CANADA EXPLORER

แคนาดา 10 วั น 7 คืน
เที่ยวแคนาดาอย่างแตกต่าง...ชมเทือกเขาร็อคกี้ ชมอุทยานแห่งชาติ
บานฟ์ ทะเลสาบเลคหลุยส์ ที่สวยงามราวภาพวาดแวนคูเวอร์
ชมไร่ไวน์เมืองเคโลวนา ชมสวนสวยบูชาร์ด สะพานคาปิ ลาโน

นั่งรถ Snow Coach ตะลุยทุ่งน้าแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซัลเฟอร์ พร้อมช้อปปิ้ งแม็คอาเธอร์เกล็นเอ๊ าท์เลท

โดยสายการบินอีวีเอแอร์ (BR)
แวนคูเวอร์
เคโลวน่ า

เมืองท่าชายฝั ง่ ทีม่ ชี อื ่ เสียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบริตชิ โคลัมเบีย เป็ นเมืองทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ของ
รัฐ และใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศแคนาดา
เมืองขนาดเล็กทีข่ น้ ึ ชือ่ ด้านการทาไวน์ มีภมู อิ ากาศทีก่ งึ ่ แห้งและอบอุน่ เหมาะแก่การปลูกองุน่ ทา
ไวน์และสวนผลไม้

โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์

ทุง่ น้ าแข็งทีเ่ ป็ นธารน้ าแข็ง หรือ Glacier ทีม่ อี ายุนบั หลายล้านปี ซึง่ มีขนาดใหญ่เท่าๆ กับเมืองหนึง่
เมือง
อุทยานแห่งชาติ บานฟ์ เป็ น 1 ใน 5 อุทยานแห่งชาติ ทีต่ งั ้ อยูใ่ น Canadian Rockies เป็ นอุทยานทีม่ ชี อื ่ เสียงมากทีส่ ดุ และ
นักท่องเทีย่ วทัวโลกต่
่
างใฝ่ ฝันจะมาเยือน
เลคหลุยส์
เป็ นทะเลสาบทีม่ ชี อื ่ เสียงของรัฐอัลเบอร์ตา ตัง้ อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติบานฟ์ โดยชาวยุโรปคน
แรกทีม่ าเห็นความงามของทะเลสาบหลุยส์ คือ นักสารวจชือ่ ทอม วิลสัน เมือ่ ปี ค.ศ. 1882
ทะเลสาบอยูส่ งู กว่าระดับน้ าทะเล 1,730 เมตรและ แวดล้อมด้วยเทือกเขาทีม่ หี มิ ะขาวโพลนปกคลุม
ยอดเขา น้ าในทะเลสาบเป็ นสีเขียวมรกต จึงได้ชอื ่ ว่า “ทะเลสาบมรกต”
วิ คตอเรีย
เมืองหลวงของรัฐบริตชิ โคลัมเบีย เมืองท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั การขนานนามว่าเป็ น "เมืองแห่งสวน" อัน
เป็ นทีต่ งั ้ ของสวนบูชาร์ด สวนสวยทีม่ ชี อื ่ เสียงติดอันดับโลก
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กรุงเทพฯ-ไทเป- แวนคูเวอร์
คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 เคาน์ เตอร์สายการบินอี วี เอ แอร์
เคาน์ เตอร์ R (กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากกรุงเทพฯ สูก่ รุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR076
***เดิ นทาง 27 เม.ย.-06 พ.ค.2561 ไฟล์ทบินเป็ น BR068 BKK-TPE (16.25 - 21.15) ***
เดินทางถึงสนามบินไทเป ให้ทา่ นแวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสูน่ ครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนดา โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR010
+++++++++ เครือ่ งบินทาการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
เดิน ทางถึง สนามบิ น แวนคู เวอร์ ประเทศแคนาดา หลัง ผ่า นพิธีก ารตรวจคนเข้า เมือ งและศุ ล กากร
เรียบร้อยแล้ว
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Sheraton Vancouver Airport Hotel หรือระดับเทียบเท่า
แวนคูเวอร์-เคโลวน่ า-เวอร์นอน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองเคโลวน่ า Kelowna เมืองขนาดเล็กทีม่ ปี ระชากรราว 165,000 คน เป็ น
เมืองทีข่ น้ึ ชือ่ ด้านการทาไวน์ มีภมู อิ ากาศทีก่ ง่ึ แห้งและอบอุน่ เหมาะแก่การปลูกองุน่ ทาไวน์และสวนผลไม้
เช่น เชอร์ร่ี ลูกพีช แอปเปิ้ ล เป็ นต้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมไร่องุน่ ทีเ่ ป็ นแหล่งผลิตไวน์ยอดนิยมทัง้ ไวน์แดงและไวน์ขาว พร้อมชมเมืองและค้นหาเรือ่ งราว
ตานานของสัตว์ประหลาดโอโกโปโกะ Ogopogo สัตว์ประหลาดจากทะเลสาบทะเลสาบโอคานาแกน ซึง่ มี
บันทึกการพบมากกว่าหนึ่งพันครัง้ ว่ามีผพู้ บเห็นมันในทะเลสาบโอคานาแกน ซึง่ ลึกกว่า 1,200 ฟุต ด้วย
ลักษณะของสัตว์รา่ งใหญ่ หัวเล็กคล้ายม้า คอยาว มีโหนกหลายอัน เท้าเป็ นพังผืด และหางเป็ นเหมือนแส้
ยาว จากการตรวจสอบด้วยการจับภาพเคลื่อนไหว และระบบโซนาร์ ได้ขอ้ พิสจู น์ถงึ การมีอยูข่ องสิง่ มีชวี ติ
บางอย่างทีเ่ คลื่อนไหวอยูใ่ ต้น้า ลึก ทาให้เชือ่ กันว่า โอโกโปโกะไม่ได้เป็ นเพียงเรือ่ งเล่าแต่มนั น่าจะมีอยูจ่ ริง
จากนัน้ นาท่านเดินทางเลาะเลียบทะเลสาบและทิวเขาอันงดงามสู่เมืองเวอร์นอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
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จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Vernon Lodge, Vernon หรือระดับเทียบเท่า
เวอร์นอน-เรเวลสโตค-โกลเด้นท์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นท่านเดินทางสู่เมืองเรเวลสโตค Revelstoke เมืองสกีชอ่ื ดังของแคนาดา เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยูร่ ะหว่าง
เขตอุทยานแห่งชาติเม้าท์เรเวลสโตค และอุทยานแห่งชาติกราเซีย นาท่านชมเมืองทีส่ ร้างด้วย
สถาปั ตยกรรมสไตล์วคิ ตอเรียทีต่ งั ้ อยู่ทา่ มกลางธรรมชาติทส่ี วยงามได้อย่างลงตัว
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางต่อผ่านอุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ ไปตามเส้นทาง Trans-Canada ทีส่ องข้างทางเป็ นป่ าสน
ทึบสีเขียวชอุม่ มีเทือกเขาสูงตัง้ ตระหง่านเป็ นแนวฉากหลังสูเ่ มืองโกลเด้นท์ Golden เมืองทีเ่ ป็ นประตูสู่
อุทยานแห่งชาติ Yoho National Park ในเขตเทือกเขาร็อคกี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Prestige Inn, Golden หรือระดับเทียบเท่า
โกลเด้นท์-อุทยานแห่งชาติ บานฟ์ -ทุ่งน้ าแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์- นัง่ รถ Snow Coach-บานฟ์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูอ่ ทุ ยานแห่งชาติ บานฟ์ Banff National Park ท่านอาจจะได้พบเห็นสัตว์สงวน
อาทิ กวางพันธุใ์ หญ่ Elk ควายไบซัน หมียกั ษ์กรีซลี่ ฯลฯ พร้อมวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามของเทือกเขาแคนเดีย้ น
เขาร็อคกี้ นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีน้าตกโบว์ทเ่ี กิดจากการละลายของน้าแข็ง จนกลายเป็ นต้นกาเนิด
ของแม่น้าโบว์ อีกทัง้ เคยเป็ นฉากสาคัญในภาพยนตร์ชอ่ื ก้องในอดีตเรือ่ ง The River of No Return นาแสดง
โดยมาริลนี มอนโรอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแบบบุฟเฟต์
นาท่านเดินทางสู่ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ Columbia Ice Field ระหว่างทางให้ทา่ นได้สมั ผัสทัศนียภาพของ
เทือกเขาน้าแข็งสลับซับซ้อนอันเป็ นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกีท้ างเขตตอนเหนือ พร้อมด้วย
ทะเลสาบน้อยใหญ่ทแ่ี สนงดงามราวกับภาพวาดระหว่างเส้นทางทีจ่ ะทาให้ทา่ น“หลับไม่ลง” กับหลากหลาย
ทะเลสาบสวยระหว่างทางหลายแห่งทีง่ ดงามจับใจ จากนัน้ นาท่าน นัง่ Snow Coach มุง่ หน้าสูท่ งุ่ น้าแข็ง
โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ ทีเ่ ป็ นธารน้าแข็ง (Glacier) อายุนบั หลายล้านปี ซึง่ มีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองหนึ่ง ซึง่ มี
ความลึกของหิมะทีท่ บั ถมกันอยูถ่ งึ 100-365 เมตร และมักจะมีหมิ ะตกทับถมเพิม่ ขึน้ อีก 7 เมตร ในทุกๆ ปี
ในช่วงฤดูหนาว ให้ทา่ นสนุกกับการนังรถสโนว์
่
โคช Snow Coach ล้อโตจะนาท่านตะลุยทุง่ น้าแข็ง
Columbia Ice Field เพือ่ ชมธารน้าแข็งอย่างใกล้ชดิ พร้อมลงถ่ายรูปและชมความงดงามของธารน้าแข็งอัน
ขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตานับเป็ นไอซ์ฟิลด์ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดีย้ นร็อกกีแ้ ละเก่าแก่ทส่ี ดุ ของ
ทวีปอเมริกาเหนือ (ทัวร์ Snow Coach ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยสวมใส่เสือ้ ผ้า,รองเท้า
ทีใ่ ห้ความอบอุน่ แก่รา่ งกายพร้อมแว่นกันแดดเพือ่ ป้ องกันแสงสะท้อนจากธารน้าแข็ง)
(ช่วงต้นเมษายน โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ อาจจะยังไม่เปิ ดให้บริ การรถสโนว์โค้ช เนื่ องจากสภาพอากาศ
ไม่อานวย ทางทัวร์จะจัดกิ จกรรมอื่นทดแทน ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้ า)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่เมืองบานฟ์ Banff เพชรน้าเอกแห่งเทือกเขาร็อคกี้ ซึง่ ตัง้ อยู่ทา่ มกลาง
ขุนเขาอันสวยงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารเกาหลี
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Banff Ptarmigan Inn หรือระดับเทียบเท่า
บานฟ์ -เลคหลุยส์-แคมลูปส์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
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นาท่านถ่ายรูปบริเวณ Surprise Corner เป็ นจุดทีถ่ ่ายภาพเมืองบานฟ์ ได้สวยทีส่ ดุ อีกมุมหนึ่ง โดยมีโรงแรม
แฟร์มองท์บานฟ์ สปริงเป็ นฉากหลัง จากนัน้ นาท่านแวะชมและถ่ายรูปกับน้าตกโบว์ (Bow Falls) น้าตกที่
เกิดจากการละลายของน้าแข็ง จนกลายเป็ นต้นกาเนิดของแม่น้า ก่อนนาท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้ าขึน้ สู่ยอด
เขาซัลเฟอร์ Sulphur Mountain Gondola ยอดเขาซึง่ มีความสูง 2,281 เมตรจากระดับน้าทะเล ให้ทา่ น
ชมทัศนียภาพทีส่ วยงามของเมืองบานฟ์ และเทือกเขาแคนาเดีย้ นร็อคกีท้ โ่ี ดดเด่นสวยงาม และบนยอดเขายัง
มีทางเดินไปยังส่วนทีส่ งู ทีส่ ดุ ของยอดเขา คือ ยอดแซนซัน (Sanson Peak) สูง 2,337 เมตร ซึง่ บางครัง้
ท่านอาจจะพบสัตว์พน้ื เมืองน่ารักเดินหาอาหารอยู่บนไหล่เขา เช่น แพะภูเขา กระรอกภูเขา นก ฯลฯ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ ลคหลุยส์ นาท่านชมความงามของทะเลสาบเลคหลุยส์ Lake Louise ทีอ่ ยูส่ งู
กว่าระดับน้าทะเล 1,730 เมตร ชมความงดงามของทะเลสาบทีม่ นี ้าเป็ นสีเขียวมรกต ล้อมรอบด้วยสวนสน
และเทือกเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดปี มีผวิ น้านิ่งทีเ่ รียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารน้าแข็ง
ทีอ่ ยูส่ งู ขึน้ ไปเป็ นภาพทีง่ ดงามสุดพรรณนา ถูกค้นพบโดยชาวผิวขาวทีเ่ ข้ามาสารวจเพือ่ วางทางรถไฟเมื่อปี
882 โดยการนาของนายทอม วิลสัน ทีไ่ ด้มาพบทะเลสาบแห่งนี้และตัง้ ชือ่ ว่า ทะเลสาบมรกต และต่อมาได้ตงั ้
ชือ่ เป็ นทางการว่าทะเลสาบหลุยส์ ตามพระนามของเจ้าฟ้ าหญิงหลุยส์ พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้า
วิคตอเรีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแคมลูปส์ Kamloops ซึง่ เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยูใ่ จกลางรัฐบริตชิ โคลัมเบีย เมืองทีม่ ี
แสงแดดมากกว่า 2000 ชม.ในแต่ละปี ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทางทีง่ ดงามเกินคาบรรยาย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั โรงแรม Coast Kamloops Hotel หรือระดับเทียบเท่า
แคมลูปส์-โรงงามโสม-แวนคูเวอร์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชมเมืองแคมลูปส์ เมืองทีน่ ่ารักและงดงามตัง้ อยูบ่ ริเวณหุบเขาทอมป์ สันวัลเล่ย์ เป็ นศูน ย์รวมของ
แม่น้าทอมป์ สันเหนือและใต้ และยังมีทะเลสาบแคมลูปส์ทง่ี ดงาม อีกทัง้ เมืองนี้ยงั เป็ นเมืองแห่งการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬา ทัง้ ขีม่ า ตีกอล์ฟรวมถึงสันทนาการต่างๆมากมาย
จากนัน้ นาท่านชมโรงงานผลิ ตโสม Ginseng Factory ทีด่ ที ส่ี ดุ ในแคนาดา ให้ทา่ นได้เลือกซือ้ และชม
สินค้าเพือ่ เป็ นของฝากของทีร่ ะลึกฝากคนทางบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแวนคูเวอร์ Vancouver เมืองท่าชายฝั ง่ ทีม่ ชี อ่ื เสียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้
ของรัฐบริตชิ โคลัมเบีย เป็ นเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของรัฐ และใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศแคนาดา
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
จากนัน้ นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั โรงแรม Sheraton Vancouver Hotel หรือระดับเทียบเท่า
แวนคูเวอร์-วิ คตอเรีย-สวนบูชาร์ด-แวนคูเวอร์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูท่ า่ เรือซอร์วาสเซน Tsaw Wassen เพือ่ นังเรื
่ อเฟอร์รข่ี า้ มช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่
“เกาะแวนคูเวอร์ เกาะใหญ่ทส่ี ดุ ของแคนาดา หรือทีร่ จู้ กั และเรียกขานกันในนาม “เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวง
ของรัฐบริตชิ โคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต
ว่ายวนอยูใ่ นบริเวณอ่าว นาท่านชมเมืองวิ กตอเรีย Victoria ซึง่ เป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั การขนานนาม

กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันที แ่ ปด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันที เ่ ก้า

ว่าเป็ น "เมืองแห่งสวน" City of Gardens อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองหลวงของรัฐบริตชิ โคลัมเบีย รัฐหนึ่งของประเทศ
แคนาดา นาท่านเทีย่ วชมและถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย โดยตัวอาคารนัน้ ตัง้ อยูใ่ จกลาง
เมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึน้ ในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 จากนัน้ นาท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั น้
พระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าชมสวนบูชาร์ด Butchart Gardens สวนดอกไม้ทไ่ี ด้รบั การยกย่องว่าเป็ นสวนดอกไม้ทง่ี ดงาม
ทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในโลก ซึง่ มีอายุมากว่า 100 ปี จากการชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชาร์ด นาท่านชมสวน
ดอกไม้และเดินชมบริเวณสวนทีถ่ กู จัดแต่งในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ มีทงั ้ การจัดสวนแบบ
ชังเค่น, สวนแบบอังกฤษ, สวนญีป่ ่ ุน ฯลฯ อิสระให้ทา่ นเลือกซือ้ สินค้าของทีร่ ะลึก ของตกแต่งบ้านและสวน
ภาพเขียน พันธุไ์ ม้ต่างๆ ภายในร้านขายของทีร่ ะลึกสวนบูชาร์ดตามอัธยาศัยอิสระให้ทา่ นเดินเล่นตาม
อัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนาท่านนังเรื
่ อเฟอร์รก่ี ลับสูแ่ วนคูเวอร์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารญีป่ ่ ุน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Sheraton Vancouver Hotel หรือระดับเทียบเท่า
แวนคูเวอร์-ชมเมือง- สะพานแขวนคาปิ ลาโน-ช้อปปิ้ งแม็คอาเธอร์เกล็นเอ๊าท์เลท
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชมย่านแกสทาวน์ Gas Town ชุมชนแห่งแรกของคนทีม่ าตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ่ นรัฐบริตชิ โคลัมเบียก่อนที่
จะมาเป็ นแวนคูเวอร์ในปั จจุบนั เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วสาคัญทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะต้องแวะมาเยีย่ มชมแหล่งกาเนิด
ของเมืองแวนคูเวอร์ สาหรับเมืองแกสทาวน์มบี รรยากาศของเมืองเก่าสถาปั ตยกรรมวิกตอเรียนทีไ่ ด้รบั การ
บูรณะใหม่และรักษาให้อยูใ่ นสภาพดี จุดทีน่ ่าสนใจ คือ รูปปั น้ ของแกสซี แจ็คทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณจัตุรสั กลางเมือง
และชมนาฬิ กาไอน้า เรือนแรกของโลกทีเ่ ดินได้ดว้ ยพลังไอน้า โดยนาฬิกาไอน้าจะตีเสียงดังบอกเวลาทุกๆ
15 นาที เป็ นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิก๊ เบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้าพวยพุง่ ออกมา
ทุกๆ 1 ชัวโมง
่ จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชม สวนสาธารณะสแตนลียป์ าร์ค Stanley Park ซึง่ ตัง้ อยู่กลางเมือง
แวนคูเวอร์ มีตน้ ไม้ขนาดใหญ่ทม่ี อี ายุนบั 100 ปี ลอร์ด สแตนลีย์ ผูว้ ่าการเขตปกครองแคนาดา เป็ นผู้รเิ ริม่
ให้สร้างสวนแห่งนี้ขน้ึ เมือ่ ปี ค.ศ. 1888 เป็ นสถานทีท่ ช่ี าวแคนาดาทุกเพศทุกวัยได้มาใช้ประโยชน์เพือ่ การ
พักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และออกกาลังกาย จุดเด่นของสวนสาธารณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วเข้าชมกันมาก
ทีส่ ดุ คือ กลุ่มเสาโทเทม (Totem) เสาสัญลักษณ์ทต่ี งั ้ ไว้เพือ่ ระลึกว่าบริเวณนี้เคยเป็ นถิน่ ทีอ่ ยูข่ องชน
พืน้ เมืองอินเดียแดงมาก่อน ซึง่ ในสมัยก่อนชนพืน้ เมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรือ่ งราวความเป็ นมาของเผ่าและ
เป็ นทีเ่ ก็บอัฐขิ องคนตาย หรือสถานทีป่ ระจานศัตรู กลุ่มเสาแห่งนี้ได้ถกู นามาจากทีต่ ่างๆ เป็ นการรวมเอา
เสาโทเทมแบบต่างๆ ทีช่ าวพืน้ เมืองในท้องถิน่ ทาขึน้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่สะพานแขวนคาปิ ลาโน
Capilano Bridge ซึง่ เป็ นสะพานไม้แขวนทีย่ าวทีส่ ดุ ในประเทศแคนาดา ทีย่ าวถึง 230 ฟุต ทอดข้ามเหวลึก
และสามารถชมคาปิ ลาโนแคนยอนทีอ่ ยูล่ กึ ลงไปเบือ้ งล่าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ ง แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท (McArthur Glen Designer Outlet) (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ มีรา้ นค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชอ่ื ดัง
ต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบ
รนด์เนมมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
หลังอาหารนาท่านเดินทางสูส่ นามบินแวนคูเวอร์
แวนคูเวอร์

02.00 น.

เดินทางออกจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR009

****** บิ นข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******
วันที ส่ ิ บ

ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

05.20 น.
เดินทางถึงกรุงไทเป เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
08.25 น.
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR211
11.10 น.
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ....
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่คาดคิ ดหรือ
มีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ ปิดโดย
มิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์
ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

วันที ่ 13-22 เม.ย. // 27 เม.ย.- 06 พ.ค.2561 เพียง 2 กรุป๊ เท่ำนัน้

Canada Explorer 10D7N

อัตราค่าบริ การ

อัตราค่าบริ การ

(แวนคูเวอร์-เคโลวน่ า-บานฟ์ -เลคหลุยส์-วิ คตอเรีย)

13-22 เม.ย.

27 เม.ย.-06 พ.ค.

101,900

101,900

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 3 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ท่านที่ 3 ส่วนลด

101,900
96,900
17,900
2,000

101,900
96,900
23,500
2,000

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

73,500

76,500

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

*** รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำทิ ปหัวหน้ ำทัวร์จำกเมืองไทย 1,000 บำท / ท่ำน***
หมายเหตุ***การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 20 ท่าน หาก
ผู้โดยสารมีจานวนตา่ กว่าจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางและ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดิ นทาง ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ***
หมายเหตุ ****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศแคนาดา มักจะไม่มีเตียงเสริ มหรือเตียงที ส่ าม กรณี ทีเ่ ป็ น
ผู้ใหญ่ และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ ง่ ห้อง หรือเด็กที พ่ กั กับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ ง่ ห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มี
เตียงเสริ ม หรือหากบางโรงแรมที ม่ ีเตี ยงเสริ มจะเป็ นลักษณะ Extra Bed และมีค่าใช้จ่ายเพิ ม่ เติ ม ทัง้ นี้ เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การเกิ ดเพลิ งไหม้ในห้องพัก ซึง่ เป็ นเงือ่ นไขสาคัญมากสาหรับโรงแรมในประเทศแคนาดา*****
****** ตั ๋วโดยสารไม่สามารถเลื่อนกลับได้และกรณี ที่ออกตั ๋วแล้วไม่สามารถทารีฟันด์ได้ กรณี ที่บางท่านต้องการอยู่
ต่อในแวนคูเวอร์ต้องการเดิ นทางในชัน้ ธุรกิ จ ต้องทาเป็ นตั ๋วเดี่ยวเท่านัน้ เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชันตั
่ ๋ว
แบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดิ นทางได้ ต้องไปและกลับพร้อมคณะเท่านัน้

อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินอีวเี อแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์- กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ และ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าวีซ่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทปิ เพิม่ ได้)
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่
อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบินซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ
ณ วันที่ 19 ธ.ค.2560 และท่านต้องชาระเงินเพิม่ หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเงินเพิม่
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 ค่าทิ ปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้ าทัวร์ที่เดิ นทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 1,000 บาทต่อท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
 ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ ระเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขาย
เป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง
่
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรือ
อืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั ประกันภัย
ต่าง ๆ
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
การยกเลิ ก
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
ทัง้ หมด
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่
สถานทูตเรียกเก็บ
o หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา

หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และ
มีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การ
ยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนัก
ส่วนทีเ่ กิน
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่
ชัดเจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืน
เงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุ
ใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่ม ีการคืนเงินใดๆ ให้แก่
ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

** หมายเหตุสาคัญ สาหรับท่านที่ประสงค์จะเดิ นทางต่อ หลังจากจบโปรแกรมทัวร์ **
(กรุณาแจ้งเจ้าหน้ าที่ฯก่อนว่าไม่กลับพร้อมคณะ ตัง้ แต่ครัง้ แรกที่ติดต่อ)
ตั ๋วภายในประเทศแคนาดา ทีท่ ่านจะใช้เดินทางต่อไปยังเมืองอื่นหลังจากจบโปรแกรมแล้วนัน้ ท่านสามารถทีจ่ ะ
เลือกซือ้ เอง หรือ ให้บริษทั ฯ จัดการให้ได้ แต่กรุณาสอบถามบริษทั ฯ ก่อนว่าควรซือ้ ได้หรือยัง คือ ต้องรอให้บริษทั ฯ คอนเฟิ ร์มว่า
ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคุณว่าออกตั ๋วภายในแคนาดาของคุณได้!!! เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลีย่ นแปลงได้ เช่น
เปลีย่ นเป็ นกลับสูก่ รุงเทพ จากเมืองอื่นๆทีไ่ ม่ตรงตามโปรแกรม ดังนัน้ ถ้าท่านไปซื้อตั ๋วภายในประเทศของแคนาดาโดยที่บริษทั ฯ
ยังไม่ได้คอนเฟิ ร์ม ว่าทุกอย่างเรียบร้อย ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น
2.
สาหรับตั ๋วภายในประเทศของแคนาดา ที่ท่านซื้อนัน้ เที่ยวบิ นของท่าน ควรเป็ นเที่ยวบิ นที่ออก เวลาที่คณะ
บิ นกลับกรุงเทพ เพราะจะเป็ นเวลาเดียวกับทีค่ ณะฯ จะเดินทางมาถึงสนามบินของปลายทางเพือ่ จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เทีย่ วบิน
ในประเทศของแคนาดา ต้องมาให้ถงึ สนามบินก่อนเวลา 2 ชัวโมง
่ , ต่างประเทศ 2 ชัวโมง)
่
ดังนัน้ ถ้าเทีย่ วบินของท่านออกเดินทาง
1.

ก่อนเวลา ท่านจะต้องเสียเงินค่านังแท็
่ กซีม่ าทีส่ นามบินเอง เริม่ ต้นประมาณ 60 เหรียญ และท่านจะต้องสละสิทธิโปรแกรมต่
างๆ ของ
์
ทัวร์ทท่ี ่านได้จ่ายเงินมาแล้ว
3.
เมื่อท่านตัดสิ นใจแยกกลับหลังคณะแล้วตั ๋วกลับของท่านจากแคนาดาสู่กรุงเทพฯ ท่านสามารถแจ้งว่ากลับ
เมื่อไรก่อนออกจากเมืองไทยเท่านัน้ เพราะถ้าหลังจากเดิ นทางแล้ว ตั ๋วของท่านไม่สามารถเลื่อนวันเดิ นทางได้อีก เนื่ องจาก
เป็ นตั ๋วราคากรุป๊ ต้องเดินทางตามวันทีก่ าหนดเท่านัน้ ถ้าท่านไม่เดินทางท่านก็ตอ้ งไปซือ้ ตั ๋วใหม่กลับเอง โดยที่ต ั ๋วเก่าก็ไม่สามารถ
รีฟันเงิ นคืนได้
4.
เมื่อท่านแยกกลับหลังคณะแล้ว ท่านยังมีต ั ๋วกลับกรุงเทพฯ อยู่ กรุณาระวังเสมอว่าตั ๋วกลับของท่านออก
เดินทางกลับจากเมืองไหนสูก่ รุงเทพ และเวลาเท่าไร เพื่อทีถ่ า้ ท่านต้องเดินทางจากเมืองอื่นเพื่อมาใช้ตั ๋วกลับกรุงเทพ ท่านต้องมาถึง
สนามบินทีเ่ ป็ นเมืองท่าก่อนกลับกรุงเทพ 4 ชัวโมงก่
่
อนการเดินทาง
*** หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้ าที่ของบริษทั ได้ตลอดเวลา ***

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่ พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตี ยงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
2. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและ
ห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี า่ งอาบน้า
ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศแคนาดา
(การยื่นวีซ่า ให้ผ้เู ดิ นทางเตรียมเอกสารทัง้ หมดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เนื่ องจาก
ปัจจุบนั มีผ้เู ดิ นทางเข้าไปพักนักในประเทศออสเตรเลียมากมาย ทาให้การพิ จารณาวีซ่าเป็ นไปอย่างเข้มงวด ดังนัน้
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิ จารณา จึงขอความร่วมมือให้ผ้เู ดิ นทางทุกท่าน กรอกรายละเอียดตามฟอร์ม
ด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการยื่นขอวีซ่าด้วย)
o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษท
ั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซา่ )
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จา่ ย

ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ คาร้องขอวีซ่านี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า)
o หลักฐานการเงิ น
 Bank Statement ออกโดยธนาคารอัพเดทไม่เกิ น 15 วัน และออกย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนและต้องมีตรา
ประทับจากธนาคารทุกหน้ า ยอดเงิ นไม่น้อยกว่า 6 หลัก พร้อมถ่ายสาเนาหน้ าสมุดบัญชีแนบมา
*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพือ่ ชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย
โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม
หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชอ่ื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
 เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา) ต้องขอหนังสือยินยอมให้ลกู เดินทางไปต่างประเทศออกโดย
เขตหรืออาเภอจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็ก
เดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือถ้าไม่ได้เดินทางทัง้ กับบิดาและมารดา ทัง้ คูจ่ ะต้องคัดจดหมาย
ยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับผูอ้ น่ื โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัด
ฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัด พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
 กรณีเด็กทีบ่ ดิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ลบุตร
 ผูส้ งู อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล พร้อมมีขอ้ ความรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางไป
ต่างประเทศได้โดยลาพังโดยมิตอ้ งมีผดู้ แู ล และผูเ้ ดินทางทีอ่ ายุเกิน 75 ปี จะต้องเตรียมพาสปอร์ตและรูปถ่ายสาหรับไป
ตรวจสุขภาพด้วยและใบประกันสุขภาพทีต่ อ้ งเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมเอง(จากบริษทั ประกันภัย)
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซา่ ท่านจะต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่
หากกรณีทา่ นทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยืน่ วีซา่ และท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนัน้
จะต้องยืน่ เดีย่ วและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทาง

ภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก ***
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา
ตอบเป็ นภาษาอังกฤษทุกข้ อตัวพิมพ์ใหญ่ ABC
ส่ วนตัว
ท่ านเคยเปลี่ยนชื่อหรือสกุล
สถานภาพ

ช่ื อ
นามสกุล
เคย…ชื่อเดิม ……………….……….…สกุลเดิม...................……..............
ไม่ เคย
โสด
แต่ งงานจดทะเบียน
แต่ งงานไม่ จดทะเบียน
หย่ า
หม้ าย

ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน
เบอร์ มือถือ(ต้ องมี)
E-mail
อาชีพ / ตาแหน่ ง
สถานที่ทางานปั จจุปัน

สถานที่ทางานสุดท้ าย
(ก่ อนทางานปั จจุบัน)

การศึกษาชัน้ สูงสุด

คู่สมรส

บุตร 1

ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่
โทร
เงินเดือน
วันที่เริ่มงาน
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่
โทร
เงินเดือน
วันที่เริ่มงาน
**กรณีเป็ นแม่ บ้าน หรื อเกษียณอายุ กรุ ณากรอกข้ อมูลที่ทางานสุดท้ าย***
ชื่อสถานศึกษา
ระดับที่จบ
ปี การศึกษาที่จบ
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
ชื่อ-สกุล

วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด

บุตร 2

บุตร 3

บิดา

มารดา

พี่น้อง 1

พี่น้อง 2

พี่น้อง 3

วัตถุประสงค์ ของการเดินทาง
วันที่เดินทาง
จานวนวันที่เดินทาง
สถานที่พักหรือโรงแรม
บุคคลที่ร่วมเดินทางด้ วย
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศ
AMERICA หรื อไม่

ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
ชื่ออ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยุ่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (จาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยู่

ชื่อ
โทร
ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธ์
ไม่ เคย
เคย วันที่………..……..…........
หมายเลขวีซ่าเดิม............................
เหตุผลการเดนทาง
ธุรกิจ
ท่ องเที่ยว

ท่ านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศ
CANADA หรื อไม่
ท่ านมีเพื่อน / ญาติ พานักใน
อเมริกา / แคนนาดา หรือไม่

ผู้ออกค่ าใช้ จ่ายการเดินทาง
ประเทศที่เคยเดินทางในระยะ
เวล 5 ปี

ไม่ เคย
เคย วีซ่าประเทศ..........................................................
ไม่ เคย
เคย วันท่ี ………..……..…........
หมายเลขวีซ่าเดิม............................
เหตุผลการเดนทาง
ธุรกิจ
ท่ องเที่ยว
ไม่ มี
มี ชื่อ-สกุล.................................................................................................
ที่อยู่.........................................................................................................
โทร มือถือ / บ้ าน ....................................................................................
ชื่อ-สกุล หรือบริษัท
ที่อยู่
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