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ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก)

พร้ อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์
แปซิฟิก แอร์ เวย์ เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสูส่ นามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX700
ถึงสนามบินเชคแลปก๊ อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ CX810

เสาร์

**บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตวันสากล**

ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศ
แคนาดาได้ ถกู แบ่งออกเป็ น 6 โซน ซึง่ ในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกัน 1 ชัว่ โมง
โดยประมาณ ซึง่ เวลาที่กรุงเทพจะเร็ วกว่าประมาณ 14 - 15 ชัว่ โมง)
รถโค้ ชนาท่านเที่ยวชมเมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) นิตยสาร "เดอะ อีโคโนมิสต์"
ได้ จดั อันดับให้ เป็ นแชมป์ เมืองที่นา่ อยูท่ สี่ ุดในโลก และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 ชื่อ
เมืองถูกตังขึ
้ ้นหลังศตวรรษที่ 18 โดยนักสารวจชาวอังกฤษ "จอร์ จ แวนคูเวอร์ " ที่ใช้
เวลาในสารวจพื ้นที่เพียงแค่ 1 วันเท่านัน้ แต่เดิมทีแ่ ห่งนี ้เคยเป็ นถิ่นที่อยูอ่ าศัยของ
ชาวอินเดียนแดง นาท่านไปชมสแตนลี่ปาร์ ค ถูกจัดให้ เป็ นอุทยานเมื่อปี 1888 อุดม
สมบูรณ์ไปด้ วยพืชพันธุ์ป่าฝนนับ 10,000 ต้ น และมีสวนดอกไม้ ที่จดั ไว้ อย่าง
สวยงามตา ร่มรื่ นด้ วยลากูนอันงดงาม แล้ วในอุทยานยังเต็มไปด้ วยสัตว์ป่า
มากมาย เป็ นอุทยานป่ าทีเ่ ป็ นสถานทีน่ า่ สนใจ เหมาะแก่การมาเดินเที่ยวสูด
บรรยากาศแห่งความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ นาท่านถ่ายรูปคูเ่ ป็ นที่ระลึกกับเสาโท
เท็ม (Totem) ของชนเผ่าพื ้นเมืองอินเดียนแดง เป็ นวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่ตงโดดเด่
ั้
น
เป็ นสง่า ไว้ ราลึกประวัติศาสตร์ เข้ าชมคาปิ ลาโน เป็ นสะพานไม้ แขวนที่ยาวที่สุด
ของแคนาดา รองรับน ้าหนักได้ ถงึ 90,000 ก.ก. (ช้ าง 96 เชือก) มีความยาวถึง 137
เมตร ทอดข้ ามเหวลึก 70 เมตรเหนือแม่น ้าคาปิ ลาโน กลับเข้ าสู่ยา่ นไชน่าทาวน์
ชุมชนชาวจีนที่อพยพมาตังแต่
้ ยคุ บุกเบิก ย่าน Gastown คือโซนเมืองเก่าแก่ ถือ
เป็ นดาวน์ทาวน์แห่งแรกของแวนคูเวอร์ ที่นกั บุกเบิก Gassy Jack Deighton
ล่องเรื อมาพบและตังชุ
้ มชนแรกขึ ้นในปี ค.ศ.1867 ความสาคัญนี ้เอง ทาให้ ปัจจุบนั
ชาวเมืองได้ ร่วมกันอนุรักษ์เขตเมืองนี ้ไว้ มีนาฬิกาไอน ้า (Gastown Steam Clock)
เรื อนแรกของโลก ตังโดดเด่
้
นเป็ นสง่าอยูต่ รงหัวมุมถนน ตึกเก่าแก่คลาสสิกทีเ่ รี ยง
ราย ยังคงกลิ่นอายเมืองในยุโรปนันยั
้ งคงมนต์ขลังไว้ เช่นเดิม ย่านวอเตอร์ ฟร้ อนท์
เพิ่มเสน่ห์ด้วยสีสนั ของร้ านรวงสมัยใหม่เข้ าไปได้ อย่างเก๋ไก๋ลงตัว ซึง่ นี่เองคืออีก
หนึง่ ความผสมผสานที่เป็ นเสน่ห์ของเมืองนี ้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ ต - แวนคูเวอร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ทา่ เรือ เพื่อลงเรือเฟอร์ รี่ขนาดใหญ่ ที่มีความปลอดภัยสูง ข้ าม
ช่องแคบจอร์เจียสู่ เมืองวิคตอเรี ย (Victoria) Sir James Douglas เป็ นผู้บกุ เบิก
เมืองเมือ่ ปี 1843 โดยการเริ่ มค้ าขายขนสัตว์ในรู ปบริ ษัท Hudson's Bay
Company เมืองนี ้มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามมากมาย และเป็ นเมืองท่อง เที่ยวที่มี
ชือ่ เสียงทีส่ ุดของรัฐ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเข้ าชมสวนบุชชาร์ ต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติที่สวยติดอันดับโลก
ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสวน 5 ฤดู โดยรวบรวมดอกไม้ นานาพันธุ์จากทัว่ โลกมา
ปลูกอย่างแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ไม่วา่ จะมาเยือนในฤดูไหน ท่านก็จะได้
สัมผัสความสวยงามที่ไม่ซ ้าแบบ ภายในสวนจะแบ่งออก เป็ นโซนๆ คือ Sunken
Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden และ
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Mediterranean Garden น ้าพุดนตรี ในทะเลสาบเล็กๆ ดูเป็ นธรรมชาติมาก สวน
แห่งนี ้มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี เป็ นที่ชนื่ ชอบของผู้รักในไม้ ดอก อาทิ กุหลาบ, ทิว
ลิป, ไอริ ส, ไฮเดรนเยีย ดอกไม้ แต่ละชนิดก็จะผลัดกันออกดอกตามฤดูกาล สลับ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ในเนื ้อที่กว่า 55 เอเคอร์
15.00 น.

17.00 น.
19.00 น.

วันที่ 3
07.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 4
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เที่ยวชมความงามของเมืองวิคตอเรี ย
ประกอบไปด้ วยอาคารสถาปั ตยกรรมที่
สวยงามและที่ตงรั
ั ้ ฐสภา ย่านดาวน์ทาวน์ กลิ่นอายในยุคบุกเบิก และเมืองหน้ าอ่าว
เสน่ห์ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวให้ หลงใหล ร้ านรวงเรี ยงราย ทัศนียภาพรายล้ อมรอบด้ วย
ทะเลและภูเขา ในปี 2008 เมืองวิคตอเรี ยนี ้ ถูกจัดให้ อยูใ่ นอันดับ 16 จาก 100
สถานทีท่ วั่ โลกที่นา่ ไปเยี่ยมชม โดย TripAdvisor Traveller's
นาคณะเดินทางกลับสู่เมืองแวนคูเวอร์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

แวนคูเวอร์ - บินสู่เมืองคัลการี - เที่ยวคัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ อัญ
มณีเม็ดงามแห่ งเทือกเขาร็อคกี ้

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองคัลการี
ถึงสนามบินเมืองคัลการี (CALGARY) แห่งรัฐอัลเบอร์ ต้า ภูมิประเทศของรัฐนี ้จะ
ประกอบไปด้ วยเทือกเขาร็ อกกี ้อันสูงชัน ทุง่ หญ้ าแพรรี่อนั กว้ างใหญ่ อุทยาน
แห่งชาติที่ปกคลุมด้ วยหิมะเกือบตลอดทังปี
้ อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการ
จัดงาน เทศกาลคาวบอยที่ใหญ่สุดของโลก จัดประจาทุกปี ชว่ งเดือนกรกฎาคม
และกีฬา โอลิมปิ กฤดูหนาว ที่เคยเป็ นเจ้ าภาพในปี ค.ศ.1988
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เลคหลุยส์ (Lake Louise) ตังอยู
้ ใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff
National Park) ตังอยู
้ บ่ นความสูง 1,730 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล เป็ นหมูบ่ ้ านที่
อยูส่ งู ที่สุดในแคนาดา ค้ นพบโดยนักสารวจในปี ค.ศ. 1882 โดยทอม วิลสัน กว่า
100 ปี ที่ได้ มีการพัฒนาจาก Chalet to Chateau อันยิง่ ใหญ่ ของ Chateau Lake
Louise จนปัจจุบนั เป็ นโรงแรม 400 ห้ องเพียงแห่งเดียวที่ตงอยู
ั ้ ป่ ลายทะเลสาบโดย
มีธารน ้าแข็งวิคตอเรี ย เด่นตระหง่านอยูด่ ้ านตรงข้ าม นาคณะเข้ าเช็คอินโรงแรม
(ภาพอันงดงามของทะเลสาบหลุยส์เป็ นเอกสิทธิ์ สาหรับแขกของโรงแรมเท่านัน)
้ สี
ของทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลจากสีฟา้ ใส จนถึงเขียวมรกต อันเกิดจาก
การเคลื่อนตัวของธารน ้าแข็งที่มีอนุภาคของหินก้ อนเล็กๆ เคลื่อนตัวและเริ่ มละลาย
ไหลเป็ นลาธารโอบล้ อมด้ วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุม ผิวน ้านิง่ ใสราวกับ
กระจกสะท้ อนเงาของขุนเขาและธารน ้าแข็ง เป็ นภาพที่งดงามสุดพรรณนา
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

แคนาเดียน ร็อคกี ้ - Glacier Adventure - Glacier Skywalk - แบมฟ์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะไปร่วมค้ นหาความงดงามของธรรมชาติอนั พิสุทธิ์ แคนาเดียน ร็ อคกี ้ เป็ นที่
รู้ จกั ของนักท่องเที่ยวมากว่า 123 ปี สถานที่อนั งดงามประดุจหนึง่ ภาพวาด กับเรื่ อง
บอกเล่ามาแต่อดีตกาลล้ วนชวนฝันให้ นกั ท่องเที่ยวมาเยือน ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ฯ อุดมสมบูรณ์ไปด้ วยป่ าสน และธารน ้าตก ที่เกิดจากการละลายของธารน ้าแข็ง
รวมทังสั
้ ตว์สงวนที่อาศัยอยูต่ ามธรรมชาติ อาทิ นกอินทรีสีทอง, หมาป่ า, แพะภูเขา
, หมีป่า Grizzly เป็ นต้ น เริ่ มกิจกรรมแรกด้ วย Glacier Skywalk เป็ นหนึง่
ประสบการณ์ทใี่ ห้ คณ
ุ ก้ าวเดินไปบนทางเดินกระจกใส บนความสูง 280 เมตรเหนือ
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หุบเขา, ธารน ้าตก พร้ อมให้ ทา่ นได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับพันธุ์สตั ว์ป่า และฟอสซิล อายุนบั
พันๆ ปี

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 5

08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 6

07.00 น.

16.10 น.

19.00 น.

นาคณะตะลุยในธารน ้าแข็ง อาร์ธา บาสก้ า กลาเซียร์วาเล่ย์ (Athabasca) กิจกรรม
ที่ไม่ควรพลาดในแคนาเดียน ร็ อคกี ้ โดยรถ Snow Bus ที่ออกแบบในการออฟ
โร๊ ดบนธารน ้าแข็งนับพันปี ให้ ทา่ นได้ ลงไปสัมผัสกับธารน ้าแข็งในทุง่ กว้ าง โอบล้ อม
ไปด้ วยภูเขาสูง กิจกรรมนี ้สร้ างความประทับใจและให้ ทา่ นได้ สมั ผัส กับธารน ้าแข็ง
อย่างใกล้ ชิดที่สุด
** ในกรณีที่ Glacier Adventure and Glacier Skywalk ปิ ดบริ การ
ทางบริษัทจะคืนค่า Excursion @ 80 CAD./ท่าน **
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองแบมฟ์ (Banff) ตังอยู
้ ใ่ นหุบเขาชือ่ โบว์ ริ เวอร์วลั เล่ย์ (Bow
River Valley) มีฉากหลังเป็ นเทือกเขาแคสเคด ที่มีความสูงถึง 2,998 เมตร แบมฟ์
ได้ รับการประกาศให้ เป็ นเขตอุทยานฯแห่งแรกของแคนาดา ประกอบไปด้ วยอุทยาน
ประวัติศาสตร์ ถงึ 7 แห่ง แบมฟ์ และเลคหลุยส์ ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสวรรค์บนดิน
ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้ จริ ง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม The Rimrock Resort Hotel หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

แบมฟ์ - เคเบิล้ คาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการี

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสูส่ ถานีกระเช้ า (Gondola) นาท่านขึ ้นกระเช้ าสู่จดุ ชมวิวบนยอดเขา
ซัลเฟอร์ (Sulphor Mountain) ซึง่ อยูส่ งู กว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 2,281 เมตร
บนยอดเขามีทางเดินระยะทาง 1 ก.ม. ไปยังส่วนที่สงู ทีส่ ุดที่เรี ยกว่า Summit walk
ให้ ทา่ นประทับใจกับวิวทิวทัศน์อนั ยิ่งใหญ่ ที่ทา่ นสามารถมองได้ ไกลสุดสายตา
แบบพาโนรามา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ทา่ นเดินเที่ยวชมเมืองทีแ่ สนน่ารัก อบอุน่ ไปด้ วยความมีมิตรไมตรี จากผู้คน
ก่อนจะเดินทางสูเ่ มืองคัลการี อีกครัง้ เมืองคาลการี่ ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขต Grassland เมืองที่
ใหญ่ทสี่ ุดของรัฐอัลเบอร์ ต้า มีประชากรอาศัยอยูร่ าว 1.1 ล้ านคน ช่วงต้ นศตวรรษที่
19 อุตสาหกรรมน ้ามันเป็ นสาเหตุหลัก ที่ทาให้ คนจากทัว่ ทุกมุมโลกเดินทางมาตัง้
รกรากที่นี่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Delta Calgary airport Hotel หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

คัลการี - บินสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก)

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองโตรอนโต้
***อยู่ในระหว่ างทาการบิน จึงไม่ มีบริการอาหารกลางวัน***
ถึงสนามบินเมืองเมืองโตรอนโต้
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโตรอนโต้ เพียร์สนั รถรอรับคณะแล้ วนาท่านเดินทางสู่
ภัตตาคาร

รับประทานอาหารกลางค่า ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม Marriott Fallview And Spa หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(ห้ องพักวิวนา้ ตกไนแองการา)

Buffet

Local
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Chinese

Chinese
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วันที่ 7
08.00 น.
09.00 น.

10.00 น.

ล่ องเรือชมนา้ ตกไนแองการ่ า – ชมวิวนา้ ตกไนแองการ่ าบน Skylon
Tower - ช้ อปปิ ้ ง Outlets - โตรอนโต
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะสูน่ ้าตกไนแองการ่า ให้ ท่านได้ ยลโฉมกับความงดงามอันเป็ นที่ สดุ ของ
น ้าตก ประ กอบด้ วยสองน ้าตกใหญ่ คือน ้าตกอเมริกนั (American Fall) และ
น ้าตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือน ้าตกเกือกม้ า น ้าตกทังสองถู
้
กคัน่ ด้ วย
เกาะกลางชื่อว่า Goat Island น ้าตกอเมริกนั อยูใ่ นเขตประเทศสหรัฐอเมริกา
มีความกว้ างน้ อยกว่าสูงน้ อยกว่า กว้ างเพียง 320 เมตรส่วนน ้าตกแคนาดา
เป็ นน ้าตกรูปเกือกม้ า 2 ใน 3 ของน ้าตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กว้ างกว่า
สูงกว่า และก็สวยกว่า กว้ างถึง 790 เมตร จริง ๆ แล้ วน ้าที่ตกลงมาเป็ นน ้าตก
ไนแองการา จะตกจากฝั่งอเมริกาไปยังฝั่งแคนาดา
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในการชมน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ ชิด ด้ วย
การล่องเรือ Maid of the Mist เพื่อให้ ท่านได้ สมั ผัสความยิ่งใหญ่ของม่าน
น ้าตกอย่างใกล้ ชิด กับประสบการณ์อนั แสนประทับใจ
(หมายเหตุ :ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี การล่องเรือ Hornblower Niagara Cruise
อาจจะปิ ดให้ บริ การเนื่องจากสภาพอากาศยังคงหนาวน ้าตกจะแข็งตัวไม่สามารถ
ล่องเรื อได้ /จะได้ ล่องหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon Restaurant พร้ อมชมวิว
ทิวทัศน์ของน ้าตกไนแองการ่า

13.00 น.

นาคณะช้ อปปิ ง้ ที่ Outlets Collection at Niagara ที่มีสินค้ าแบรนด์ดงั ของอเมริ กา
และทัว่ โลก ลดกระหนา่ ตังแต่
้ 30-70%

16.00 น.
18.00 น.

เดินทางกลับสูโ่ ตรอนโต้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8

เที่ยวเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระช้ อปปิ ้ ง - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ

08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

พักโรงแรม Double Tree by Hilton Toronto หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเที่ยวชมเมืองโตรอนโต้ (Toronto) เป็ นเมืองที่ใหญ่ทสี่ ุดของประเทศ และ
ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ในทวีปอเมริ กาเหนือ เป็ นเมืองที่มีหลายเชื ้อชาติมากทีส่ ุด มีผ้ ู
อพยพจากทัว่ โลกกว่า 169 ประเทศ ใช้ ภาษาพูดมากกว่า 100 ภาษา ครึ่งหนึง่ ของ
จานวน 5 ล้ านกว่าคนล้ วนเป็ นคนต่างชาติ มีเพียงครึ่งเดียวที่เป็ นคนท้ องถิน่ มี
ชุมชนชาวเอเชียและชาวจีนทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในอเมริ กาเหนือ จึงทาให้ เมืองนี ้มีวฒ
ั นธรรม
หลากหลาย เป็ นศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม รัฐบาลแคนาดาจึง
ได้ จดั ให้ Toronto เป็ นเมืองหลวงทางด้ านวัฒนธรรมของประเทศ และเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก ชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบนหอคอย "ซีเอ็น" (CN Tower) หอคอยทีส่ ูง
ที่สุดของโลก ผ่านชม Old City Hall สร้ างสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ University ที่ติด
อันดับ Top ten ของโลก พร้ อมสารวจวัฒนธรรมที่หลากหลายในย่าน ชุมชนชาว
กรี ก, ลิตเติ๊ลอิตาลี, ไชน่าทาวน์, โคเรี ยทาวน์ และลิตเติล๊ อินเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนม หรื อสินค้ าของที่ระลึกของแคนาดา ย่าน
ถนนช้ อปปิ ง้ ชื่อดังในโตรอนโต้ ที่รวบรวมสินค้ าหลาก หลายรูปแบบให้ ทา่ นได้ เลือก

ศุกร์
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Korean
เสาร์
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ซื ้อได้ อย่างจุใจ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูส่ นามบินโตรอนโต้ เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

19.00 น.
21.00 น.

วันที่ 9

01.45 น.

Chinese

บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างทาการบิน

อาทิตย์

ฮ่ องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

จันทร์

ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก บินสู่ฮอ่ งกง โดยเที่ยวบินที่ CX829
***อยูใ่ นระหว่างทาการบิน บินข้ ามเส้ นแบ่งเขตวันสากล***

วันที่ 10

05.00 น.
ถึงอากาศยานนานาชาติฮอ่ งกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.55 น.
ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮอ่ งกงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX705
10.50 น.
คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนือ่ งจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทีย่ วทีส่ มบูรณ์ครบถ้ วนจะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD

Tour Fare
ADL

CHD 4-11
With Bed

CHD 4-8
No Bed

SGL
Supp

27 ก.ค. – 5 ส.ค. 2562

185,000

167,000

148,000

35,000

10-19 สิงหาคม 2562

179,000

162,000

144,000

35,000

21-30 กันยายน 2562

174,000

157,000

140,000

35,000

**13-22 ตุลาคม 2562**

159,000

143,000

128,000

25,000

ค่ าทัวร์ รวม :

NO TKT
ADL / CHD

-35,000.-27,000.-35,000.-27,000.-35,000.-27,000.-30,000.-23,000.-

✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง
ณ วันที่ 20 เมษายน 2561
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เส้ นทางแวนคูเวอร์ -คัลการี / คัลการี-โตรอนโต้
✓ ค่ารถโค้ ชมาตรฐานแคนาดา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ : 10-15 ท่านใช้ รถเล็ก
15-20 ท่านใช้ รถขนาด 33 ที่นงั่ / 21-40 ท่านใช้ รถขนาด 50 ที่นงั่
✓ ค่าตัว๋ เข้ า Capilano, ค่า Ferry ไปเกาะวิคตอเรี ย, ค่าตัว๋ เข้ า Butchart Gardens, ค่า Gondola, ค่าตัว๋ ขึ ้น CN
Tower
✓ ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในโปรแกรม หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน ห้ องแบบเมาเท่ นวิว***
***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเท่ า 1 คืน ห้ องแบบวิวน้าตก***

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละแห่ง
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช กาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2$ CAD / ท่าน / วัน
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่ แคนาดา (ยื่นผ่านตัวแทน VFS)
✓ ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป)
✓ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ
สูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี
จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
ต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรค
ประจาตัว
-หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเทีย่ วบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบ
จองทัวร์
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✓ ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
✓ ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %
ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าทิปไกด์ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารทีส่ งั่ มาในห้ องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่ม
 หากท่านมีความประสงค์ที่จะข้ ามสู่ฝั่งอเมริ กา ท่านต้ องมีวีซา่ USA และการขอวีซา่ แคนาดาท่านต้ องได้ รับ
การอนุมตั ิวีซา่ เป็ นแบบ MULTIPLE เช่นเดียวกัน
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกรุ ณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่วงหน้ า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่
ท่าน ภายใน 1 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์
ส่วนทีเ่ หลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯ ถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 40 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
• ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน่
ขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และ
ต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนือ่ งมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ
วีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิก
พร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีทที่ า่ นไม่แน่ใจ
ว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้
ผลเร็ วกว่าการยืน่ ขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
▪ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบ
จากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อ
จลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ ประโยชน์ของท่านจะได้ รบั จากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER
OASIS PLAN ของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์
เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากทีส่ ุด และทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้
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กาหนด ซึง่ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ ออกตัว๋ เครื่ องบินไป
เรี ยบร้ อยแล้ ว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถ REFUND เงินได้ ทกุ กรณี ยกเว้ น การเสียชีวิตเท่านัน้
ทังนี
้ ้เงื่อนไขของตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นไปตามกาหนดของสายการบินเท่านัน้
ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้ าไป
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเงื่อนไขได้
การสะสมไมล์ ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตวั๋ กรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมล์ได้ แต่กรณีที่บิน
เป็ นตัว๋ เดี่ยว หรื อชันธุ
้ รกิจสามารถสะสมไมล์เฉพาะของสายการบินได้ คือ Asia Miles เท่านัน้ ซึง่ การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขบางส่วนหรือทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ **กรณีนี ้ ตัว๋ สะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund, Non
Endorse**
ค่ าธรรมเนียมประกันภัยและค่ าธรรมเนียมนา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
▪ ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มเี ตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
▪ ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
▪ ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)
▪ ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
▪ ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก
1 ท่าน
▪ ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมี
ความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
▪ โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ ายเมืองเพือ่ ให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในแคนาดามีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไม่มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
โปรแกรมทัวร์รวมค่าเข้ าชมถูกระบุไว้ ในคอลัมน์ “อัตรานี ้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ ถานที่เข้ าชม
นัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของ
สถานทีน่ นๆ
ั ้ หรือ สลับโปรแกรมเพือ่ ให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรือเหตุหนึง่ เหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่
ท่าน เนื่องจากได้ ชาระเข้ าชมและ Reservation Fee ไปเรี ยบร้ อยแล้ วแล้ ว
กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าทีใ่ นช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่ าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
การสูบบุหรี่ ▪ ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดัง กล่าวไม่สามารถให้ บริ การใน
(Smoking
การยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ดอลล่าร์ / ใบ / ครัง้
▪ สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับ
Area)
ผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการ
บินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
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ความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนักส่วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน
ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร ซึง่ ความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่ งจากการเดินทาง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดา ใช้ เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ
** ลูกค้าทุกท่ านต้ องมาสแกนลายนิว้ มือที่ VFS Canada ทุกท่ าน **

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุ่ม
ประเทศเชงเก้ นหรือประเทศอืน่ ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และเหมือนกันทัง้
2 รู ป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชือ่ -สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง ,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพือ่ เดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้
จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา และสลิปเงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือน
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และ
มีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่
ภูมิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยืน่ ขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยใน
ครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 จดหมายรับรองสถานการเงินจากธ. นันๆ
้ (ตัวจริงภาษาอังกฤษ) ที่ให้ สาเนาการเงิน ณ ปั จจุบนั ย้ อนหลัง 6 เดือน
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว
ทางบริษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะต้ องไปยืน่ เรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรือเขต โดยมี
นายอาเภอ หรือผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ
ครัง้

TRIP CODE: DS_ WWV15_CANADA FALL COLOR TOUR_JUL – OCT19

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน
เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใด
ก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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