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Grand Tour Canada winter 14 Day 

22 ธ.ค. 65 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ไทเป - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวนัตก) Day 1 
14.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA AIR  เจา้หนา้ท่ีให้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 

16.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี BR 068 
21.15 น. ถึงสนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั รอเปล่ียนเที่ยวบิน 
23.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองแวนคเูวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเท่ียวบินท่ี BR 010 
 **บินขา้มเส้นแบ่งเขตวนัสากล**  
19.25 น. ถึงสนามบินแวนคเูวอร์ ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รถปรับอากาศรอรับคณะแลว้น าทา่น

เดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั  

 พกัโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
23 ธ.ค. 65 แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ต - แวนคูเวอร์ Day 2 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
10.00 น. น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือเฟอร์ร่ีขนาดใหญ่ ท่ีมีความปลอดภยัสูง ขา้มช่องแคบจอร์เจียสู่ 

เมืองวิคตอเรีย (Victoria) Sir James Douglas เป็นผูบุ้กเบิกเมืองเม่ือปี 1843 โดยการเร่ิมคา้ขายขน
สัตวใ์นรูปบริษทั Hudson's Bay Company เมืองน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากมาย และเป็นเมือง
ท่อง เที่ยวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าเขา้ชมสวนบุชชาร์ต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติท่ีสวยติดอนัดบัโลก ไดรั้บการยกยอ่งว่า

เป็นสวน 5 ฤดู โดยรวบรวมดอกไมน้านาพนัธ์ุจากทัว่โลกมาปลูกอยา่งแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ฤดูกาล ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูไหน ท่านก็จะไดสั้มผสัความสวยงามท่ีไม่ซ ้าแบบ ภายในสวนจะแบง่
ออก เป็นโซนๆ คือ Sunken Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden และ 
Mediterranean Garden น ้าพุดนตรีในทะเลสาบเลก็ๆ ดูเป็นธรรมชาติมาก สวนแห่งน้ีมีอายเุก่าแก่กว่า 
100 ปี เป็นท่ีช่ืนชอบของผูรั้กในไมด้อก อาทิ กุหลาบ, ทิวลิป, ไอริส, ไฮเดรนเยีย ดอกไมแ้ต่ละชนิด
ก็จะผลดักนัออกดอกตามฤดูกาล สลบัสับเปล่ียนหมุนเวียนกนัไป ในเน้ือท่ีกว่า 55 เอเคอร์ 

 

 
15.00 น. เที่ยวชมความงามของเมืองวิคตอเรีย ประกอบไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและท่ีตั้ง

รัฐสภา ยา่นดาวน์ทาวน์ กล่ินอายในยคุบุกเบิก และเมืองหนา้อ่าว เสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเที่ยวให้
หลงใหล ร้านรวงเรียงราย ทศันียภาพรายลอ้มรอบดว้ยทะเลและภูเขา ในปี 2008 เมืองวิคตอเรียน้ี ถกู
จดัให้อยูใ่นอนัดบั 16 จาก 100 สถานท่ีทัว่โลกท่ีน่าไปเยี่ยมชม โดย TripAdvisor Traveller's  

17.00 น. น าคณะเดินทางกลบัสู่เมืองแวนคเูวอร์  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

24 ธ.ค. 65 แวนคูเวอร์ - สแตนลีปาร์ค - สะพานคาปิลาโน - ยา่นแก๊สทาวน์ – วอเตอร์ฟร้อนท ์- บินสู่เมืองคลักา
รี Day 3 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
09.30 น. รถโคช้น าท่านเท่ียวชมเมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) นิตยสาร "เดอะ อีโคโนมิสต"์ ไดจ้ดัอนัดบัให้

เป็นแชมป์เมืองท่ีน่าอยูท่ี่สุดในโลก และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ช่ือเมืองถูกตั้งขึ้นหลงัศตวรรษท่ี 18 
โดยนกัส ารวจชาวองักฤษ "จอร์จ แวนคูเวอร์" ท่ีใชเ้วลาในส ารวจพ้ืนท่ีเพียงแค่ 1 วนัเท่านั้น แต่เดิมท่ี
แห่งน้ีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชาวอินเดียนแดง น าท่านไปชมสแตนล่ีปาร์ค ถูกจดัใหเ้ป็นอุทยาน
เม่ือปี 1888 อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพืชพนัธ์ุป่าฝนนบั 10,000 ตน้ และมีสวนดอกไมท่ี้จดัไวอ้ยา่ง
สวยงามตา ร่มร่ืนดว้ยลากูนอนังดงาม แลว้ในอุทยานยงัเตม็ไปดว้ยสัตวป่์ามากมาย เป็นอุทยานป่าท่ี
เป็นสถานท่ีน่าสนใจ เหมาะแก่การมาเดินเท่ียวสูดบรรยากาศแห่งความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ น า
ท่านถา่ยรูปคูเ่ป็นท่ีระลึกกบัเสาโทเทม็ (Totem) ของชนเผา่พ้ืนเมืองอินเดียนแดง เป็นวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินท่ีตั้งโดดเด่นเป็นสง่า ไวร้ าลึกประวติัศาสตร์ เขา้ชมคาปิลาโน เป็นสะพานไมแ้ขวนท่ียาว
ท่ีสุดของแคนาดา มีความยาวถึง 137 เมตร ทอดขา้มเหวลึก 70 เมตรเหนือแม่น ้าคาปิลาโน  
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย กลบัเขา้สู่ยา่นไชน่าทาวน์ ชุมชนชาวจีนท่ีอพยพมาตั้งแต่ยคุบุกเบิก ยา่น Gastown คือโซนเมือง

เก่าแก่ ถือเป็นดาวน์ทาวน์แห่งแรกของแวนคเูวอร์ท่ีนกับุกเบิก Gassy Jack Deighton ล่องเรือมาพบ
และตั้งชุมชนแรกขึ้นในปี ค.ศ.1867 ความส าคญัน้ีเอง ท าให้ปัจจบุนัชาวเมืองไดร่้วมกนัอนุรักษเ์ขต
เมืองน้ีไว ้ มีนาฬิกาไอน ้า (Gastown Steam Clock) เรือนแรกของโลก ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยูต่รงหวั
มุมถนน ตึกเก่าแก่คลาสสิกท่ีเรียงราย ยงัคงกล่ินอายเมืองในยโุรปนั้นยงัคงมนตข์ลงัไวเ้ช่นเดิม ยา่น
วอเตอร์ ฟร้อนท ์ เพ่ิมเสน่ห์ดว้ยสีสันของร้านรวงสมยัใหม่เขา้ไปไดอ้ยา่งเก๋ไก๋ลงตวั ซ่ึงน่ีเองคืออกี
หน่ึงความผสมผสานท่ีเป็นเสน่หข์องเมืองน้ี 

 

17.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร แลว้เดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์  
20.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่เมืองคลัการี  
22.27 น. ถึงสนามบินเมืองคลัการี (CALGARY) แห่งรัฐอลัเบอร์ตา้ ภูมิประเทศของรัฐน้ีจะประกอบไปดว้ย

เทือกเขาร็อกก้ีอนัสูงชนั ทุ่งหญา้แพรร่ีอนักวา้งใหญ่ อุทยานแห่งชาติท่ีปกคลุมดว้ยหิมะเกือบตลอด
ทั้งปี อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงจากการจดังาน เทศกาลคาวบอยท่ีใหญ่สุดของโลก จดัประจ าทุกปี
ช่วงเดือนกรกฎาคม และกีฬา โอลิมปิกฤดูหนาว ท่ีเคยเป็นเจา้ภาพในปี ค.ศ.1988 

 
 พกัโรงแรม Wyndham Garden Calgary Airport หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
   
25 ธ.ค. 65 คลัการี – แคนมอร์ – ยอดเขาทรีซิสเตอร์ – แบมฟ์ - เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาซลัเฟอร์ Day 4 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
08.00 น. เดินทางสู่เส้นทางสายอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ น าท่านแวะเท่ียวชมเมืองแคนมอร์ เมืองราชินีแห่ง

เทือกเขาร็อกก้ี ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ ตั้งอยูใ่น Bow Valley ภายใน
เทือกเขา Rocky เมืองอนัเงียบสงบแห่งน้ีเป็นท่ีแวะพกัของนกัท่องเท่ียว มียอดเขา ทรีซิสเตอร์ เป็น
สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่น เดินเท่ียวชมเมืองท่ีแสนสวยอีกแห่งหน่ึง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 เดินทางสู่เมืองแบมฟ์ (Banff) ตั้งอยูใ่นหุบเขาช่ือ โบว ์ ริเวอร์วลัเล่ย ์ (Bow River Valley) มีฉากหลงั

เป็นเทือกเขาแคสเคด ท่ีมีความสูงถึง 2,998 เมตร แบมฟ์ ไดรั้บการประกาศให้เป็นเขตอทุยานฯแห่ง
แรกของแคนาดา ประกอบไปดว้ยอุทยานประวติัศาสตร์ถึง 7 แห่ง ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นสวรรคบ์น
ดินของนกัท่องเที่ยวอยา่งแทจ้ริง 

  น าท่านสู่สถานีกระเชา้ (Gondola) น าท่านขึ้นกระเชา้สู่จุดชมวิวบนยอดเขาซลัเฟอร์ (Sulphor 
Mountain) ซ่ึงอยูสู่งกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,281 เมตร บนยอดเขามีทางเดินระยะทาง 1 ก.ม. 
ไปยงัส่วนท่ีสูงท่ีสุดท่ีเรียกว่า Summit walk ให้ท่านประทบัใจกบัวิวทิวทศัน์อนัย่ิงใหญ่ ท่ีท่าน
สามารถมองไดไ้กลสุดสายตา แบบพาโนรามา   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม The Rimrock Resort Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
   
26 ธ.ค. 65 ทะเลสาบอมัราฮมั - Saskatchewan River Crossing  - ทะเลสาบหลยุส์ อญัมณีแห่งเทือกเขาร็อคก้ี Day 5 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
08.00 น. น าคณะชมความงดงามของธรรมชาติอนัพิสุทธ์ิ แคนาเดียน ร็อคก้ี เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวมากว่า 

123 ปี สถานท่ีอนังดงามประดุจหน่ึงภาพวาด กบัเร่ืองบอกเล่ามาแต่อดีตกาลลว้นชวนฝันให้
นกัท่องเท่ียวมาเยือน ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าสน และธารน ้าตก ท่ีเกิดจาก
การละลายของธารน ้าแขง็ เป็นตน้ ผา่นแม่น ้าซสัแคตเชวนั เป็นแม่น ้าสายหลกัในประเทศแคนาดา 
ชมวิวทิวทศัน์ Saskatchewan River Crossing น าคณะเดินทางสู่ ทะเลสาบอบัราฮมั ชมปรากฏการณ์
อนัน่าอศัจรรยท่ี์หาดูไดย้าก ฟองอากาศในแผน่น ้าแขง็ โดยฟองอากาศน้ี เกิดจากฟองอากาศเป็นก๊าซ
มีเทนท่ีเกิดขึ้นจากแบคท่ีเรียท่ียอ่ยซากพืชซาก สัตวใ์ตน้ ้า จะลอยขึ้นมา แต่เน่ืองจากอากาศท่ีหนาว
เยน็จดั ท าให้น ้าเป็นน ้าแขง็ จึงท าให้ฟองอากาศเหล่าน้ีหยดุอยูภ่ายใน ก่อให้เกิดภาพท่ีสวยงามแปลก
ตาหาดูยากย่ิง เป็นความสวยงามทางธรรมชาติท่ีพิเศษสุด จนกลายเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของ
ทะเลสาบแห่งน้ีไปแลว้ 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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บ่าย เดินทางสู่ เลคหลุยส์ (Lake Louise) ตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) ตั้งอยู่
บนความสูง 1,730 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เป็นหมู่บา้นท่ีอยูสู่งท่ีสุดในแคนาดา คน้พบโดยนกั
ส ารวจในปีค.ศ. 1882 โดยทอม วิลสัน กว่า 100 ปีท่ีไดมี้การพฒันาจาก Chalet to Chateau อนั
ย่ิงใหญ่ ของ Chateau Lake Louise จนปัจจุบนัเป็นโรงแรม 400 ห้องเพียงแห่งเดียวท่ีตั้งอยูป่ลาย
ทะเลสาบโดยมีธารน ้าแขง็วิคตอเรีย เด่นตระหง่านอยูด่า้นตรงขา้ม น าคณะเขา้เช็คอินโรงแรม (ภาพ
อนังดงามของทะเลสาบหลุยส์เป็นเอกสิทธ์ิส าหรับแขกของโรงแรมเท่านั้น) สีของทะเลสาบจะ
เปล่ียนไปตามฤดูกาลจากสีฟ้าใส จนถึงเขียวมรกต อนัเกิดจากการเคล่ือนตวัของธารน ้าแขง็ท่ีมี
อนุภาคของหินกอ้นเลก็ๆ เคล่ือนตวัและเร่ิมละลายไหลเป็นล าธารโอบลอ้มดว้ยเทือก เขาท่ีมีหิมะ
ขาวโพลนปกคลุม ผิวน ้าน่ิงใสราวกบักระจกสะทอ้นเงาของขนุเขาและธารน ้าแขง็ เป็นภาพท่ีงดงาม
สุดพรรณนา 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
   
27 ธ.ค. 65 เลคหลุยส์ – เมืองคลัการี - บินสู่เมืองเคเบก ซิต้ี Day 6 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
 เดินทางสู่เมืองคลัการีอีกคร้ัง เมืองคาลการ่ีตั้งอยูใ่นเขต Grassland เมืองท่ีใหญท่ี่สุดของรัฐอลัเบอร์

ตา้ มีประชากรอาศยัอยูร่าว 1.1 ลา้นคน ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 อุตสาหกรรมน ้ามนัเป็นสาเหตหุลกั ท่ี
ท าใหค้นจากทัว่ทุกมุมโลกเดินทางมาตั้งรกรากท่ีน่ี 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
14.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน แอร์แคนาดา เท่ียวบินท่ี AC 1872 สู่เมืองเคเบก ซิต้ี  

 20.48 น. ถึงสนามบินเมืองเมืองเคเบก ซิต้ี เมืองควิเบกเคยเป็นอาณานิคมแห่งแรกๆ ของประเทศฝ่ังยโุรป 
ชุมชนในบริเวณแม่น ้าเซ็นตล์อวเ์รนซ์เคยเป็นสถานท่ีซ้ือขายขนสัตวซ่ึ์งสร้างขึ้นในปี 1608 และมี
ความเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด ตวัเมืองเป็นบรรยากาศแบบฝร่ังเศสในอเมริกาเหนือ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม  Delta Hotel by Marriott Quebec หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
   
28 ธ.ค. 65 เที่ยวเมืองเคเบก ซิต้ี (แคนาดาตะวนัออก) – Old Town – Old Port Day 7 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
09.00 น. เที่ยวชมส ารวจเมืองหลวงควิเบก เป่ียมมนตเ์สน่ห์ของแคนาดาและธรรมชาติท่ีลอ้มรอบ สัมผสัมนต์

เสน่ห์ของเมืองท่าทางประวติัศาสตร์ Citadelle de Quebec ป้อมปราการท่ีส าคญัมากของเมืองเก่า 
ไดรั้บเลือกให้เป็นหน่ึงในมรดกโลก UNESCO ในปี 1985 Parliament Hill of Québec รัฐสภาของ
เมืองควิเบก เที่ยวชมสถาปัตยกรรมและสวนดอกไม ้Fontaine de Tourny น ้าพุท่ีไดรั้บเป็นของขวญั
ครบรอบ 400 ปี Marché du Vieux Port ยา่นโอลดพ์อร์ต ตลาดเก่าแก่ท่ีหลากหลาย มีตั้งแต่ของฝาก
แคนาดา maple syrup ขนม อาหารสด เน้ือหลากหลายประเภท ผกัผลไม ้ตน้ไม ้โปสการ์ด 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ชมยา่นประวติัศาสตร์ของควิเบกเรียกว่า Old Quebec สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์และอาคารท่ีมี

อายตุั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 ในยา่น Lower Town ของยา่นน้ีคือ Place Royale ซ่ึงเป็นจตัุรัสท่ีปูดว้ยหิน
เก่าแก่ซ่ึงมีอาคารท่ีสามารถยอ้นเวลากลบัไปไดใ้นช่วงระหว่างศตวรรษท่ี 17 ถึงศตวรรษท่ี 19 ท่ีจริง
แลว้ จตุรัสน้ีเป็นจุดก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 1608 หน่ึงในสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในท่ีน่ีคือ โบสถหิ์นท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในอเมริกาเหนือ Notre-Dame-des-Victoires ซ่ึงตั้งตระหง่านอยูต่รงกลางของ Place Royale 
และสร้างขึ้นในปี 1688 ยา่น Quartier Petit Champlain ถนนเก่าแก่ของควิเบกท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้
และร้านอาหาร สองขา้งทางตกแต่งน่ารัก สถาปัตยกรรมบนถนนเส้นน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากฝร่ังเศส
สมยัก่อน เรียกว่ามาเท่ียวเหมือนไดย้อ้นเวลาไปดว้ยเลย น าเช็คอนิเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม แลว้อิสระตาม
อธัยาศยั ชมบรรยากาศของเมืองโดยรอบจากเทอเรซท่ีจะใหท้่านไดช้มวิวทิวทศัน์แบบพาโนรามา 

 

   
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัโรงแรม  Delta Hotel by Marriott Quebec หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
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29 ธ.ค. 65 เที่ยวน ้าตก Montmorency - มอนทรีออล Day 8 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
บ่าย น าท่านไปชมน ้าตก Montmorency ท่ีมีความสูงถึง 83 เมตร  บนแม่น ้าเซนตล์อวเ์รนซ์ น ้าตกแห่งน้ี

สูงกว่าน ้าตกไนแอการาเกือบ 30 เมตร แมว่้าจะกวา้งไม่เท่าก็ตาม บนยอดผามีคฤหาสน ์
Montmorency ขนาดใหญ่ตั้งอยูร่วมถึงร้านอาหารและคาเฟ่ท่ีมองเห็นน ้าตกได ้ แลว้ออกเดินทางสู่
เมืองมอนรีออล 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่เมืองมอลทรีออล เมืองน้ีอยูบ่นเกาะระหว่างแม่น ้าเซนตล์อวเ์รนซ์ กบั Rivière des Prairies 

ไดรั้บสมญาว่า เมืองวิหารร้อยยอด มีเสน่ห์ดว้ยสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส มอนทรีออลเป็นเมืองแห่ง
เทศกาล ซ่ึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวหลายลา้นคนต่อปีจากทัว่โลก  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัโรงแรม Novotel Hotel Montreal หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
   
30 ธ.ค. 65 มอนทรีออล - เท่ียวเมือง - เดินทางไปออตตาวา Day 9 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
09.00 น. เที่ยวชมมอลทรีออล เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจของรัฐคิวเบค บนเนินเขา 

Mount Royal อนัเป็นภูเขาไฟเก่าเเก่ในยคุโบราณ จุดชมวิวเมืองมอนทรีออลทั้งเมือง  
Notre-Dame Basilica เป็นโบสถเ์ก่าเเก่ ตั้งเเตปี่ 1830 เป็นสถาปัตยกรรมยคุฟ้ืนฟูโกธิค ซ่ึงเคยใชจ้ดั
พิธีแต่งงานของนกัร้องสาวช่ือดงัชาวแคนาดาอยา่งเซลีน ดิออน รวมทั้งเซนตโ์จเซฟ ออราทอรี 
Montreal City Hall, Parc Olympique หรือ โอลิมปิคสเตเด้ียม สถานท่ีท่ีสร้างขึ้นเพ่ือใชใ้นการ
แข่งขนักีฬาโอลิมปิค ในปี 1976 The Montréal Tower เป็นหอคอยรูปทรงเอียง (Inclined Tower) ท่ี
ถือว่าสูงท่ีสุดในโลก มีความสูง 165 เมตร ยา่นใจกลางเมืองอนัเก่าแก่ท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
อเมริกาเหนือ Quartier Latin ตั้งช่ือตามสถานท่ีในปารีส ทาวน์เฮาส์อนัมีสีสันของมอนทรีออล ไลฟ์
ไสตลแ์บบโบฮีเมียน กล่ินอายคาเฟ่ และร้านหนงัสือบ่งบอกถึงรสนิยมแบบปารีเซียง ยา่นท่าเรือเก่า
โอลดพ์อร์ต ท่ีท าให้มอนทรีออลมีประวติัศาสตร์การเป็นเมืองคา้ขายอนัมัง่คัง่มาอยา่งยาวนาน เขา้ไป
ชมดา้นในของมหาวิหารนอทเทอร์ดาม  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่เมืองออตตาวา เมืองหลวงอนังดงามของแคนาดา จดุหมายปลายทางในฝันของคนรัก

ศิลปะวฒันธรรมและคู่รักโรแมนติก ออตตาวา เมืองหลวงท่ีมีสไตลข์องแคนาดา มีความรุ่มรวยทั้ง
ทางศิลปะวฒันธรรม ผสมผสานสถาปัตยกรรมล ้าสมยั กบัสถาปัตยกรรมวิคตอเรียนโกธิคไวด้ว้ยกนั 
อาคารรัฐสภาเก่าแก่บน Parliament Hill สถาปัตยกรรมแบบโกธิกวิคตอเรีย Peace Tower ท่ีจะท าให้
คุณไดเ้ห็นเมืองแบบพาโนรามา สวนพกัผอ่นริม Rideau Canal มีความยาว 200 กิโลเมตร เช่ือมตอ่
ออตตาวากบัคิงส์ตนับนทะเลสาบออนตาริโอ ท าให้เมืองมีความสวยงามและร่มร่ืน Notre Dame 
Basilica เป็นโบสถท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองหลวง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัโรงแรม Hilton Lac Leamy Ottawa Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
   
31 ธ.ค. 65 ออตตาวา - คิงส์ตนั - ทะเลสาบ 1000 เกาะ - โตรอนโต ้ Day 10 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
09.00 น. เดินทางสู่เมืองคิงส์ตนั เมืองเลก็ ๆ ตั้งอยูต่รงกลางระหว่างโตรอนโตและมอนทรีออล เมืองเก่าท่ี

ก่อตั้งขึ้นในปี 1673 และคร้ังหน่ึงเคยถูกใชเ้ป็นท่ีท าการคา้ขายของฝร่ังเศส เมืองน้ีเตม็ไปดว้ย
ประวติัศาสตร์ทางดา้นการทหาร ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "เมืองหินปูน" เน่ืองจากเป็นอาคาร
ประวติัศาสตร์หินปนูท่ีงดงาม และยงัเป็นประตูสู่หมู่เกาะนบัพนัท่ีมีช่ือเสียงดว้ย 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ล่องเรือชม อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะนบัพนั มีเกาะมากกว่า 1,800 เกาะ ท่ีทอดยาวประมาณ 80 

กิโลเมตรไปตามแม่น ้าเซนตล์อวเ์รนซ์ หมู่เกาะมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดอยูท่ี่ประมาณ 100 ตร.กม. เป็น
เขตอทุยานแห่งชาติ Thousand Islands น าท่านเดินทางสู่เมืองโตรอนโต ้ เมืองท่ีใหญท่ี่สุดของ
ประเทศ และใหญ่เป็นอนัดบั 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเมืองท่ีมีหลายเช้ือชาติและวฒันธรรมมาก
ท่ีสุด 
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19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัโรงแรม Sheraton Parkway Toronto North Hotel & Suites  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
   
01 ม.ค. 66 CN Tower - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า - น ้าตกไนแองการ่า Day 11 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
09.00 น. เท่ียวชมเมืองโตรอนโต ้ ขึ้นชมทิวทศันข์องตวัเมืองบนหอคอย "ซีเอน็" (CN Tower) หอคอยท่ีสูง

ท่ีสุดของโลก ผา่นชม Old City Hall สร้างสถาปัตยกรรมเก่าแก่ University ท่ีติดอนัดบั Top ten ของ
โลก พร้อมส ารวจวฒันธรรมท่ีหลากหลายในยา่น ชุมชนชาวกรีก, ลิตเต๊ิลอิตาลี, ไชน่าทาวน์, โคเรีย
ทาวน์ และลิตเต๊ิลอินเดีย  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าคณะสู่น ้าตกไนแองการ่า ใหท้่านไดย้ลโฉมกบัความงดงามอนัเป็นท่ีสุด ประกอบดว้ยสองน ้าตก

ใหญ่ คือน ้าตกอเมริกนั (American Fall) และน ้าตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือน ้าตกเกือกมา้ 
น ้าตกทั้งสองถูกคัน่ดว้ยเกาะกลางช่ือว่า Goat Island น ้าตกอเมริกนัอยูใ่นเขตประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีความกวา้งนอ้ยกว่าสูงนอ้ยกว่า กวา้งเพียง 320 เมตรส่วนน ้าตกแคนาดาเป็นน ้าตกรูปเกือกมา้ 2 ใน 
3 ของน ้าตกอยูใ่นเขตประเทศแคนาดา กวา้งกว่า สูงกว่า และก็สวยกว่า กวา้งถึง 790 เมตร จริง ๆ 
แลว้น ้าท่ีตกลงมาเป็นน ้าตกไนแองการา จะตกจากฝ่ังอเมริกาไปยงัฝ่ังแคนาดา ให้ท่านไดบ้นัทึกภาพ
ทุกมุมมองอยา่งไม่รู้เบื่อ 

 
 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(ห้องพกัวิวน ้าตกไนแองการา) 
 

   
02 ม.ค. 66 ล่องเรือน ้าตกไนแองการ่า – Skylon Tower – Outlet - เดินทางกลบักรุงเทพฯ Day 12 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
10.00 น. อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดในการชมน ้าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ด ล่องเรือ Hornblower ให้

ทา่นไดสั้มผสัความย่ิงใหญ่ของม่านน ้าตกอยา่งใกลชิ้ด กบัประสบการณ์อนัแสนประทบัใจ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Skylon Restaurant พร้อมชมวิวทิวทศัน์ของน ้าตกไนแอง

การ่า  
บ่าย น าคณะชอ้ปป้ิงท่ี Outlets Collection at Niagara ท่ีมีสินคา้แบรนดด์งัของอเมริกาและทัว่โลก ลด

กระหน ่าตั้งแต่ 30-70% 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
21.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต ้เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
   
03 ม.ค. 66 บินจากโตรอนโต ้- บินสู่ไทเป - อยูใ่นระหว่างท าการบิน Day 13 
01.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน EVA AIR บินสู่ไทเป โดยเที่ยวบินท่ี BR 035  
 ***อยูใ่นระหว่างท าการบิน บินขา้มเส้นแบ่งเขตวนัสากล***  
04 ม.ค. 66 ไทเป - เดินทางกลบักรุงเทพฯ Day 14 
05.00 น. ถึงอากาศยานนานาชาติไทเป ประเทศไตห้วนั รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
08.20 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติไทเป สู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินท่ี BR 075  
11.15 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
PERIOD 

22 ธ.ค. 65 – 04 ม.ค. 66 
Tour Fare 

ADL 
CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-8 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

10 – 15 ท่าน 212,000 190,000 169,000 29,000 

-45,000 / -33,000 
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ค่าทัวร์รวม : 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (BKK-TPE-YVR // YYZ-TPE-BKK) รวมค่าภาษี และน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัท่ี  

01 กรกฎาคม 2565 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เส้นทาง แวนคเูวอร์ - คลัการี / คลัการี - เคเบก  
• ค่ารถโคช้มาตรฐานแคนาดา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ

10-15 ท่านใชร้ถเลก็ขนาด 20-25 ท่ีนัง่ 
15-20 ท่านใชร้ถขนาด 33 ท่ีนัง่   

                21-40 ท่านใชร้ถขนาด 50 ท่ีนัง่ 
• ค่าตัว๋เขา้ Capilano, ค่า Ferry ไปเกาะวิคตอเรีย, ค่าตัว๋เขา้ Butchart Gardens, ค่า Gondola, ค่าตัว๋ขึ้น CN Tower, ค่าเรือล่องชมทะเลสาบ 

1000 เกาะ (1 ช.ม.), ค่าเรือ Hornblower น ้าตกไนแองการา, Skylon Tower 
• ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั 
• ***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน ห้องแบบเมาเท่นวิว*** 
• ***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเท่า 1 คืน ห้องแบบวิวน า้ตก*** 
• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละแห่ง 
• ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ก าหนดมาตรฐานไวท่ี้ 5$ CAD / ท่าน / วนั 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา (ยื่นผา่นตวัแทน VFS) 
• ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป) 
• ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตา

หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนั
สุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั (หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความ
ล่าชา้ของสัมภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถาม) 

• ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
ค่าทัวร์ไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
o ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 
o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกั ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ

ในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯ จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่ง
เดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

o หากท่านมีความประสงคท่ี์จะขา้มสู่ฝ่ังอเมริกา ท่านตอ้งมีวีซ่า USA และการขอวีซ่าแคนาดาท่านตอ้งไดรั้บการอนุมติัวีซ่าเป็นแบบ 
MULTIPLE เช่นเดียวกนั 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 60,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 1 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการ
ยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 

➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั หกัค่าทวัร์ 50% 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าทวัร์ 
➢ กรณีคืนเงินมดัจ า หากมีค่าใชจ้่ายท่ีทวัร์ไดจ้่ายไปแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเตม็จ านวน หกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนั
เป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิก
ดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอแนะน าใหท้่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซ่ึง
จะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 วนั และขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัยดงัน้ี การล่าชา้ของสายการบิน, การ
นดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงการรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด และทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง 
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ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินค่าทวัร์ท่ีทา่นช าระมาแลว้ 
 
 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 01 กรกฎาคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วน
เพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศแคนาดา  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 
ทุกท่านต้องมาสแกนลายนิว้มือที่ VFS แคนาดาทุกท่าน 

ที่อยู่ส านักงาน: ศูนย์รับย่ืนค าร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา : อาคาร เดอะ เทรนดี ้เลขที่ 10/198-201 ช้ัน 28 
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา ,กรุงเทพ ฯ 10110 

▪ พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เกน้หรือประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

▪ วคัซีนพาสปอร์ต หรือ International Certificate (หมอพร้อม) AstraZeneca/Moderna-Pfizer including for children aged 5 to 11 
years/Sinopharm/Sinovac 

▪ ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของบริษทัฯ 
▪ รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ พ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 3 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
▪ ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ /ส าเนาสูติบตัร 

ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
▪ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน 

▪ กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทั ยอ้นหลงั 6 เดือน 

▪ ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่
ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ี
เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่
รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

▪ จดหมายรับรองสถานการเงินจากธนาคารนั้นๆ (ตวัจริงภาษาองักฤษ) ท่ีให้ส าเนาการเงิน ณ ปัจจบุนัยอ้นหลงั 6 เดือน 
▪ กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 6 แลว้ ทางบริษทั

จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

▪ กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
▪ กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอ้งไปยื่น

เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการ
เขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

▪ การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

▪ กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

▪ ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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