
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANADA EXPLORER  
แคนาดา 10 วัน 7 คืน 

เท่ียวแคนาดาอยา่งแตกต่าง...ชมเทือกเขาร็อคกี้ ชมอทุยานแห่งชาติ

บานฟ์ทะเลสาบเลคหลยุส ์ท่ีสวยงามราวภาพวาดแวนคเูวอร ์ 

ชมไร่ไวนเ์มืองเคโลวนา ชมสวนสวยบูชารด์ สะพานคาปิลาโน  

นั่งรถ Snow Coach ตะลยุทุ่งน ้าแขง็โคลมัเบียไอซฟิ์ลด์  

นั่งกระเชา้ขึ้นยอดเขาซลัเฟอร ์พรอ้มชอ้ปป้ิงแม็คอาเธอรเ์กล็นเอ๊าทเ์ลท 

โดยสายการบินอีวีเอแอร ์(BR) 
 

แวนคเูวอร ์  เมอืงทา่ชายฝัง่ทีม่ชี ือ่เสยีงทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องรฐับรติชิโคลมัเบยี เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
รฐั และใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศแคนาดา 

เคโลวน่า  เมอืงขนาดเลก็ทีข่ ึน้ชือ่ดา้นการท าไวน์ มภีมูอิากาศทีก่ึง่แหง้และอบอุน่เหมาะแกก่ารปลกูองุน่ท า
ไวน์และสวนผลไม ้



 

โคลมัเบียไอซฟิ์ลด ์ ทุง่น ้าแขง็ทีเ่ป็นธารน ้าแขง็ หรอื Glacier ทีม่อีายนุบัหลายลา้นปี ซึง่มขีนาดใหญ่เทา่ๆ กบัเมอืงหนึง่
เมอืง 

อทุยานแห่งชาติบานฟ์ เป็น 1 ใน 5 อทุยานแหง่ชาต ิทีต่ ัง้อยูใ่น Canadian Rockies เป็นอทุยานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุและ
นกัทอ่งเทีย่วทัว่โลกต่างใฝ่ฝันจะมาเยอืน 

เลคหลุยส ์  เป็นทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีงของรฐัอลัเบอรต์า ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตบิานฟ์ โดยชาวยุโรปคน
แรกทีม่าเหน็ความงามของทะเลสาบหลุยส ์คอื นกัส ารวจชือ่ ทอม วลิสนั  เมือ่ปี ค.ศ. 1882 
ทะเลสาบอยูส่งูกว่าระดบัน ้าทะเล 1,730 เมตรและ แวดลอ้มดว้ยเทอืกเขาทีม่หีมิะขาวโพลนปกคลุม
ยอดเขา น ้าในทะเลสาบเป็นสเีขยีวมรกต จงึไดช้ือ่ว่า “ทะเลสาบมรกต” 

วิคตอเรีย  เมอืงหลวงของรฐับรติชิโคลมัเบยี เมอืงทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัการขนานนามว่าเป็น "เมอืงแหง่สวน" อนั
เป็นทีต่ัง้ของสวนบชูารด์ สวนสวยทีม่ชี ือ่เสยีงตดิอนัดบัโลก 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  วนัที ่13-22 เม.ย. //  27 เม.ย.- 06 พ.ค.2561  เพียง 2 กรุป๊เท่ำนัน้!! 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-ไทเป- แวนคเูวอร ์
12.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบินอี วี เอ แอร ์

เคาน์เตอร ์R (กรณุามาใหต้รงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) 
15.10 น. ออกจากกรงุเทพฯ สูก่รงุไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR076 
  ***เดินทาง 27 เม.ย.-06 พ.ค.2561 ไฟลท์บินเป็น BR068 BKK-TPE (16.25 - 21.15) *** 
20.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิไทเป ใหท้า่นแวะเปลีย่นเครือ่ง 
23.55 น. เดนิทางสูน่ครแวนคเูวอร ์ประเทศแคนดา โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR010 

       +++++++++ เครือ่งบินท าการบินข้ามเส้นแบง่เวลาสากล +++++++++ 
19.25 น. เดินทางถึง สนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม  Sheraton Vancouver Airport Hotel  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
  
วนัทีส่อง แวนคเูวอร-์เคโลวน่า-เวอรน์อน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองเคโลวน่า Kelowna   เมอืงขนาดเลก็ทีม่ปีระชากรราว 165,000 คน เป็น
เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ดา้นการท าไวน์ มภีมูอิากาศทีก่ึง่แหง้และอบอุน่เหมาะแกก่ารปลกูองุน่ท าไวน์และสวนผลไม ้
เชน่ เชอรร์ี ่ลกูพชี แอปเป้ิล เป็นตน้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นชมไรอ่งุน่ ทีเ่ป็นแหล่งผลติไวน์ยอดนิยมทัง้ไวน์แดงและไวน์ขาว พรอ้มชมเมอืงและคน้หาเรือ่งราว

ต านานของสตัวป์ระหลาดโอโกโปโกะ Ogopogo สตัวป์ระหลาดจากทะเลสาบทะเลสาบโอคานาแกน ซึง่มี
บนัทกึการพบมากกว่าหนึ่งพนัครัง้ว่ามผีูพ้บเหน็มนัในทะเลสาบโอคานาแกน ซึง่ลกึกว่า 1,200 ฟุต ดว้ย
ลกัษณะของสตัวร์า่งใหญ่ หวัเลก็คลา้ยมา้ คอยาว มโีหนกหลายอนั เทา้เป็นพงัผดื และหางเป็นเหมอืนแส้
ยาว จากการตรวจสอบดว้ยการจบัภาพเคลื่อนไหว และระบบโซนาร ์ไดข้อ้พสิจูน์ถงึการมอียูข่องสิง่มชีวีติ
บางอยา่งทีเ่คลื่อนไหวอยูใ่ตน้ ้า ลกึ ท าใหเ้ชือ่กนัว่า โอโกโปโกะไมไ่ดเ้ป็นเพยีงเรือ่งเล่าแต่มนัน่าจะมอียูจ่รงิ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเลาะเลยีบทะเลสาบและทวิเขาอนังดงามสู่เมืองเวอรน์อน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 



 

 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Vernon Lodge, Vernon หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัทีส่าม เวอรน์อน-เรเวลสโตค-โกลเด้นท์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

จากนัน้นทา่นเดนิทางสู่เมืองเรเวลสโตค Revelstoke เมอืงสกชีือ่ดงัของแคนาดา เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหว่าง
เขตอทุยานแหง่ชาตเิมา้ทเ์รเวลสโตค และอทุยานแหง่ชาตกิราเซยี น าทา่นชมเมอืงทีส่รา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมสไตลว์คิตอเรยีทีต่ ัง้อยู่ทา่มกลางธรรมชาตทิีส่วยงามไดอ้ยา่งลงตวั 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย น าทา่นเดนิทางต่อผา่นอทุยานแหง่ชาตกิลาเซยีร ์ไปตามเสน้ทาง Trans-Canada ทีส่องขา้งทางเป็นป่าสน

ทบึสเีขยีวชอุม่ มเีทอืกเขาสงูตัง้ตระหงา่นเป็นแนวฉากหลงัสูเ่มืองโกลเด้นท์ Golden เมอืงทีเ่ป็นประตสูู่
อทุยานแหง่ชาต ิYoho National Park ในเขตเทอืกเขารอ็คกี ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  Prestige Inn, Golden หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่ โกลเด้นท์-อทุยานแห่งชาติบานฟ์-ทุ่งน ้ าแขง็โคลมัเบียไอซฟิ์ลด-์ นัง่รถ Snow Coach-บานฟ์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานแห่งชาติบานฟ์ Banff National Park ทา่นอาจจะไดพ้บเหน็สตัวส์งวน 
อาท ิกวางพนัธุใ์หญ่ Elk ควายไบซนั หมยีกัษ์กรซีลี ่ฯลฯ พรอ้มววิทวิทศัน์ทีส่วยงามของเทอืกเขาแคนเดีย้น
เขารอ็คกี ้นอกจากนี้ภายในอทุยานยงัมนี ้าตกโบวท์ีเ่กดิจากการละลายของน ้าแขง็ จนกลายเป็นตน้ก าเนิด
ของแมน่ ้าโบว ์อกีทัง้เคยเป็นฉากส าคญัในภาพยนตรช์ือ่กอ้งในอดตีเรือ่ง The River of No Return น าแสดง
โดยมารลินี มอนโรอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารแบบบุฟเฟต ์
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่โคลมัเบียไอซฟิ์ลด ์Columbia Ice Field ระหว่างทางใหท้า่นไดส้มัผสัทศันียภาพของ

เทอืกเขาน ้าแขง็สลบัซบัซอ้นอนัเป็นสว่นหนึ่งของเทอืกเขาแคนาเดี้ยนรอ็คกีท้างเขตตอนเหนือ พรอ้มดว้ย
ทะเลสาบน้อยใหญ่ทีแ่สนงดงามราวกบัภาพวาดระหวา่งเสน้ทางทีจ่ะท าใหท้า่น“หลบัไมล่ง” กบัหลากหลาย
ทะเลสาบสวยระหว่างทางหลายแหง่ทีง่ดงามจบัใจ  จากนัน้น าทา่น นัง่ Snow Coach มุง่หน้าสูทุ่ง่น ้าแขง็
โคลมัเบยีไอซฟิ์ลด ์ทีเ่ป็นธารน ้าแขง็ (Glacier) อายนุบัหลายลา้นปี ซึง่มขีนาดใหญ่พอๆกบัเมอืงหนึ่ง ซึง่มี
ความลกึของหมิะทีท่บัถมกนัอยูถ่งึ 100-365 เมตร และมกัจะมหีมิะตกทบัถมเพิม่ขึน้อกี 7 เมตร ในทกุๆ ปี
ในชว่งฤดหูนาว ใหท้า่นสนุกกบัการนัง่รถสโนวโ์คช Snow Coach ลอ้โตจะน าทา่นตะลุยทุง่น ้าแขง็ 
Columbia Ice Field เพือ่ชมธารน ้าแขง็อยา่งใกลช้ดิพรอ้มลงถ่ายรปูและชมความงดงามของธารน ้าแขง็อนั
ขาวโพลนกวา้งไกลสดุสายตานบัเป็นไอซฟิ์ลดข์นาดใหญ่ของเทอืกเขาแคนาเดีย้นรอ็กกีแ้ละเกา่แกท่ีส่ดุของ
ทวปีอเมรกิาเหนือ (ทวัร ์Snow Coach ควรแต่งกายใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศ โดยสวมใสเ่สือ้ผา้,รองเทา้
ทีใ่หค้วามอบอุน่แกร่า่งกายพรอ้มแว่นกนัแดดเพือ่ป้องกนัแสงสะทอ้นจากธารน ้าแขง็) 
 (ช่วงต้นเมษายน โคลมัเบียไอซฟิ์ลด ์อาจจะยงัไม่เปิดให้บริการรถสโนวโ์ค้ช เน่ืองจากสภาพอากาศ
ไม่อ านวย ทางทวัรจ์ะจดักิจกรรมอ่ืนทดแทน ซ่ึงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า)  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู่เมืองบานฟ์ Banff เพชรน ้าเอกแหง่เทอืกเขารอ็คกี ้ซึง่ตัง้อยู่ทา่มกลาง
ขนุเขาอนัสวยงาม  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารเกาหล ี
 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Banff Ptarmigan Inn หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่า  บานฟ์-เลคหลุยส-์แคมลูปส ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 



 

 น าทา่นถ่ายรปูบรเิวณ Surprise Corner เป็นจุดทีถ่่ายภาพเมอืงบานฟ์ ไดส้วยทีส่ดุอกีมมุหนึ่ง โดยมโีรงแรม
แฟรม์องทบ์านฟ์สปรงิเป็นฉากหลงั จากนัน้น าทา่นแวะชมและถ่ายรปูกบัน ้าตกโบว ์(Bow Falls) น ้าตกที่
เกดิจากการละลายของน ้าแขง็ จนกลายเป็นตน้ก าเนิดของแมน่ ้า  กอ่นน าทา่นนัง่กระเช้าลอยฟ้าขึน้สู่ยอด
เขาซลัเฟอร ์Sulphur Mountain Gondola ยอดเขาซึง่มคีวามสงู 2,281 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ใหท้า่น
ชมทศันียภาพทีส่วยงามของเมอืงบานฟ์และเทอืกเขาแคนาเดีย้นรอ็คกีท้ีโ่ดดเด่นสวยงาม และบนยอดเขายงั
มทีางเดนิไปยงัสว่นทีส่งูทีส่ดุของยอดเขา คอื ยอดแซนซนั  (Sanson Peak) สงู 2,337 เมตร ซึง่บางครัง้
ทา่นอาจจะพบสตัว์พืน้เมอืงน่ารกัเดนิหาอาหารอยู่บนไหล่เขา เชน่ แพะภเูขา กระรอกภเูขา นก ฯลฯ  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่ลคหลุยส ์น าทา่นชมความงามของทะเลสาบเลคหลุยส ์Lake Louise  ทีอ่ยูส่งู
กว่าระดบัน ้าทะเล 1,730 เมตร ชมความงดงามของทะเลสาบทีม่นี ้าเป็นสเีขยีวมรกต ลอ้มรอบดว้ยสวนสน
และเทอืกเขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปี มผีวิน ้านิ่งทีเ่รยีบใสราวกบักระจกสะทอ้นเงาของขุนเขาและธารน ้าแขง็
ทีอ่ยูส่งูขึน้ไปเป็นภาพทีง่ดงามสดุพรรณนา ถกูคน้พบโดยชาวผวิขาวทีเ่ขา้มาส ารวจเพือ่วางทางรถไฟเมื่อปี 
882 โดยการน าของนายทอม วลิสนั ทีไ่ดม้าพบทะเลสาบแหง่นี้และตัง้ชือ่ว่า ทะเลสาบมรกต และต่อมาไดต้ัง้
ชือ่เป็นทางการว่าทะเลสาบหลุยส ์ตามพระนามของเจา้ฟ้าหญงิหลุยส ์พระราชธดิาในสมเดจ็พระนางเจา้
วคิตอเรยี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองแคมลูปส ์Kamloops ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่จกลางรฐับรติชิโคลมัเบยี เมอืงทีม่ ี

แสงแดดมากกว่า 2000 ชม.ในแต่ละปี ผา่นชมทศันียภาพสองขา้งทางทีง่ดงามเกนิค าบรรยาย  
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  โรงแรม Coast Kamloops Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  แคมลูปส-์โรงงามโสม-แวนคเูวอร ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าทา่นชมเมอืงแคมลปูส ์เมอืงทีน่่ารกัและงดงามตัง้อยูบ่รเิวณหบุเขาทอมป์สนัวลัเล่ย ์เป็นศนูยร์วมของ

แมน่ ้าทอมป์สนัเหนือและใต ้และยงัมทีะเลสาบแคมลปูสท์ีง่ดงาม อกีทัง้เมอืงนี้ยงัเป็นเมอืงแหง่การจดั
กจิกรรมแขง่ขนักฬีา ทัง้ ขีม่า ตกีอลฟ์รวมถงึสนัทนาการต่างๆมากมาย  
จากนัน้น าทา่นชมโรงงานผลิตโสม Ginseng Factory ทีด่ทีีส่ดุในแคนาดา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้และชม
สนิคา้เพือ่เป็นของฝากของทีร่ะลกึฝากคนทางบา้น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองแวนคเูวอร ์Vancouver  เมอืงทา่ชายฝัง่ทีม่ชี ือ่เสยีงทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ 
ของรฐับรติชิโคลมัเบยี เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของรฐั และใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศแคนาดา   
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

  จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  โรงแรม Sheraton Vancouver Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จด็ แวนคเูวอร-์วิคตอเรีย-สวนบชูารด์-แวนคเูวอร ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

  น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืซอรว์าสเซน Tsaw Wassen เพือ่นัง่เรอืเฟอรร์ีข่า้มชอ่งแคบจอรเ์จยีอนัสวยงามสู ่
“เกาะแวนคเูวอร ์เกาะใหญ่ทีส่ดุของแคนาดา หรอืทีรู่จ้กัและเรยีกขานกนัในนาม “เกาะวคิตอเรยี” เมอืงหลวง
ของรฐับรติชิโคลมัเบยี ระหว่างทางถา้โชคดที่านอาจจะมโีอกาสเหน็ฝงูปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต 
ว่ายวนอยูใ่นบรเิวณอา่ว น าทา่นชมเมืองวิกตอเรีย Victoria ซึง่เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัการขนานนาม



 

ว่าเป็น "เมอืงแหง่สวน" City of Gardens อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงหลวงของรฐับรติชิโคลมัเบยี รฐัหนึ่งของประเทศ
แคนาดา น าทา่นเทีย่วชมและถ่ายรปูกบั อาคารรฐัสภาในเมอืงวกิตอเรยี  โดยตวัอาคารนัน้ตัง้อยูใ่จกลาง
เมอืงวกิตอเรยี อาคารแหง่นี้ถูกสรา้งขึน้ในชว่งระหว่างปี 1893 -1896 จากนัน้น าทา่นแวะถ่ายรปูกบัรปูปัน้
พระนางเจา้วคิตอเรยี แหง่ประเทศองักฤษ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย น าทา่นเข้าชมสวนบชูารด์ Butchart Gardens สวนดอกไมท้ีไ่ดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นสวนดอกไมท้ีง่ดงาม

ทีส่ดุแหง่หนึ่งในโลก ซึง่มอีายมุากว่า 100 ปี จากการชอบตกแต่งสวนของครอบครวั บชูารด์ น าทา่นชมสวน
ดอกไมแ้ละเดนิชมบรเิวณสวนทีถ่กูจดัแต่งในหลากหลายรปูแบบหลากหลายสไตล ์มทีัง้การจดัสวนแบบ
ชงัเคน่, สวนแบบองักฤษ, สวนญีปุ่่ น ฯลฯ อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ ของตกแต่งบา้นและสวน 
ภาพเขยีน พนัธุไ์มต้่างๆ ภายในรา้นขายของทีร่ะลกึสวนบชูารด์ตามอธัยาศยัอสิระใหท้า่นเดนิเล่นตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นนัง่เรอืเฟอรร์ีก่ลบัสูแ่วนคเูวอร ์

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารญีปุ่่ น 
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม  Sheraton Vancouver Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีแ่ปด แวนคเูวอร-์ชมเมือง- สะพานแขวนคาปิลาโน-ช้อปป้ิงแมค็อาเธอรเ์กลน็เอา๊ท์เลท 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าทา่นชมย่านแกสทาวน์ Gas Town ชมุชนแหง่แรกของคนทีม่าตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นรฐับรติชิโคลมัเบยีกอ่นที่
จะมาเป็นแวนคเูวอรใ์นปัจจบุนั เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วส าคญัทีน่กัทอ่งเทีย่วจะตอ้งแวะมาเยีย่มชมแหล่งก าเนิด
ของเมอืงแวนคเูวอร ์ส าหรบัเมอืงแกสทาวน์มบีรรยากาศของเมอืงเก่าสถาปัตยกรรมวกิตอเรยีนทีไ่ดร้บัการ
บรูณะใหมแ่ละรกัษาใหอ้ยูใ่นสภาพด ีจุดทีน่่าสนใจ คอื รปูปัน้ของแกสซ ีแจค็ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณจตัุรสักลางเมอืง  
และชมนาฬิกาไอน ้า เรอืนแรกของโลกทีเ่ดนิไดด้ว้ยพลงัไอน ้า โดยนาฬกิาไอน ้าจะตเีสยีงดงับอกเวลาทกุๆ 
15 นาท ีเป็นเสยีงดนตรเีสยีงเดยีวกบันาฬกิาบิก๊เบนในกรงุลอนดอนและนาฬกิาจะพน่ไอน ้าพวยพุง่ออกมา
ทกุๆ 1 ชัว่โมง จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม สวนสาธารณะสแตนลียป์ารค์ Stanley Park ซึง่ตัง้อยู่กลางเมอืง
แวนคเูวอร ์มตีน้ไมข้นาดใหญ่ทีม่อีายนุบั 100 ปี ลอรด์ สแตนลยี ์ผูว้่าการเขตปกครองแคนาดา เป็นผู้รเิริม่
ใหส้รา้งสวนแหง่นี้ข ึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1888 เป็นสถานทีท่ีช่าวแคนาดาทกุเพศทกุวยัไดม้าใชป้ระโยชน์เพือ่การ
พกัผอ่นหย่อนใจ สนัทนาการ และออกก าลงักาย จุดเด่นของสวนสาธารณะทีน่กัทอ่งเทีย่วเขา้ชมกนัมาก
ทีส่ดุ คอื กลุ่มเสาโทเทม (Totem) เสาสญัลกัษณ์ทีต่ัง้ไวเ้พือ่ระลกึว่าบรเิวณนี้เคยเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชน
พืน้เมอืงอนิเดยีแดงมากอ่น ซึง่ในสมยักอ่นชนพืน้เมอืงใชเ้สาโทเทม เล่าเรือ่งราวความเป็นมาของเผา่และ
เป็นทีเ่กบ็อฐัขิองคนตาย หรอืสถานทีป่ระจานศตัร ูกลุ่มเสาแหง่นี้ไดถ้กูน ามาจากทีต่่างๆ เป็นการรวมเอา
เสาโทเทมแบบต่างๆ ทีช่าวพืน้เมอืงในทอ้งถิน่ท าขึน้  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่สะพานแขวนคาปิลาโน 
Capilano Bridge ซึง่เป็นสะพานไมแ้ขวนทีย่าวทีส่ดุในประเทศแคนาดา ทีย่าวถงึ 230 ฟุต ทอดขา้มเหวลกึ
และสามารถชมคาปิลาโนแคนยอนทีอ่ยูล่กึลงไปเบือ้งล่าง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง แมค็อาเธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อา๊ท์เลท็ (McArthur Glen Designer Outlet)   (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ือ่ดงั
ต่างๆ จากทกุมมุโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอาท ิเชน่ รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมาย  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแวนคเูวอร ์ 
 

วนัทีเ่ก้า แวนคเูวอร ์



 

02.00 น. เดนิทางออกจากเมอืงแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ เท่ียวบินท่ี BR009 
****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล ****** 

 

วนัทีสิ่บ ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 

05.20 น. เดนิทางถงึกรงุไทเป เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
08.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ เท่ียวบินท่ี BR211 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ.... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์

ของคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง วนัที ่13-22 เม.ย. //  27 เม.ย.- 06 พ.ค.2561  เพียง 2 กรุป๊เท่ำนัน้ 

 

Canada Explorer 10D7N 
(แวนคเูวอร-์เคโลวน่า-บานฟ์-เลคหลุยส-์วิคตอเรีย) 

อตัราค่าบริการ อตัราค่าบริการ 

13-22 เม.ย. 27 เม.ย.-06 พ.ค. 
ผูใ้หญ่ ทา่นละ 101,900 101,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 101,900 101,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 96,900 96,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 17,900 23,500 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 3 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) ทา่นที ่3 สว่นลด 2,000 2,000 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 73,500 76,500 

*** รำคำทวัรไ์ม่รวมค่ำทิปหวัหน้ำทวัรจ์ำกเมืองไทย 1,000 บำท / ท่ำน*** 
หมายเหต*ุ**การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่าน หาก
ผู้โดยสารมีจ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางและ
เปล่ียนแปลงอตัราค่าเดินทางหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั*** 
หมายเหต ุ****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศแคนาดา มกัจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงทีส่าม กรณีทีเ่ป็น
ผู้ใหญ่ และต้องการพกั 3 ท่านต่อหนึง่ห้อง หรือเดก็ทีพ่กักบัผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึง่ห้อง จะต้องพกัด้วยกนัโดยไม่มี
เตียงเสริม หรือหากบางโรงแรมทีมี่เตียงเสริมจะเป็นลกัษณะ Extra Bed และมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม ทัง้น้ีเพือ่หลีกเลีย่ง
การเกิดเพลิงไหม้ในห้องพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัมากส าหรบัโรงแรมในประเทศแคนาดา***** 
 

****** ตัว๋โดยสารไม่สามารถเล่ือนกลบัได้และกรณีท่ีออกตัว๋แล้วไม่สามารถท ารีฟันดไ์ด้ กรณีท่ีบางท่านต้องการอยู่
ต่อในแวนคเูวอรต้์องการเดินทางในชัน้ธรุกิจ  ต้องท าเป็นตัว๋เด่ียวเท่านัน้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋
แบบหมู่คณะไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะเท่านัน้ 
 



 

 
อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทางกรงุเทพฯ-แวนคเูวอร-์ กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ และ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่วซี่าธรรมเนียมวซี่าแคนาดา 
 คา่รถรบัสง่และระหว่างการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ และ คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิม่ได)้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่
อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็  
 ณ วนัที ่19 ธ.ค.2560 และทา่นตอ้งช าระเงนิเพิม่หากทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เงนิเพิม่ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทิปมคัคเุทศกห์รือหวัหน้าทวัรท่ี์เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 1,000 บาทต่อท่าน 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
 คา่น ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขาย
เป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอื
อืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยั
ต่าง ๆ  

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

การยกเลิก 
o หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
o หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่20,000.- บาท และคา่วซี่าตามที่

สถานทตูเรยีกเกบ็ 
o หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ า  



 

หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และ

มเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการ
ยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื 

คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนกั
สว่นทีเ่กนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนื
เงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุ
ใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่ีการคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่
ทา่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

** หมายเหตสุ าคญั  ส าหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะเดินทางต่อ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 
                             (กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีฯก่อนว่าไม่กลบัพร้อมคณะ ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีติดต่อ) 

1. ตัว๋ภายในประเทศแคนาดา ทีท่่านจะใชเ้ดนิทางต่อไปยงัเมอืงอื่นหลงัจากจบโปรแกรมแลว้นัน้ท่านสามารถทีจ่ะ
เลอืกซือ้เอง หรอื ใหบ้รษิทัฯ จดัการใหไ้ด ้แต่กรุณาสอบถามบรษิทัฯ ก่อนว่าควรซือ้ไดห้รอืยงั คอื ต้องรอให้บริษทัฯ คอนเฟิรม์ว่า
ทุกอยา่งเรียบรอ้ยก่อนและบอกคณุว่าออกตัว๋ภายในแคนาดาของคณุได!้!!  เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได ้เช่น
เปลีย่นเป็นกลบัสูก่รุงเทพ จากเมอืงอื่นๆทีไ่ม่ตรงตามโปรแกรม  ดงันัน้ถ้าท่านไปซ้ือตัว๋ภายในประเทศของแคนาดาโดยท่ีบริษทัฯ 
ยงัไม่ได้คอนเฟิรม์ วา่ทุกอย่างเรียบรอ้ย  ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน   

2. ส าหรบัตัว๋ภายในประเทศของแคนาดา ท่ีท่านซ้ือนัน้ เท่ียวบินของท่าน ควรเป็นเท่ียวบินท่ีออก เวลาท่ีคณะ
บินกลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดยีวกบัทีค่ณะฯ จะเดนิทางมาถงึสนามบนิของปลายทางเพือ่จะเดนิทางกลบักรุงเทพฯ (เทีย่วบนิ
ในประเทศของแคนาดา ตอ้งมาใหถ้งึสนามบนิก่อนเวลา 2 ชัว่โมง , ต่างประเทศ 2 ชัว่โมง) ดงันัน้ ถา้เทีย่วบนิของท่านออกเดนิทาง



 

ก่อนเวลา  ท่านจะตอ้งเสยีเงนิคา่นัง่แทก็ซีม่าทีส่นามบนิเอง เริม่ตน้ประมาณ 60 เหรยีญ และท่านจะตอ้งสละสทิธิโ์ปรแกรมต่างๆ ของ
ทวัรท์ีท่่านไดจ้่ายเงนิมาแลว้ 

3. เมื่อท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแล้วตัว๋กลบัของท่านจากแคนาดาสู่กรงุเทพฯ ท่านสามารถแจง้ว่ากลบั
เมื่อไรก่อนออกจากเมอืงไทยเทา่นัน้  เพราะถ้าหลงัจากเดินทางแล้ว ตัว๋ของท่านไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางได้อีก เน่ืองจาก
เป็นตัว๋ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวนัทีก่ าหนดเท่านัน้  ถา้ท่านไม่เดนิทางท่านกต็อ้งไปซือ้ตัว๋ใหม่กลบัเอง โดยท่ีตัว๋เก่ากไ็มส่ามารถ
รีฟันเงินคืนได้ 

4. เมื่อท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู่ กรุณาระวงัเสมอว่าตัว๋กลบัของท่านออก
เดนิทางกลบัจากเมอืงไหนสูก่รุงเทพ และเวลาเท่าไร  เพื่อทีถ่า้ทา่นตอ้งเดนิทางจากเมอืงอื่นเพื่อมาใช้ตัว๋กลบักรงุเทพ ทา่นตอ้งมาถงึ
สนามบนิทีเ่ป็นเมอืงท่าก่อนกลบักรุงเทพ 4  ชัว่โมงก่อนการเดนิทาง 

*** หากท่านมีข้อสงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและ
หอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน ้า 
ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศแคนาดา 
(การย่ืนวีซ่า ให้ผู้เดินทางเตรียมเอกสารทัง้หมดให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ตามรายละเอียดด้านล่างน้ี เน่ืองจาก

ปัจจบุนัมีผู้เดินทางเข้าไปพกันักในประเทศออสเตรเลียมากมาย ท าให้การพิจารณาวีซ่าเป็นไปอย่างเข้มงวด ดงันัน้
เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการพิจารณา จึงขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางทุกท่าน กรอกรายละเอียดตามฟอรม์

ด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐานการย่ืนขอวีซ่าด้วย) 
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้า่ย



 

ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

 
o หลกัฐานการเงิน   
 Bank Statement ออกโดยธนาคารอพัเดทไม่เกิน 15 วนั และออกย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 6 เดือนและต้องมีตรา

ประทบัจากธนาคารทุกหน้า  ยอดเงินไม่น้อยกว่า 6 หลกั พร้อมถ่ายส าเนาหน้าสมดุบญัชีแนบมา 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา 
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรอง

คา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  
โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม 
หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรอง
คา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 เดก็อายตุ ่ากว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา) ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทางไปต่างประเทศออกโดย
เขตหรอือ าเภอจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็
เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา หรอืถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา ทัง้คูจ่ะตอ้งคดัจดหมาย
ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัผูอ้ืน่โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดั
ฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

 กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบุตร  
 ผูส้งูอาย ุ 75 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล พรอ้มมขีอ้ความรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดนิทางไป

ต่างประเทศไดโ้ดยล าพงัโดยมติอ้งมผีูด้แูล และผูเ้ดนิทางทีอ่ายเุกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์และรปูถ่ายส าหรบัไป
ตรวจสขุภาพดว้ยและใบประกนัสขุภาพทีต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเอง(จากบรษิทัประกนัภยั) 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และถึงแมว้่าทา่น
จะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่า
ของทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่
หากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้
จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแก่สถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่า
ทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทาง



 

ภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา 

ตอบเป็นภาษาองักฤษทุกข้อตัวพมิพ์ใหญ่ ABC 
 

ส่วนตัว ชื่อ 
นามสกุล 

ท่านเคยเปล่ียนช่ือหรือสกุล เคย…ชื่อเดิม ……………….……….…สกุลเดิม...................……..............  
ไม่เคย 

สถานภาพ โสด แต่งงานจดทะเบียน แต่งงานไม่จดทะเบียน 

หย่า หม้าย 

ท่ีอยู่  

 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน  

เบอร์มือถือ(ต้องมี)  

E-mail  

อาชีพ / ตาแหน่ง  

สถานที่ท างานปัจจุปัน ช่ือสถานประกอบการ 

ท่ีอยู่ 

โทร 

เงนิเดือน 

วันท่ีเร่ิมงาน 

สถานที่ทางานสุดท้าย  
(ก่อนท างานปัจจุบัน) 

ช่ือสถานประกอบการ 

ท่ีอยู่ 

โทร 

เงนิเดือน 

วันท่ีเร่ิมงาน 

**กรณีเป็นแม่บ้าน หรือเกษียณอายุ กรุณากรอกข้อมูลที่ท างานสุดท้าย*** 
การศึกษาชัน้สูงสุด ช่ือสถานศึกษา 

ระดับที่จบ 

ปีการศึกษาที่จบ 

คู่สมรส ช่ือ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด 

สถานที่เกิด 

บุตร 1 ช่ือ-สกุล 



 

วันเดือนปี เกิด 

สถานที่เกิด 



 

 

 

บุตร 2 ช่ือ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด 

สถานที่เกิด 

บุตร 3 ช่ืออ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด 

สถานที่เกิด 

บิดา ช่ือ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด (กรณีจ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานที่เกิด 

ที่อยุ่ 
มารดา ช่ือ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด  (กรณีจ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานที่เกิด 

ที่อยู่ 

พี่น้อง 1 ช่ือ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด (จ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานที่เกิด 

ท่ีอยู่ 

พี่น้อง 2 ช่ือ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด (กรณีจ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานที่เกิด 

ที่อยู่ 

พี่น้อง 3 ช่ือ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด (กรณีจ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานที่เกิด 

ท่ีอยู่ 

วัตถุประสงค์ของการเดินทาง  

วันท่ีเดนิทาง  

จ านวนวันที่เดินทาง  

สถานที่พักหรือโรงแรม ช่ือ 

โทร 

บุคคลที่ร่วมเดินทางด้วย ช่ือ-สกุล 

ความสัมพันธ์ 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศ 
AMERICA หรือไม่ 

ไม่เคย เคย วันท่ี………..……..…........ 
หมายเลขวีซ่าเดมิ............................ 
เหตุผลการเดนทาง ธุรกิจ ท่องเที่ยว 



 

 

 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย 
เคย วีซ่าประเทศ.......................................................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศ 
CANADA หรือไม่ 

ไม่เคย เคย วันที่………..……..…........ 
หมายเลขวีซ่าเดมิ............................ 
เหตุผลการเดนทาง ธุรกิจ ท่องเที่ยว 

ท่านมีเพื่อน / ญาต ิพ านักใน 
อเมริกา / แคนนาดา หรือไม่ 

ไม่มี 
มี ช่ือ-สกุล................................................................................................. 
ท่ีอยู่......................................................................................................... 
โทร มือถือ / บ้าน .................................................................................... 

ผู้ออกค่าใช้จ่ายการเดนิทาง ช่ือ-สกุล หรือบริษัท 

ที่อยู่ 

ประเทศที่เคยเดินทางในระยะ 
เวล 5 ปี 
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