคนำดำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

 ค่ำทิปพนักงำนขบัรถตลอดกำรเดนิทำง  
  



 
 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำวซ่ีำอเมริกำและค่ำบริกำรต่ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถำนทูต 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำในโรงแรมท่ี
พกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  
 
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 60,000บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือ
จดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน 
ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่
วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวซ่ีำของท่ำนกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ำรองทีน่ั่งครบ 20 ท่ำน และได้รับควิกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้ง

ใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้
คณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวซ่ีำดว้ย
ตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวซ่ีำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยื่นวี
ซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำรทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้ำนภำยใน 120 วนั 
(ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 



 
 

 

 

-  ค่ำห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำหอ้งใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำง
หำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำน
เขำ้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ทีส่นำมบินสุวรรณภูม ิกรณีท่ำนเดนิทำงมำจำกต่ำงจังหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

พำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำก
โปรแกรมกำรเดนิทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เง่ือนไขกำรยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลทีต้่องกำรันตมีดัจ ำกับสำยกำรบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มกีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  16-29 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  15 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

  



 
 

 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
o หนังสือเดนิทำงทีเ่หลืออำยุใช้งำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
o รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
o หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจำก
เดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่  TO WHOM 
IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 

 *ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
o  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงนิท่ำนละ 1 ฉบบั ( สถำนทูตรับบญัชีออมทพัย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำรแสดงทำง

กำรเงนิอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงนิของท่ำนสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต
พร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงนิฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และ
หมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ(ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
*เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

o กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมำย
ยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

o ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูตบิัตร 1 ชุด 
o ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
o ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
o ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
o  กำรบิดเบือนข้อเทจ็จริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ

สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
o หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง

บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

o กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

o ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ทีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวี
ซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดย
จะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 
 


