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ชมสวนบุชชาร์ท เมืองวคิตอเรีย – นั่งรถ Snow Coach ตะลยุทุ่งน า้แขง็แห่งโคลมัเบียไอซ์ฟิลด์  
จุดชมววิพืน้กระจก Glacier Sky Walk – ชมทะเลสาบเลคหลยุส์และทะเลสาบโมเรน 

เทีย่วเมืองควิเบก ซิตี ้ฝร่ังเศสน้อย – ชมน า้ตกมอนท์โมเรนซ่ี 
ล่องเรือ Hornblower ชมน า้ตกไนท์แองการ่าอย่างใกล้ชิด 

เมนูพเิศษ!!! ทานอาหารบนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) แคนาเดยีน ล๊อปสเตอร์ 
สเต๊กเน้ือ รสเลศิ, สเต๊กแปซิฟิกแซลมอน , ชิมหอยเอสคาโกสไตล์ฝร่ังเศส, น า้ด่ืมบริการบนรถโค้ช 

*** ออกเดินทางระหว่าง เมษายน – ตุลาคม 2565 *** 

วนัที่แรกของการเดนิทาง(1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์  
                                                   เที่ยวชมเมือง – สะพานแขวนคาปิลาโน 
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาร์เธ่ย ์แปซิฟิค  

CATHAY PACIFIC AIRWAYS ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
11.05 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์เธ่ย ์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX 750 
15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง นาํท่านเปล่ียนเคร่ืองบิน 
16.20 น. นาํท่านออกเดินทางทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเท่ียวบินท่ี CX 838 

*** บินขา้มเส้นแบ่งเวลาสากล ***  
13.15 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์  หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

จากนั้นนาํท่านออกเดินทาวสู่ “สะพานแขวนคาปิลาโน” (Capilano Suspension Bridge) ท่ีพาดผา่นหนา้ผาสูงชนั
ของแม่นํ้าคาปิลาโนและไดรั้บการขนานนามวา่
เป็นสะพานขึงท่ียาวท่ีสุดในโลก มีเวลาใหท้่าน
เก็บภาพคงามงดงามของธรรมชาติ ป่าสน และ
เสาโทเทมสัญลกัษณ์ของชาวอินเดียแดง แวะชม
ตวัเมือง “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดกาํเนิด
ของชุมชนเมืองประมาณกวา่ร้อยปี ชมนาฬิกาไอ
นํ้าท่ี ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี นาํท่านชมนคร
แวนคูเวอร์ เมืองท่ีเงียบสงบและน่าอยูติ่ดอนัดบั
โลก เน่ืองดว้ยทาํเลท่ีตั้งอยูริ่มมหาสมุทรแปซิฟิก จึงทาํใหมี้อากาศท่ี
อบอุ่นและไม่หนาวเยน็จนเกินไปในฤดูหนาว ผา่นชมยา่นธุรกิจ
การคา้สาํคญัชมท่าเรือสาํหรับเรือสาํราญขนาดยกัษ ์จากนั้นนาํท่าน
สู่สวนสแตนเลย ์STANLEY PARK  สวนสาธารณะท่ีไดรั้บการ
บริจาคท่ีดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบนัน้ีเปรียบเสมือนป็น
ปอดท่ี  สาํคญัของชาวเมือง น าชมแท่งเสาโทเทม็ (TOTEM POLE)  
สัญลกัษณ์ของชนเผา่พื้นเมือง “อินเดียแดง ” แลว้ขา้มสู่เขตอนุรักษ์



 

พนัธ์ุไมท้างตอนเหนือของเมือง ผา่นชมยา่นธุรกิจการคา้สําคญั ชมท่าเรือสาํหรับเรือสาํราญขนาดยกัษ ์เก็บภาพความ
งดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน เพลส CANADIAN PLACE BUILDING สถาปัตยกรรมหลงัคารูป
ใบเรือสีขาว คลา้ยโรงโอเปร่า เฮาส์  ของนครซิดนีย ์ออสเตรเลีย หลงัคาใบเรือน้ีเดิมสร้างข้ีนเป็นหลงัคาของ Canada 
Pavilion ในงาน World's Fair ท่ีจดัข้ึนท่ีแวนคูเวอร์ เม่ือปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts ไดเ้วลานาํท่านชม
อาคารท่ีก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอนัน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail 
Station) สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายขา้มทวปี ปัจจุบนัเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train) 
ของนครแวนคูเวอร์  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: HILTON  VANCAUVER METRO TOWN HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง                                                          
วนัที่สองของการเดนิทาง(2) เกาะแวนคูเวอร์ – ชมเมืองวคิตอเรีย – สวนบุดชาด การ์เด้น   
                                                       บนิภายในสู่เมืองคลัการี 
06.30 น. บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบ

กล่อง  
06.50 น. ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ี นําท่านลงเรือสู่ “เมือง

วคิตอเรีย เกาะแวนคูเวอร์” ล่องผา่นเส้นทางท่องเท่ียว 
เส้นทางทะเลในหากโชคดีท่านจะได้เห็น แมวนํ้ า 
โลมา และ วาฬเพชฌฆาต ชมทศันียภาพงดงาม (ใช้
เวลาล่องเรือ 1.45 ช.ม.) ถึงท่าเรือท่ีเมืองวิคตอเรีย น า
ท่านเดินทาง สู่สวนพฤษชาติบุทชาด (BUTCHART 
GARDEN) (ซ่ึงดดัแปลงมาจากเหมืองเก่า ของตระกูล
บุทชาด สวนแห่งน้ีมีช่ือเสียงระดับโลกด้วยพนัธ์ุไม้
ต่างๆ อิสระทุกท่านตามอธัยาศยัเดินชมการจดัสวน
ขนาดใหญ่ดว้ย พรรณไมต้ามฤดูกาล ชมดอกไมน้านา
ชนิด แปลกทั้งสีและกล่ินรวมทั้งชมความงดงามของ
การจัดสวนท่ีนํารูปแบบมาจากทั่วโลกนํ้ าพุแมกไม้
งดงามยิง่  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นาํเดินทางต่อโดยรถโคช้สู่กลางเมืองวิคตอเรีย เมือง

หลวงรัฐบ ริติสโคลัม เ บีย  นําท่ านแวะช ม “หลัก
กิโลเมตรท่ีศูนย”์ (Mile Zero) ของประเทศแคนาดา 
ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณ สวนเขาบีคอน Beacon Hill Park  นาํ
ชมอ่าวหนา้เมืองท่ีประกอบดว้ยอาคารเก่าแก่กวา่ 100 ปี 
ชมอาคารรัฐสภา VICTORIA PARLIAMENT งาน



 

สถาปัตยกรรมในสไตล ์นีโอ บาร๊อค ท่ีงดงามยิง่ สร้างเสร็จในปี 1897 ชมสวนดา้นหนา้อาคารรัฐสภาท่ีมีรูปป้ันพระ
นางวิคตอเรีย พระราชินี ผูย้ิ่งใหญ่ขององักฤษ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก นาํท่านเก็บภาพความงามดา้นหน้า
โรงแรม ดิ เอมเพรส THE EMPRESS มีอายุเก่าแก่กวา่ 100 ปี สร้างในสไตล์ปราสาทยุโรป เก็บภาพรูปป้ันกบัตนั
เจมส์คุก ท่ียื่นตระหง่านเป็นสัญลกัษณ์ดา้นหน้าโรงแรมดิ เอมเพรส จากนั้นเขา้สู่ย่านชุมชนคนเอเชีย ไชน่าทาวน์ 
แหล่งท่ีผูค้นจากกวางตุ้ง เข้ามาตั้งหลกัแหล่งตั้งแต่คร้ังสมยัยุคต่ืนทอง ปัจจุบนัเป็นย่านธุรกิจการค้าของเมือง
วคิตอเรีย  

17.45 น. ออกเดินทางโดย เท่ียวบินท่ี WS524 สู่เมือง คลัการี (CALGARY) 
20.06 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคลัการี รัฐอลัเบอร์ตา้ (ALBERTA) แหล่งผลิตนํ้ ามนัมากท่ีสุดในแคนาดา นาํท่านเดิน

ทางเขา้สู่ท่ีพกั 
คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: CALGARY AIRPORT MARRIOTT IN-TERMINAL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง                                                          
วนัที่สามของการเดนิทาง(3)  คลัการี – ถนนสายโรแมนตกิ Icefield Parkway  
สโนว์ โค้ชตะลุยทุ่งน า้แขง็โคลมัเบีย – ทางเดนิกระจก(Sky Walk) – อทุยานแห่งชาตบิาน์ฟ  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางบนถนน “สายแจสเปอร์”  (ชมความ

งามตลอดทั้งเส้นทาง) ซ่ึงเป็น ถนนหลวงสายท่ีสวยงามท่ีสุด
สายหน่ึง คดเค้ียวไปตามเทือกเขาร็อคก้ี ตดัผ่านวนอุทยาน
เก่าแก่ ท่ีเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ทั้งสองขา้งทาง และทะเลสาบ
สีสันสดใน ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบเหล่าน้ีจะกลายเป็น
นํ้ าแข็งซ่ึงส่องประกายงดงามยิ่ง นาํท่านสู่จุดพกัรถระหว่าง

ทาง เดินทางถึง “ไอซ์ฟิลด์ พาร์คเวย์” ศูนย์นักท่องเท่ียว 
ICEFIELD TOURIST CENTER มีเวลาให้ท่านเก็นภาพความ
สวยงามหรือเลือกซ้ือของท่ีระลึก  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านโดยสารรถบ๊ิกฟุต ตะลุยทุ่งหิมะ SNOW COACH 

สู่ “ทุ่งนํ้ าแข็งโคลมัเบีย ไอซ์ฟิลด์” COLUMBIA ICE 
FIELD ซ่ึงเป็นทุ่งธารนํ้ าแข็งลา้นปี ท่ีใหญ่ ท่ีสุดในแคนาดา 
รถสโนวโ์คช้จะ นาํท่านออกเดินทางสู่ “จุดศูนยก์ลางของทุ่ง
นํ้ าแข็ง” มีเวลาอิสระทุกท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ข้ึนอยู่กับ
ฤดูกาล)(โคลมัเบียไอซ์ฟิลด์ เปิดตั้งแต่วนัท่ี 17 เมษายน 2563 
แต่ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศด้วย ทางทัวร์จะจัดกิจกรรมอ่ืน
ทดแทน ซ่ึงจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้) พิเศษสุด...หลงัจาก
นั้นเดินทางสู่ “กลาซียร์ วอคเกอร์” GLACIER  WALKER 

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


 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวแนวใหม่ จุด CHECK IN แห่งใหม่ ทางเดินของสกายวอล์ค มีลกัษณะเป็นรูปเกือกมา้เป็น
ทางเดินกระจกใสยื่นจากหน้าผาออกไป 280 เมตร ใช้วสัดุอย่างดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั้นตลอดแนวสอง
ดา้น พร้อมกบัปรับปรุงภูมิทศัน์รอบดา้นให้สวยงามเพื่อให้เป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะ
ไดเ้ดินบนพื้นกระจกใสท่ีมองทะลุเห็นเบ้ืองล่างท่ีเป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตร นาํท่านเดินทางสู่เมือง “BUNFF 
NATIONAL PARK” เมืองเล็กๆน่ารัก ท่ีซ่อนตวัอยู ่ในเทือกเขา Rocky ทางดา้นตะวนัออกของ Calgary ในรัฐ 
ALBERTA ประเทศแคนาดา เป็นสถานท่ี ท่ี นกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาด สามารถเท่ียวเมืองบานน์ฟไดท้ั้งปี ไม่วา่จะ
เป็นฤดูไหนเพราะท่ีน่ีมีกิจกรรมมากมายให้นกัท่องเท่ียวไดท้าํและสัมผสั เช่นกิจกรรมปีนเขา, ตั้งแคมป์, ข่ีมา้, ล่า
สัตว,์ เดินป่า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่องแก่ง ส่วนคนช่ืนชอบหิมะ กิจกรรมในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพฤ้ดูอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะสกีเพราะบริเวณเทือกเขาร๊อคก้ี (ROCKY MOUNTAIN) ไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งสกีท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง
ของโลก ตวัเมือง BANFF เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตร เราสามารถเดินเล่นทัว่เมืองไดภ้ายในเวลาไม่เกิน 1 
ชัว่โมง ร้านคา้ของฝากของท่ีระลึกมีอยู่เต็มไปหมด ให้ท่านสัมผสัธรรมชาติอย่างเต็มอ่ิมอากาศท่ีบริสุทธ์ิภายใน
อุทยานจะทาํให้ท่านรู้สึกสดช่ืน ให้ท่านไดเ้ดินเล่นเลือกซ้ือของท่ีละลึก พร้อมเก็บภาพอนัสวยงามของอุทยานหาก
ท่านโชคดีอาจจะไดเ้จอกวางเรนเดียร์หรือมูสเดินอยูบ่ริเวณน้ี 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: ELK AVENUE HOTEL / MOOSE HOTEL & SUITES / หรือระดบัใกล้เคยีง                                                          

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง( 4) คลัการี – ทะเลสาบหลยุส์ – ทะเลสาบโมเรน – ยอดเขาซัลเฟอร์   
 น า้ตกโบว์ – คลัการี  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 นาํท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบหลุยส์” (Lake Louise) 
ชมความงดงามของ  ทะเลสาบท่ีมีนํ้ าเป็นสีเขียวมรกต
สดใสจนเม่ือชาวผวิขาวกลุ่มแรกท่ีเขา้มาสํารวจเส้นทาง
เพื่อวางทางรถไฟเม่ือปี 1882 โดยการนาํของนายทอม 
วิลสัน Tom Wilson เดินทางมาพบ ทะเลสาบแห่งน้ีได้
ตั้งช่ือให้ว่า “ทะเลสาบมรกต” แต่ไดรั้บการตั้งช่ือใหม่
ในเวลาต่อมาอย่างเป็นทางการว่า “ทะเลสาบหลุยส์” 
ตามพระนามของเจา้ฟ้าหญิงหลุยส์ Princess Louise 
พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจา้วิคตอเรีย  อิสระทุก
ท่านชมความงามของทะเลสาบหลุยส์ Lake Louise 

ทะเลสาบท่ีมีนํ้าเป็นสีเขียวมรกตสดใส จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่บริเวณ “ทะเลสาบโมเรน” (Moraine 
Lake) ห่างจากทะเลสาบหลุ ยส์ไปเพียง 30 กิโลเมตร
เท่านั้น ตวัทะเลสาบรายลอ้มดว้ยยอดเขา มากกวา่สิบลูก 
ตั้ งอยู่ สูงกว่าระดับนํ้ าทะเลถึง 1,885 เมตร นํ้ าใน



 

ทะเลสาบเก็ดจากการละลายตวัของหิมะและธารนํ้ าแข็งจากเทือกเขาร๊อคก้ี ทาํให้มีแร่
ธาตุต่างละลาย รวมลงมา กลายเป็นสีเขียวมรกต เม่ือท่านไดส้ัมผสัความสวยงามสัก
คร้ัง ท่านจะมิมีวนัลืม  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่าน “นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาซลัเฟอร์” ดว้ยความสูงกวา่ 

2,288 เมตร เพื่อช่ืนชมความงามของเมืองบาน์ฟ ซ่ึงโอบ
ลอ้มด้วยเทือกเขาร็อกก้ี มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมวิวท่ี
สวยงามท่านอาจมีโอกาสเห็นแพะภูเขาท่ีอาศยัอยู่ใน
บริเวณน้ี จากนั้น นาํท่านชม “สายนํ้ าตกโบว”์ (Bow 
Falls) กดัเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินท่ีมี
สีสันงดงามหลากสี ลดัเลาะธารนํ้าตกสวย แปลกตาดว้ยสายนํ้าท่ีหลากสู่พื้ นหินเบ้ืองล่างแลว้อิสระตามอธัยาศยัเดิน
เล่น หรือช้อปป้ิงของท่ีระลึกย่านกลางเมืองท่ีโอบล้อมไวด้้วยอ้อมแขนของหมู่ขุนเขาสลับสล้างงดงามด้วย
แสงอาทิตยก์ระทบสันเขาก่อนลบัขอบฟ้า จนไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่เมืองคลัการี 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: CALGARY AIRPORT MARRIOTT IN-TERMINAL HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง                                                          
วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)       สนามบินคลัการี – มอลทริออล – ควิเบก ซิตี ้– ชมเมืองเก่า 
เชา้ รับประทานอาหารแบบกล่อง 
07.00 น. ออกเดินทางโดย เท่ียวบินท่ี.....สู่เมืองมอนทรีออล (MONTREAL) 
12.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมอนทรีออล (MONTREAL) 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านออกเดินทางสู่เมือง “คิวเบก” (QUEBEC) 
เมืองหลวงท่ีมีช่ือเดียวกนักบัรัฐคิวเบก รัฐท่ีใหญ่
ท่ีสุดของประเทศแคนาดา ใชภ้าษาฝร่ังเศสเป็นส่วน
ใหญ่ นาํท่านเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า ซ่ึงเตม็ไปดว้ย
ประวติัศาสตร์ และศูนยก์ลางวฒันธรรมต่างๆท่ี
สาํคญัในสมยัก่อนและไดเ้ป็นมรดกโลกในปี 1985 
โดยองคก์ารยเูนสโก จากนั้นพาท่านชมโรงแรมสุด
หรู “FAIRMONT CHÂTEAU FRONTENAC” ท่ีตั้ง
อยูริ่มหนา้ผาสูงเห็นววิเมืองและเซนตล์อวเ์รนซ์ ได้
อยา่งชดัเจน จากนั้นชม “จตุัรัสปลาส รอยาล” ยา่นเศรษฐกิจตั้งแต่สมยัก่อตั้งเมืองคิวเบกปัจจุบนักลายเป็นยา่น
ท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเดินเล่นและถ่ายรูปกนัและเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํซีรียเ์กาหลี ช่ือ “GOBLIN” อีกดว้ย 
อิสระใหท้่านเดินถ่ายรูปหรืออิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูหอยเอสคาโก สไตลฝ์ร่ังเศส  

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


 

พกัที่: MARRIOTT HOTEL, HILTON HOTEL QUEBEC / หรือระดบัใกล้เคยีง                                                          
วนัที่หกของการเดนิทาง(6)  ควเิบก – น า้ตกมอร์ทโมเรนซี – มอลทรีออล – ชมเมือง  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 พ า ท่ า น เ ข้ า ช ม บ ริ เ ว ณ  “นํ้ า ต ก ม อ น ท์ โ ม เ ร น ซ่ี ” 

(MONTMORENCY FALLS) อยู่บริเวณปากแม่นํ้ า
มอนทโ์มเรนซ่ี นํ้ าตกท่ีมีความสูง 276 ฟุต ซ่ึงมีความสูง
มากกวา่นํ้ าตกไนทแ์องการ่าท่ีรัฐออนแทริโอ ให้ท่านได้
สัมผสัความงดงามของนํ้ าตกอย่างใกลชิ้ด โดยเดินขา้ม
สะพานแขวนซ่ึงอยู่บนนํ้ าตก ใกล้ๆ กนัมีทางลงให้ท่าน
สามารถถ่ายรูปจากด้านล่างได้อย่างชดัเจน จนได้เวลา
อนัสมควร เดินทางสู่ “เมืองมอลทรีลออล” 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 นาํท่านชม “นครมอนทรีลออล” เมืองวฒันธรรมฝร่ังเศสนอกประเทศฝร่ังเศส ตวัเมืองท่ีตั้งอยู่รอบๆ เนินเขาท่ีปก

คลุมดว้ยป่าไมส้วยงาม ท่ีช่ือว่ามองตเ์รอลั Mont Real (Mont Royal) ซ่ึงช่ือ น้ีเป็นท่ีมาของช่ือเมือง นาํท่านขา้ม
แม่นํ้ า เซนต์ลอเรนซ์ สู่ เกาะเซนต์เฮเลนา (St.Helena 
Island)เก็บภาพความงามของสวนสาธารณะท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของเมือง นาํท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของโบสถ์ SAINT 
JOSEPH'S ORATORY BASILICA ซ่ึงตั้งตระหง่านอยู่
บนเขารอยลั MONT ROYAL ตามช่ือเมืองสร้างข้ึนในปี 
ค.ศ.1967 ในสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ เขา้ชมภายใน
โบสถ์ท่ียิ่งใหญ่แห่งน้ี พร้อมเก็บภาพความสวยงามของ
ตวัเมือง 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊กเน้ือรสเลิศพร้อมเคร่ืองด่ืมให้ท่านเลือก (ท่านใดไม่ทานเน้ือววั
กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีแผนกเซลล)์ 

พกัที่: NOVOTEL HOTEL / LE CANTILE SUITE HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง                                                          
วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7)     มอลทรีออล – เมืองเก่า – ออตตาวา – ชมเมือง – คงิส์ตนั 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นาํท่านสู่เมืองเก่าและเมืองใหม่ อาคารสูงทนัสมยัย่าน

การคา้ใตดิ้นท่ีเหมาะสมกับหน้าหนาวท่ีหนาวจดัและ
หน้าร้อนท่ีร้อนจัดเช่น กันชมบรรยากาศเมืองแบบ
ฝร่ังเศส เน่ืองจากเมืองน้ีเป็นเมืองชุมชนท่ีพูดภาษา
ฝร่ังเศสท่ีใหญ่ท่ีสุดนอกประเทศฝร่ังเศส ชมวิหารนอร์ธ
เทอดามโบสถ์เก่าแก่และยิ่งใหญ่ ท่ีสุดของเมืองมอลทรี



 

ออล อาคารดั้งเดิมสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 17 แต่อาคาร
ปัจจุบนัน้ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอ
คลาสสิกและ นีโอกอธิก สามารถจุคนไดป้ระมาณ 3,800 
คน ซ่ึงภายในประดับด้วยไม้แกะสลักและกระจกสี
สวยงามยิ่ง นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองออตตาวา Ottawa” 
(180 กม.) ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติอนั
งดงามประกอบกบัความงดงามของแม่นํ้ าเซนตล์อร์เรนซ์ 
ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าสาย สําคญัท่ีมีช่ือเสียงและสวยงาม สู่เมืองออตตาวาเมืองหลวงของประเทศคานาดาซ่ึงพระนางเจา้
วคิตอเรีย ทรงประกาศใหอ้อตตาวา่เป็นเมืองหลวงของประเทศ และทาํลายความหวงัของเมืองมอลทรีออล เมืองโต
รอนโต และเมืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นคู่แข่งในเร่ืองน้ี  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูสเตก๊ปลาแปซิฟิคแซลมอนรสเลิศพร้อมเคร่ืองเคียง 

บ่าย นาํท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ “อาคารพาเลียเมนท ์ฮิลล์” (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาท่ีสร้างข้ึนอยา่ง
ยิ่งใหญ่ และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกั ท่ีมีผูช้มมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคาร
ตวัอย่างท่ีดีของอาคารท่ีสร้างข้ึนในสไตล์ฟ้ืนฟู
กอธิค (Gothic Revival style) สร้างเสร็จในวนัท่ี 
1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตวัอาคารตั้งอยูบ่ริเวณใจ
กลางเมืองออตตาวา ซ่ึงจากจุดน้ีสามารถมองเห็น
วิวทิวทศัน์อนังดงามของแม่นํ้ าออตตาวาไดอ้ยา่ง
ชัดเจน /  นําท่านถ่ายรูปกับ  อาคารหอศิลป์
แห่งชาติแคนาดา (National Gallery of Canada) 
ซ่ึงเป็นอาคารกระจกและอาคารหินแกรนิต 
ออกแบบโดย Moshe Safdie สร้างข้ึนในปี 1880 
และเปิดอยา่งเป็นทางการในปี 1988 ภายใน มีการจดัแสดงภาพวาด, รูปป้ัน และรูปถ่ายเป็นจาํนวนมาก โดยส่ิงท่ี
โดดเด่นท่ีสุดของคอลเลกชัน่ในการจดัแสดงก็คงจะเป็น  รูปป้ันแมงมุมยกัษ ์(The Maman Statue) ของหลุยส์ บูร์
ชวัส์ (Louise Bourgeois) ศิลปินชาวฝร่ังเศส ซ่ึงถูกจดัแสดงไวบ้ริเวณทางเขา้หลกัของอาคารหอศิลป์แห่งชาติ
แคนาดา จากนั้นเดินทางสู่เมือง “คิงสตนั” (Kingstons) เมืองท่ีมีความงดงามมีแม่นํ้ า เซนต ์ลอเรนซ์ ซ่ึงเป็นเส้นกั้น
พรมแดนระหวา่งแคนาดาและสหรัฐอเมริกา 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: HOLIDAY INN / COURTYARD BY MARRIOTT  / หรือระดบัใกล้เคยีง       
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วนัที่แปดของการเดนิทาง(8)     คงิส์ตนั – ล่องเรือ 1,000 เกาะ –  น า้ตกไนแองก่า 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
  นาํเดินทางสู่ ท่าเรือ “พนัเกาะอนัเลืองช่ือ 1,000 Island”  (ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) ล่องชมความงามของบา้นพกัตาก

อากาศท่ีอยูบ่นเกาะส่วนตวั เรียงรายกนันบัร้อยหลงั น่าประทบัใจเป็นอยา่งยิ่ง ท่านจะเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ

อนัสวยงามของธรรมชาติ และสดช่ืนไปกบัอากาศท่ีบริสุทธ์ิ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ หอ้งอาหารท่ีท่าเรือ ROCKPORT แบบบุฟเฟต ์ 

บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เขตอุทยานแห่งชาตินํ้ าตกไนแองการ่า” (Niagara) และเมืองไนแองการ่าเมืองแห่งความ
สนุกสนาน ยามคํ่าคืนท่านสามารถเดินเล่นไดอิ้สระใหท้่านไดเ้ส่ียงโชคกบับ่อนคาสิโนและแหล่งบนัเทิงสําหรับเด็ก
ไม่วา่จะเป็น บา้นผีสิง,โรงภาพยนตร์ IMAX ท่ีมีเร่ืองราวของนํ้ าตกไนแองการ่า, ร้านของท่ีระลึกหอสูงสกายลอน 
ฯลฯ  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า RED LOBSTER เมนูพิเศษ CANADIAN LOBSTER  

พกัที่: SHERATION ON THE FALLS / MARRIOTT ON THE FALLS / หรือระดบัใกล้เคยีง                                                          

พิเศษ!! ใหท่้านพกัววินํ้าตกทุกหอ้ง ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศนํ้าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ดในตอนคํ่าท่านจะ
ไดช้มแสงสีเปิดส่องนํ้าตกอยา่งงดงาม เพลิดเพลินกบับรรยากาศยามคํ่าคืนของเมืองแห่งน้ี 

 
 
 
 
 



 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9) ล่องเรือชมน า้ตกไนแองการ่า – ทานอาหารบนหอคอย Skylon 
  ชมเมืองไนแองการ่า ออน เดอะ เลค – ชิมไวน์รสเลศิ – โตรอนโต้ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
  นาํท่านลงเรือ “HORNBLOWER NIAGARA CRUISES” สัมผสัใกลชิ้ด

สายนํ้ าตก ท่ีไหลพุ่งลงสู่เบ้ืองล่างอย่างใกลชิ้ด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตาม
อธัยาศยัและเดินเล่นรอบบริเวณนํ้ าตกไนแองการ่า หมายเหตุ: โปรแกรม
ล่องเรือ จะเปิดให้บริการช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปี กรณี  ท่ีสภาพ
อากาศทาํให้ไม่สามารถล่องเรือ บริษทัฯ จะทาํการเปล่ียนโปรแกรมล่องเรือเป็นโปรแกรม JOURNEY BEHIND 
THE FALL ให้เป็นการทดแทน กรณีสนใจนั่ง
เฮลิคอปเตอร์ชมนํ้ าตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อ
หัวหน้าทวัร์ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 150 USD/ 
190 CAD (น่ังเฮลิคอปเตอร์(NIAGARA 
HELICOPTER) ชมความงามของนํ้ าตกไนแองกา
ร่าในมุมมองท่ีน่าต่ืนเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาด
โอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควร
เ ต รี ย ม ก ล้ อ ง ถ่ า ย รู ป ไ ว้ใ ห้ พ ร้ อ ม ตั้ ง แ ต่ ข้ึ น
เฮลิคอปเตอร์ จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายภาพกบัจุดชม
ววินํ้าวนเวลิด์พูล  (WHIRL POOL) ซ่ึงเป็นช่วงท่ีแม่นํ้ าไนแองการ่าเล้ียวหกัศอก แลว้ทาํให้เกิดนํ้ าวนข้ึนมา แวะชม
วิวท่ีสวยงามของนํ้ าตกในจุดต่างๆ และจุดชมวิว WHIRLPOOL มีเวลาให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของ
นํ้าตกไนแองการ่าจนเตม็อ่ิมอิสระตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  สุดพิเศษ บนหอคอยสกายลอน (Sky Tower) ความสูง 775 ฟุต 

บ่าย ได้เวลาสมควรนําท่านเท่ียว “ชมเมืองไนแองการ่า 
ออน เดอะ เลค” เมืองน่ารักริมทะเลสาบ ซ่ึงระหว่าง
ทางจะเต็มไปดว้ยไร่องุ่น และไวน์เนอร์ร่ี นาํท่านแวะ
ชิมไวน์ รสเลิศจากองุ่นพนัธ์ุต่างๆ รวมถึงไอซ์ไวน์ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองไดเ้วลาสมควร นาํท่านชม นคร
โตรอนโต (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ 
Ontario นครท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแคนาดา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: SHERATON TORONTO/ HILTON TORONTO / หรือระดบัเทียบเท่า  
 
 



 

วนัที่สิบของการเดนิทาง(10)  โตรอนโต – ขึน้ชมหอคอย ซี.เอน็. – ชมเมือง   
     Toronto Premium Outlets  – สนามบิน 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นาํท่านชม “นครโตรอนโต” (Toronto) เมืองหลวงของ

รัฐออนทาริโอ Ontario นครท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
แคนาดาชมบ้านเรือนอันสวยงามของเมือง ท่ีได้รับ
สมญานามให้เป็นยุโรปแห่งอเมริกาเหนือ ผา่นชมย่าน
ธุรกิจการคา้ ศาลาวา่การเมืองท่ีไดรัับการออกแบบดว้ย
สถาปัตยกรรมทนัสมยัใหม่ลํ้ ายุค ชมสนามกีฬาสกาย
โดม SKYDOME ท่ี 
สามารถเปิดปิดโดมได ้เหมาะสาํหรับการแข่งขนัทุกฤดูกาล แลว้ข้ึน ชมทศันียภาพงดงามของทะเลสาบออนตาริโอ
และตวัเมืองบนหอคอย CN TOWER  ส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในแคนาดาซ่ึงมี ความสูงถึง 553 เมตร ท่านจะไดช้ม
ทศันียภาพโดยรอบของนค  รโตรอนโตไดอ้ยา่งจุใจ เก็บภาพความสวยงามของเมืองโตรอนโตโดยรอบ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ETON และ THE BAY 

ห้างสรรพสินค้าย่านใจกลางเมือง ซ่ึงมีสินค้า
หลากหลายชนิดให้ท่านได้เ ลือกซ้ือ เช่น เ ส้ือผ้า 
รองเทา้ ยีนส์ GUESS,  LEVIS, ESPRIT, POLO, 
GAP, DKNY เคร่ืองสําอาง (Clinique, Elizabeth 
Arden, Mac) มีเวลาให้ท่านชอ้ปป้ิง สินคา้แฟชัน่ชั้น
นาํของแคนาดา และอเมริกา ตามอธัยาศยั หลงัจากนั้น 
น า ท่านเดินทาง สู่  “ TORONTO PREMIUM 
OUTLETS” ให้ท่านไดมี้เวลาในการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ดงัต่างๆมากมาย อาทิ BURBERY,COACH, CALVIN 
KLEIN, ARMANI, TOMMY HILFIGER ฯลฯ  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / เดินทางสู่สนามบิน 
............ นาํออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต ้มีเวลาใหท้่านจดัเก็บสัมภาระก่อนพาท่านเช็คอิน 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง(11)  สนามบิน  – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
01.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาร์เธ่ย ์แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC เท่ียวบินท่ี CX829 

***** บินขา้มเส้นแบ่งเวลาสากล***** 

วนัที่สิบสองของการเดนิทาง(12)  กรุงเทพฯ 
05.00 น. เดินทางถึงท่า อากาศยานฮ่องกง จากนั้นนาํท่านต่อเคร่ืองบินสู่กรุงเทพฯ 
08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียงบินท่ี CX705 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 



 

************************************************************ 

***หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการ
เดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะคาํนึงถึงความเป็นไป
ได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกคร้ังเม่ือเขา้โรงแรมท่ีพกั และก่อนออก
เดินทางจากโรงแรมทุกคร้ังกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกคร้ัง เพื่อความแน่นอน กรณีลืมของไว ้ณ โรงแรมท่ีพกั ทางหวัหนา้ทวัร์ 
และบริษทัทวัร์ จะรีบติดต่อประสานงานให ้แต่ถา้หากมีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน ตอ้งเป็นความรับผิดชอบของผูลื้ม, หา้มวาง
ของมีค่าทุกอยา่งไวใ้นรถกรณีท่ีท่านไม่ไดอ้ยูใ่นรถดว้ย ทางบริษทัทวัร์ และพนกังานขบัรถโคช้ ไม่สามารถรับผดิชอบกรณีสูญ
หายหรือเสียหายได ้

 

อตัราค่าบริการ รวมค่าวซ่ีาและทิปพนักงานขับรถและบริกร 
วนัเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

11 – 22 เม.ย.65 159,900 159,900 154,900 45,000 
29 เม.ย. – 10 พ.ค.65 159,900 159,900 154,900 45,000 

20 – 31 พ.ค.65 162,900 162,900 157,900 49,000 
17 – 28 มิ.ย.65 165,900 165,900 160,900 51,000 
01 – 12 ก.ค.65 165,900 165,900 160,900 51,000 

22 ก.ค. – 02 ส.ค.65 165,900 165,900 160,900 51,000 
05 – 16 ส.ค.65 165,900 165,900 160,900 51,000 
02 – 15 ก.ย.65 165,900 165,900 160,900 51,000 

21 ก.ย. – 02 ต.ค.65 162,900 162,900 157,900 49,000 
07 – 18 ต.ค.65 162,900 162,900 157,900 49,000 
08 – 19 ต.ค.65 162,900 162,900 157,900 49,000 
14 – 25 ต.ค.65 162,900 162,900 157,900 49,000 

ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทั 
หอ้งพกัท่ีแคนาดา ไม่มีบริการหอ้งพกัแบบ 3 เตียง ส่วนใหญ่จะเป็นหอ้งพกัแบบเตียงคู่ 

*** เทีย่วแคนาดาแบบมืออาชีพเทีย่วครบทานหรูอยู่สบาย *** 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั และไฟลภ์ายในประเทศ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละเมือง  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 

ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ณ โรงแรมท่ีพกั ท่านละ 1 ใบ (กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกคร้ังเม่ือเขา้โรงแรมท่ีพกั และก่อนออก

เดินทางจากโรงแรมทุกคร้ังกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกคร้ัง เพื่อความแน่นอน) กรณีลืมของไว ้ณ โรงแรมท่ีพกั ทางหวัหนา้
ทวัร์ และบริษทัฯ จะรีบติดต่อประสานงานให ้แต่ถา้หากมีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน ตอ้งเป็นความรับผิดชอบของผูลื้ม 

 ไฟลร์ะหวา่งปีระเทศท่านสามารถโหลดกระเป๋าใตเ้คร่ืองบินได ้2 ใบ นํ้าหนกัไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่น
ความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. (ไฟทภ์ายในประเทศท่านสามารถโหลดกระเป๋าใตเ้คร่ืองบินได ้1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกินใบ
ละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.) 

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาแคนาดาและค่าบริการ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง  
 ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ / ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีออกใบกาํกบัภาษี 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน 

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 60,000.- บาท ภายใน 24 ชัว่โมง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้าย
ส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 



 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 
 การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ผู้ขอวซ่ีาจ าเป็นต้องมาแสดงตวัและสแกนลายนิว้มือ) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร

แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง
กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เดก็ตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอาํเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด, ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 
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