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รหัสโปรแกรม : 23245 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

Canada Spring & Mountain 10 Days 

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก)  
08.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์

เวย ์เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเชค็อิน  

 
11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินท่ี CX 750 
15.00 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเทีย่วบิน 
16.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินท่ี CX 810 
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  
12.55 น. ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศแคนาดาได้ถูกแบ่ง

ออกเป็น 6 โซน ซึ่งในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกัน 1 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งเวลาที่กรุงเทพจะเรว็
กว่าประมาณ 14 - 15 ชั่วโมง) 
รถโค้ชนำท่านเที่ยวชมเมืองแวนคเูวอร์ (Vancouver) นิตยสาร "เดอะ อีโคโนมิสต์" ได้จัดอันดับให้
เป็นแชมป์เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ชื่อเมอืงถูกต้ังขึ้นหลังศตวรรษที่ 18 
โดยนักสำรวจชาวอังกฤษ "จอร์จ แวนคเูวอร์" ที่ใช้เวลาในสำรวจพื้นที่เพียงแค่ 1 วันเท่าน้ัน แต่
เดิมท่ีแห่งนี้เคยเป็นถ่ินที่อยู่อาศัยของชาวอินเดียนแดง นำท่านไปชมสแตนลี่ปาร์ค ถูกจัดให้เป็น
อุทยานเมื่อปี 1888 อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ป่าฝนนับ 10,000 ต้น และมีสวนดอกไม้ท่ีจัดไว้
อย่างสวยงามตา ร่มร่ืนด้วยลากูนอันงดงาม แล้วในอุทยานยังเต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย เป็น
อุทยานป่าที่เป็นสถานที่น่าสนใจ เหมาะแก่การมาเดินเที่ยวสูดบรรยากาศแห่งความบริสุทธิ์ของ
ธรรมชาติ นำท่านถา่ยรูปคู่เป็นที่ระลึกกับเสาโทเท็ม (Totem) ของชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียนแดง 
เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีต้ังโดดเด่นเป็นสง่า ไว้รำลึกประวัติศาสตร ์ เข้าชมคาปิลาโน เป็นสะพาน
ไม้แขวนที่ยาวที่สุดของแคนาดา มีความยาวถึง 137 เมตร ทอดขา้มเหวลึก 70 เมตรเหนือแม่น้ำ
คาปิลาโน กลับเข้าสูย่่านไชน่าทาวน์ ชุมชนชาวจีนที่อพยพมาต้ังแต่ยุคบุกเบิก ย่าน Gastown 
คือโซนเมืองเก่าแก่ ถือเป็นดาวน์ทาวน์แห่งแรกของแวนคูเวอร์ที่นักบุกเบิก Gassy Jack 
Deighton ล่องเรือมาพบและต้ังชุมชนแรกขึ้นในปี ค.ศ.1867 ความสำคัญน้ีเอง ทำให้ปัจจุบัน
ชาวเมืองได้ร่วมกันอนุรักษเ์ขตเมอืงนี้ไว้ มีนาฬิกาไอน้ำ (Gastown Steam Clock) เรือนแรกของ
โลก ต้ังโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหัวมุมถนน ตึกเก่าแก่คลาสสิกท่ีเรยีงราย ยังคงกลิน่อายเมืองใน
ยุโรปนั้นยังคงมนต์ขลังไว้เช่นเดิม ย่านวอเตอร ์ ฟร้อนท์ เพิ่มเสนห่์ด้วยสีสันของร้านรวงสมัยใหม่
เข้าไปได้อย่างเก๋ไก๋ลงตัว ซึ่งนี่เองคืออีกหน่ึงความผสมผสานท่ีเป็นเสน่ห์ของเมืองนี้ 

 
 

 
 

 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดียวกัน  
วันที่ 2 แวนคูเวอร์ - วคิตอเรีย - สวนบชุชาร์ต - แวนคเูวอร์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
10.00 น. นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือเฟอร์ร่ีขนาดใหญ่ ที่มีความปลอดภัยสูง ข้ามช่องแคบจอร์เจีย

สู่ เมืองวคิตอเรีย (Victoria) Sir James Douglas เปน็ผู้บุกเบิกเมืองเมื่อปี 1843 โดยการเริ่ม
ค้าขายขนสัตว์ในรูปบริษัท Hudson's Bay Company เมืองนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
มากมาย และเป็นเมืองท่อง เทีย่วที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐ  
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำเข้าชมสวนบุชชาร์ต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติที่สวยติดอันดับโลก ได้รับการยก

ย่องว่าเป็นสวน 5 ฤดู โดยรวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์จากท่ัวโลกมาปลูกอย่างแตกต่างกันไปในแต่
ละฤดูกาล ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดไูหน ท่านก็จะได้สัมผสัความสวยงามที่ไม่ซ้ำแบบ ภายในสวนจะ
แบ่งออก เป็นโซนๆ คือ Sunken Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian 
Garden และ Mediterranean Garden น้ำพุดนตรใีนทะเลสาบเล็กๆ ดูเป็นธรรมชาติมาก สวน
แห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นท่ีชื่นชอบของผู้รักในไม้ดอก อาทิ กุหลาบ, ทิวลิป, ไอริส, ไฮ
เดรนเยยี ดอกไม้แต่ละชนิดก็จะผลัดกันออกดอกตามฤดูกาล สลับสับเปลี่ยนหมุนเวยีนกันไป ใน
เนื้อที่กว่า 55 เอเคอร์ 

 

 

15.00 น. เที่ยวชมความงามของเมืองวิคตอเรีย ประกอบไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามและที่ต้ัง
รัฐสภา ย่านดาวน์ทาวน์ กลิ่นอายในยุคบุกเบิก และเมืองหน้าอา่ว เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
หลงใหล ร้านรวงเรียงราย ทัศนียภาพรายล้อมรอบด้วยทะเลและภเูขา ในปี 2008 เมืองวิคตอเรีย
นี ้ ถูกจดัให้อยู่ในอันดับ 16 จาก 100 สถานที่ท่ัวโลกที่น่าไปเยี่ยมชม โดย TripAdvisor 
Traveller's  

17.00 น. นำคณะเดินทางกลับสูเ่มืองแวนคเูวอร์  
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดียวกัน  
วันที่ 3 แวนคูเวอร์ - บินสู่เมืองคัลการี - เที่ยวคลัการี - ทะเลสาบหลยุส์ อญัมณีแห่งเทือกเขาร็อคกี้  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองคลัการี  
 ถึงสนามบินเมืองคัลการี (CALGARY) แห่งรัฐอัลเบอร์ต้า ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปดว้ย

เทือกเขาร็อกกี้อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรร่ีอันกว้างใหญ ่ อุทยานแห่งชาติที่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบ
ตลอดท้ังปี อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน เทศกาลคาวบอยที่ใหญ่สุดของโลก จัด
ประจำทุกปีช่วงเดือนกรกฎาคม และกีฬา โอลิมปิกฤดูหนาว ทีเ่คยเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ.1988  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เลคหลุยส์ (Lake Louise) ต้ังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) 

ต้ังอยู่บนความสูง 1,730 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดในแคนาดา ค้นพบโดย
นักสำรวจในปีค.ศ. 1882 โดยทอม วิลสัน กว่า 100 ปีที่ไดม้ีการพัฒนาจาก Chalet to 
Chateau อันยิ่งใหญ่ ของ Chateau Lake Louise จนปัจจุบันเปน็โรงแรม 400 ห้องเพียงแห่ง
เดียวที่ต้ังอยู่ปลายทะเลสาบโดยมีธารน้ำแข็งวิคตอเรีย เด่นตระหง่านอยู่ด้านตรงข้าม นำคณะเข้า
เช็คอินโรงแรม (ภาพอันงดงามของทะเลสาบหลุยสเ์ป็นเอกสิทธิ์สำหรับแขกของโรงแรมเท่าน้ัน) สี
ของทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลจากสีฟ้าใส จนถึงเขียวมรกต อันเกิดจากการเคลื่อนตัว
ของธารน้ำแข็งที่มีอนุภาคของหินก้อนเล็กๆ เคลื่อนตัวและเริ่มละลายไหลเป็นลำธารโอบล้อมดว้ย
เทือกเขาท่ีมีหิมะขาวโพลนปกคลมุ ผิวน้ำนิ่งใสราวกับกระจกสะทอ้นเงาของขุนเขาและธารน้ำแข็ง 
เป็นภาพที่งดงามสุดพรรณนา 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 พักโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel ***** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
 

วันที่ 4 โคลัมเบยี ไอซ์ฟิลด์ - สกายวอลค์ - ทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake) - แบมฟ ์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
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09.00 น. นำคณะชมความงดงามของธรรมชาติอันพิสุทธิ์ แคนาเดียน ร็อคกี้ เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยว
มากว่า 123 ปี สถานที่อันงดงามประดุจหนึ่งภาพวาด กับเรื่องบอกเล่ามาแต่อดีตกาลล้วนชวน
ฝันให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าสน และธารน้ำตก ที่
เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง Athabasca อันยิ่งใหญ่ และเปน็ที่ต้ังของยอดเขาท่ีสูงที่สุดบาง
แห่งของเทือกเขา Canadian Rocky เปิดประสบการณ์อันแปลกใหม่ไปกับ Columbia Icefield 
รถบัสนักสำรวจพิเศษ ตะลุยธารน้ำแข็งที่ปกคลุมมานานนับเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว พื้นท่ีกวา่ 
365 ตารางกิโลเมตร Columbia Icefield เป็นทุ่งน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขา Canadian 
Rocky ต้ังอยู่ที่ความสูง 3,000 เมตรมีหิมะตกตลอดท้ังปี 

 
 

 
 สัมผัสอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาด Glacier Skywalk อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ เปิดจุดชมวิว

แห่งใหม่ในนาม และกลายเป็นแลนด์มาร์คที่โด่งดังในระยะเวลาอันรวดเรว็ Glacier Skywalk 
ทางเดินพื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา 35 เมตร และสูงจากพื้นดิน 280 เมตร สำหรับชื่นชม
ทิวทัศน์ของเทือกเขาร็อคกี้และธารน้ำแข็งอันสวยงาม  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นำท่านสู่ทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake) ทีซ่่อนตัวอยู่ในหุบเขาและธารน้ำแข็ง ได้รับการยกย่อง

ให้เป็นทะเลสาบที่งดงามพิศุทธิ์บนโลกใบน้ี 
เดินทางสู่เมืองแบมฟ์ (Banff) ต้ังอยู่ในหุบเขาชื่อ โบว์ ริเวอร์วัลเลย่์ (Bow River Valley) มีฉาก
หลังเป็นเทือกเขาแคสเคด ที่มคีวามสูงถึง 2,998 เมตร แบมฟ์ ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอุทยาน
ฯแห่งแรกของแคนาดา ประกอบไปด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ถึง 7 แห่ง ได้รับการยกย่องว่าเป็น
สวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 พักโรงแรม The Rimrock Resort Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน  
วันที ่5 แบมฟ์ - เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการ ี  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. นำท่านสู่สถานีกระเช้า (Gondola) นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมววิบนยอดเขาซัลเฟอร ์ (Sulphor 

Mountain) ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,281 เมตร บนยอดเขามีทางเดินระยะทาง 1 
ก.ม. ไปยังส่วนที่สูงที่สุดที่เรยีกวา่ Summit walk ให้ท่านประทบัใจกับววิทิวทศัน์อันยิ่งใหญ่ ที่
ท่านสามารถมองได้ไกลสุดสายตา แบบพาโนรามา    

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองที่แสนน่ารัก อบอุ่นไปด้วยความมีมิตรไมตรีจากผู้คน ก่อนจะ

เดินทางสู่เมืองคัลการีอีกครั้ง เมอืงคาลการี่ต้ังอยู่ในเขต Grassland เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐอัล
เบอร์ต้า มีประชากรอาศัยอยู่ราว 1.1 ล้านคน ชว่งต้นศตวรรษที่ 19 อุตสาหกรรมน้ำมันเป็น
สาเหตุหลัก ที่ทำให้คนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาต้ังรกรากที่น่ี 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 พักโรงแรม Delta Calgary airport Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  
วันที่ 6 คัลการี - บินสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก)  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองโตรอนโต้ 

 
 ***อยู่ในระหว่างทำการบิน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน*** 
 ถึงสนามบินเมืองเมืองโตรอนโต้ 
16.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโตรอนโต้ เพียร์สัน รถรอรับคณะแล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
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 พักโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
(ห้องพักวิวน้ำตกไนแองการา) 

 

วันที่ 7 ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า – ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าบน Skylon Tower -  ช้อปปิ้ง Outlets - 
โตรอนโต 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. นำคณะสู่น้ำตกไนแองการ่า ให้ท่านได้ยลโฉมกับความงดงามอันเป็นที่สุดของน้ำตก  ประ กอบ

ด้วยสองน้ำตกใหญ่ คือน้ำตกอเมริกัน (American Fall) และน้ำตกแคนาดา (Canadian Fall) 
หรือน้ำตกเกือกม้า น้ำตกทั้งสองถูกคั่นด้วยเกาะกลางชื่อว่า Goat Island น้ำตกอเมริกันอยู่ใน
เขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว้างน้อยกว่าสูงน้อยกว่า กวา้งเพียง 320 เมตรส่วนน้ำตก
แคนาดาเป็นน้ำตกรูปเกือกม้า 2 ใน 3 ของน้ำตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กว้างกว่า สูงกว่า และ
ก็สวยกว่า กว้างถึง 790 เมตร จริง ๆ แล้วน้ำที่ตกลงมาเป็นน้ำตกไนแองการา จะตกจากฝั่ง
อเมริกาไปยังฝั่งแคนาดา  

 
 
 
 

10.00 น. อีกหนึ่งกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด ดว้ยการล่องเรือ 
Hornblower Niagara Cruise เพื่อให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญข่องม่านน้ำตกอย่างใกล้ชิด กับ
ประสบการณ์อันแสนประทับใจ 
(หมายเหตุ :ในชว่งฤดูหนาวของทุกปีการล่องเรือ อาจจะปิดใหบ้ริการเนื่องจากสภาพอากาศ
ยังคงหนาว น้ำตกจะแข็งตัวไม่สามารถล่องเรือได้/จะได้ล่องหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon Restaurant พร้อมชมวิวทวิทัศน์ของน้ำตกไน
แองการ่า  

 

13.00 น. นำคณะช้อปปิ้งที่ Outlets Collection at Niagara ที่มีสินค้าแบรนด์ดังของอเมริกาและทั่วโลก 
ลดกระหน่ำต้ังแต่ 30-70%  

16.00 น. เดินทางกลับสู่โตรอนโต้   
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
 พักโรงแรม Chelsea hotel Toronto **** หรือเทียบเท่าในระดับเดยีวกัน  
วันที่ 8 เที่ยวเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระช้อปปิ้ง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. นำคณะเทีย่วชมเมืองโตรอนโต้ (Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และใหญเ่ป็นอันดับ 4 

ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเมืองที่มหีลายเชื้อชาติมากที่สุด มีผู้อพยพจากทั่วโลกกว่า 169 ประเทศ 
ใช้ภาษาพูดมากกว่า 100 ภาษา ครึ่งหนึ่งของจำนวน 5 ล้านกว่าคนล้วนเป็นคนต่างชาติ มีเพียง
ครึ่งเดียวที่เป็นคนท้องถิ่น มีชุมชนชาวเอเชียและชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ จึงทำให้เมือง
นี้มีวัฒนธรรมหลากหลาย เป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศลิปะ วัฒนธรรม รฐับาลแคนาดา
จึงได้จัดให้ Toronto เป็นเมืองหลวงทางด้านวัฒนธรรมของประเทศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลกั 
ชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบนหอคอย "ซีเอ็น" (CN Tower) หอคอยที่สูงที่สุดของโลก ผ่านชม Old 
City Hall สร้างสถาปัตยกรรมเก่าแก่ University ที่ติดอันดับ Top ten ของโลก พร้อมสำรวจ
วัฒนธรรมที่หลากหลายในย่าน ชุมชนชาวกรีก, ลิตเต๊ิลอิตาลี, ไชน่าทาวน์, โคเรียทาวน์ และลิต
เต๊ิลอินเดีย  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม หรือสินค้าของที่ระลึกของแคนาดา ย่านถนนช้อปปิ้งชื่อ

ดังในโตรอนโต้ที่รวบรวมสินค้าหลาก หลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
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21.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
วันที่ 9 บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างทำการบิน  
01.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก บินสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินท่ี CX 829  
 ***อยู่ในระหว่างทำการบิน บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล***  
วันที่ 10 ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ  
05.00 น. ถึงอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเทีย่วบิน  
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง สู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินท่ี CX 717  
10.55 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

(หมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม 
ของแต่ละวันเดินทางจะไมเ่หมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น) 

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-8 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

30 เม.ย. – 09 พ.ค. 2565 165,000 148,500 132,000 25,000 -35,000 / -26,250 
03 – 12 มิถุนายน 2565 169,000 152,000 135,200 29,000 -35,000 / -26,250 

22 – 31 กรกฎาคม 2565 169,000 152,000 135,200 29,000 -35,000 / -26,250 
12 – 21 สิงหาคม 2565 169,000 152,000 135,200 29,000 -35,000 / -26,250 
03 – 12 กันยายน 2565 165,000 148,500 132,000 25,000 -35,000 / -26,250 
14 – 23 ตุลาคม 2565 165,000 148,500 132,000 25,000 -35,000 / -26,250 

ค่าทัวร์รวม : 
• ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมค่าภาษี และน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่  01 เมษายน 2565 
• ค่าต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เสน้ทางแวนคูเวอร์-คัลการี / คลัการี-โตรอนโต้ 
• ค่ารถโค้ชมาตรฐานแคนาดา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ : 10-15 ท่านใช้รถเล็กขนาด 20-25 ทีน่ั่ง / 15-20 ท่านใช้รถขนาด 33 

ที่นั่ง  / 21-40 ท่านใช้รถขนาด 50 ที่นั่ง 
• ค่าต๋ัวเข้า Capilano, ค่า Ferry ไปเกาะวคิตอเรีย, ค่าต๋ัวเข้า Butchart Gardens, ค่า Gondola, คา่ต๋ัวขึ้น CN Tower  
• ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน 
• ***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน ห้องแบบเมาเท่นวิว*** 
• ***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเท่า 1 คืน ห้องแบบวิวน้ำตก*** 
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละแห่ง 
• ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช กำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2$ CAD / ท่าน / วัน 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา (ยื่นผา่นตัวแทน VFS) 
• ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร ์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่รวมค่าทปิ) 
• ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชวีิต/อวัยวะ/

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท 
/ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนือ่งหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุม
ถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย
ตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถาม) 

• ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
ค่าทัวร์ไม่รวม : 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
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• คา่ PCR & ATK test ทกุกรณ ี
• คา่ Test & Go ตามประกาศของไทย 
• ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
• คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร์ 
• ค่าใช้จ่ายสว่นตัว อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่ง

พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

• หากท่านมีความประสงค์ที่จะข้ามสู่ฝั่งอเมริกา ท่านต้องมีวีซ่า USA และการขอวีซ่าแคนาดาท่านต้องได้รับการอนุมัติวีซ่าเป็นแบบ 
MULTIPLE เช่นเดียวกัน 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็น
การยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์สว่นที่เหลือลว่งหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนทีเ่หลือตามวันที่
กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 

➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน  คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน หักค่าทัวร์ 50% 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าทวัร ์
➢ กรณีคืนเงินมัดจำ หากมีค่าใชจ้่ายที่ทัวร์ได้จ่ายไปแลว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเต็ม

จำนวน 
หักค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
อันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกันท้ังหมด ให้ถอืเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่
ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบ
เดี่ยว ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน
, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่นืเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว 
ต๋ัวเครื่องบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
ที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณี
ยกเลิกการเดินทางและได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปเรียบร้อยแล้ว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไมส่ามารถ REFUND เงินได้ทุกกรณี ยกเว้น 
การเสียชวีิตเท่านั้น  ทั้งนี้เงื่อนไขของต๋ัวเครื่องบิน เป็นไปตามกำหนดของสายการบินเท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขเงื่อนไขได้ 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที ่ 01 เมษายน 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์
ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกต๋ัว 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 

o ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บ
โดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และโรงแรมบางแห่งอาจไม่มีบริการส่งกระเป๋าเข้าห้องพัก 
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o สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / 
Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเปน็สิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

o สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ยในน้ำหนักส่วนที่เกิน 

o กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
o บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งความรับผดิ 

ชอบให้เป็นไปตามสายการบินเท่านั้น 
การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดท่ีชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี ่
และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และ
ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดา  ใชเ้วลายื่นประมาณ 16 วันทำการ 
ทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ้วมือที่ VFS แคนาดาทุกท่าน 

ที่อยู่สำนักงาน: ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา : อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28 
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ,กรุงเทพ ฯ 10110 

▪ พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 

▪ รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป 
▪ สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สำเนาสูติ

บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
▪ หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดท่ีท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตรา

เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปทีี่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมา
ทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน 

▪ กรณีที่เป็นเจ้าของกจิการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน 

▪ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมี
จำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา 
ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครวัหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวดว้ย ***
สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั***  

▪ จดหมายรับรองสถานการเงินจากธนาคารนั้นๆ (ตัวจริงภาษาอังกฤษ) ที่ให้สำเนาการเงิน ณ ปัจจบุันย้อนหลัง 6 เดือน 
▪ กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางใหก้ับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทาง

บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้
เดินทางและเหตุผลทีจ่ัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

▪ กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง   
▪ กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหน่ึงได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือ
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ผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 
▪ การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนยีมที่ไดช้ำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
▪ กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวซี่าของท่าน เนื่องจาก

การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  
▪ ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 

ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซี่าได้ 
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

