CANADA EXPLORER

แคนาดา 10 วัน 7 คืน

เที่ยวแคนาดาอย่างแตกต่าง...ชมเทือกเขาร็อคกี้ ชมอุทยานแห่งชาติบานฟ์ทะเลสาบ
เลคหลุยส์ ทีส่ วยงามราวภาพวาดแวนคูเวอร์
ชิมไวน์เมืองเคโลวนา ชมสวนสวยบูชาร์ด สะพานคาปิลาโน

นัง่ รถ Snow Coach ตะลุยทุ่งน้า้ แข็งโคลัมเบียไอซ์ฟลิ ด์
นัง่ กระเช้าขึน้ ยอดเขาซัลเฟอร์ พร้อมช้อปปิง้ แม็คอาเธอร์เกล็นเอ๊าท์เลท

โดยสายการบินอีวเี อแอร์ (BR)

แวนคูเวอร์

เมืองท่าชายฝั่งที่มีชอ
ื่ เสียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบริติช
โคลัมเบีย เป็นเมืองทีใ่ หญ่ที่สุดของรัฐ และใหญ่เป็นอันดับสามของ
ประเทศแคนาดา
เคโลวน่า
เมืองขนาดเล็กที่ขึ้นชื่อด้านการทาไวน์ มีภูมิอากาศที่กึ่งแห้งและ
อบอุ่นเหมาะแก่การปลูกองุ่นทาไวน์และสวนผลไม้
โคลัมเบียไอซ์ฟล
ิ ด์
ทุ่งน้าแข็งที่เป็นธารน้าแข็ง หรือ Glacier ที่มีอายุนับหลาย
ล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่เท่าๆ กับเมืองหนึ่งเมือง
อุทยานแห่งชาติบานฟ์ เป็น 1 ใน 5 อุทยานแห่งชาติ ทีต
่ ั้งอยู่ใน Canadian Rockies
เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างใฝ่ฝันจะ
มาเยือน
เลคหลุยส์
เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐอัลเบอร์ตา ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติบานฟ์ โดยชาวยุโรปคนแรกที่มาเห็นความงามของ
ทะเลสาบหลุยส์ คือ นักสารวจชื่อ ทอม วิลสัน เมื่อปี ค.ศ. 1882
ทะเลสาบอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเล 1,730 เมตรและ แวดล้อมด้วย
เทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น้าในทะเลสาบเป็นสี
เขียวมรกต จึงได้ชอ
ื่ ว่า “ทะเลสาบมรกต”
วิคตอเรีย
เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนาน
นามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" อันเป็นที่ตั้งของสวนบูชาร์ด สวนสวยที่มี
ชื่อเสียงติดอันดับโลก

วันที่ 10-19 ส.ค. / 28 ก.ย.-07 ต.ค. / 06-15
ต.ค.2561

กาหนดการเดินทาง

วันแรก
13.30 น.

กรุงเทพฯ-ไทเป- แวนคูเวอร์
คณะพร้อมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ

ชัน
้

4

ประตูทางหมายเลข

8

เคาน์เตอร์สายการบินอี วี เอ แอร์ เคาน์เตอร์ R (กรุณามาให้ตรงเวลา
16.2 น.

เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงไทเป โดยสายการบินอีวเี อแอร์ เทีย
่ วบินที่

BR068

21.15 น.

เดินทางถึงสนามบินไทเป ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง

23.55 น. เดินทางสู่นครแวนคูเวอร์
เที่ยวบินที่ BR010
19.50 น.

ประเทศแคนดา

โดยสายการบินอีวเี อแอร์

+++++++++ เครือ
่ งบินทาการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++

เดินทางถึง สนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้ น น าท่ า นเข้ า สู่ ที่ พั ก โรงแรม Sheraton Vancouver Airport Hotel หรื อ
ระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ อง

แวนคูเวอร์-เคโลวน่า-เวอร์นอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสูเ่ มืองเคโลวน่า Kelowna เมืองขนาดเล็กทีม
่ ี

เที่ยง
บ่าย

ประชากรราว 165,000 คน เป็นเมืองที่ขน
ึ้ ชื่อด้านการทาไวน์ มีภูมอ
ิ ากาศ
ที่กึ่งแห้งและอบอุ่นเหมาะแก่การปลูกองุ่นทาไวน์และสวนผลไม้ เช่น เชอร์
รี่ ลูกพีช แอปเปิ้ล เป็นต้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ให้ท่านได้ชิมไวน์และชมไร่องุ่น ที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ยอดนิยมทั้งไวน์แดง
และไวน์ขาว พร้อมชมเมืองและค้นหาเรือ
่ งราวตานานของสัตว์ประหลาด
โอโกโปโกะ Ogopogo สัตว์ประหลาดจากทะเลสาบทะเลสาบโอคานาแกน
ซึ่งมีบันทึกการพบมากกว่าหนึ่งพันครั้งว่ามีผู้พบเห็นมันในทะเลสาบโอคา

ค่า

นาแกน ซึ่งลึกกว่า 1,200 ฟุต ด้วยลักษณะของสัตว์ร่างใหญ่ หัวเล็กคล้าย
ม้า คอยาว มีโหนกหลายอัน เท้าเป็นพังผืด และหางเป็นเหมือนแส้ยาว จาก
การตรวจสอบด้วยการจับภาพเคลื่อนไหว และระบบโซนาร์ ได้ข้อพิสูจน์ถึง
การมีอยู่ของสิ่งมีชีวต
ิ บางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้น้า ลึก ทาให้เชื่อกันว่า
โอโกโปโกะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่มน
ั น่าจะมีอยู่จริง จากนั้นนาท่าน
เดินทางเลาะเลียบทะเลสาบและทิวเขาอันงดงามสู่เมืองเวอร์นอน (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม Vernon Lodge, Vernon หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ าม

เวอร์นอน-เรเวลสโตค-โกลเด้นท์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนท่านเดินทางสูเ่ มืองเรเวลสโตค Revelstoke เมืองสกีชื่อดังของ
แคนาดา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติเม้าท์เรเวลสโตค
และอุทยานแห่งชาติกราเซีย นาท่านชมเมืองที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรม
สไตล์วิคตอเรียทีต
่ ั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามได้อย่างลงตัว

กลางวัน

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางต่อผ่านอุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ ไปตามเส้นทาง TransCanada ทีส
่ องข้างทางเป็นป่าสนทึบสีเขียวชอุ่ม มีเทือกเขาสูงตั้ง
ตระหง่านเป็นแนวฉากหลังสู่เมืองโกลเด้นท์ Golden เมืองที่เป็นประตูสู่
อุทยานแห่งชาติ Yoho National Park ในเขตเทือกเขาร็อคกี้ (ใช้เวลา

ค่า

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม Prestige Inn, Golden หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ ี่

โกลเด้นท์-อุทยานแห่งชาติบานฟ์-ทุง่ น้าแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟล
ิ ด์- นั่งรถ
Snow Coach-บานฟ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่อท
ุ ยานแห่งชาติบานฟ์ Banff National Park
ท่านอาจจะได้พบเห็นสัตว์สงวน อาทิ กวางพันธุ์ใหญ่ Elk ควายไบซัน หมี
ยักษ์กรีซลี่ ฯลฯ พร้อมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาแคนเดี้ยนเขาร็อค
กี้ นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีน้าตกโบว์ที่เกิดจากการละลายของน้าแข็ง
จนกลายเป็นต้นกาเนิดของแม่น้าโบว์ อีกทั้งเคยเป็นฉากสาคัญใน
ภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีตเรื่อง The River of No Return นาแสดงโดย

กลางวัน
บ่าย

มาริลีน มอนโรอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแบบบุฟเฟต์
นาท่านเดินทางสู่ โคลัมเบียไอซ์ฟล
ิ ด์ Columbia Ice Field ที่ตั้งอยู่ใน
อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพของ
เทือกเขาน้าแข็งสลับซับซ้อนอันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแคนาเดี้ยน
ร็อคกี้ ทางเขตตอนเหนือ พร้อมด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่แสนงดงามราว
กับภาพวาดระหว่างเส้นทางที่จะทาให้ท่าน“หลับไม่ลง” กับหลากหลาย
ทะเลสาบสวยระหว่างทางหลายแห่งที่งดงามจับใจ จากนั้นนาท่าน นัง่
Snow Coach มุ่งหน้าสู่ทุ่งน้าแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ ทีเ่ ป็นธารน้าแข็ง
(Glacier) อายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองหนึ่ง ซึ่งมีความ
ลึกของหิมะทีท
่ ับถมกันอยู่ถึง 100-365 เมตร และมักจะมีหิมะตกทับถม
เพิ่มขึ้นอีก 7 เมตร ในทุกๆ ปีในช่วงฤดูหนาว ให้ท่านสนุกกับการนั่งรถส
โนว์โคช Snow Coach ล้อโตจะนาท่านตะลุยทุ่งน้าแข็ง Columbia Ice
Field เพื่อชมธารน้าแข็งอย่างใกล้ชิดพร้อมลงถ่ายรูปและชมความงดงาม
ของธารน้าแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตานับเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาด
ใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้และเก่าแก่ที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ

(ทัวร์ Snow Coach ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยสวมใส่
เสื้อผ้า,รองเท้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายพร้อมแว่นกันแดดเพื่อป้องกัน
แสงสะท้อนจากธารน้าแข็ง) (กรณีทส
ี่ ภาพอากาศไม่อานวย ทางทัวร์จะจัด
กิจกรรมอืน
่ ทดแทน ซึง่ จะแจ้งให้ลก
ู ค้าทราบล่วงหน้า) ได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางสู่เมืองบานฟ์ Banff เพชรน้าเอกแห่งเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่ง

ค่า

ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30
ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารเกาหลี
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม Banff Ptarmigan Inn หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห
่ า้
เช้า

บานฟ์-เลคหลุยส์-แคมลูปส์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านถ่ายรูปบริเวณ Surprise Corner เป็นจุดที่ถ่ายภาพเมืองบานฟ์ ได้
สวยที่สุดอีกมุมหนึ่ง โดยมีโรงแรมแฟร์มองท์บานฟ์สปริงเป็นฉากหลัง
จากนั้นนาท่านแวะชมและถ่ายรูปกับน้าตกโบว์ (Bow Falls) น้าตกที่เกิด
จากการละลายของน้าแข็ง จนกลายเป็นต้นกาเนิดของแม่น้า ก่อนนาท่าน
นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึน
้ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ Sulphur Mountain Gondola
ยอดเขาซึ่งมีความสูง 2,281 เมตรจากระดับน้าทะเล ให้ท่านชมทัศนียภาพ
ที่สวยงามของเมืองบานฟ์และเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ที่โดดเด่นสวยงาม
และบนยอดเขายังมีทางเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขา คือ ยอดแซน
ซัน (Sanson Peak) สูง 2,337 เมตร ซึ่งบางครั้งท่านอาจจะพบสัตว์
พื้นเมืองน่ารักเดินหาอาหารอยู่บนไหล่เขา เช่น แพะภูเขา กระรอกภูเขา
นก ฯลฯ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เลคหลุยส์ นาท่านชมความงามของทะเลสาบเลคห

เที่ยง
บ่าย

ค่า
เทียบเท่า

วันทีห
่ ก
เช้า

ลุยส์ Lake Louise ที่อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเล 1,730 เมตร ชมความงดงาม
ของทะเลสาบที่มีน้าเป็นสีเขียวมรกต ล้อมรอบด้วยสวนสนและเทือกเขาที่มี
หิมะปกคลุมตลอดปี มีผิวน้านิ่งที่เรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของ
ขุนเขาและธารน้าแข็งที่อยู่สูงขึ้นไปเป็นภาพที่งดงามสุดพรรณนา ถูก
ค้นพบโดยชาวผิวขาวที่เข้ามาสารวจเพือ
่ วางทางรถไฟเมื่อปี 882 โดยการ
นาของนายทอม วิลสัน ทีไ
่ ด้มาพบทะเลสาบแห่งนี้และตั้งชื่อว่า ทะเลสาบ
มรกต และต่อมาได้ตงั้ ชื่อเป็นทางการว่าทะเลสาบหลุยส์ ตามพระนามของ
เจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่เมืองแคมลูปส์ Kamloops ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลาง
รัฐบริติชโคลัมเบีย เมืองที่มีแสงแดดมากกว่า 2000 ชม.ในแต่ละปี ผ่านชม
ทัศนียภาพสองข้างทางที่งดงามเกินคาบรรยาย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านเข้ าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม

Coast Kamloops Hotel หรื อ ระดั บ

แคมลูปส์-โรงงามโสม-แวนคูเวอร์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชมเมืองแคมลูปส์ เมืองที่น่ารักและงดงามตั้งอยู่บริเวณหุบเขาทอมป์
สันวัลเล่ย์ เป็นศูนย์รวมของแม่น้าทอมป์สน
ั เหนือและใต้ และยังมีทะเลสาบ

แคมลูปส์ที่งดงาม อีกทั้งเมืองนี้ยังเป็นเมืองแห่งการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ทั้ง ขี่มา ตีกอล์ฟรวมถึงสันทนาการต่างๆมากมาย

เที่ยง
บ่าย

ค่า

จากนั้นนาท่านชมโรงงานผลิตโสม Ginseng Factory ที่ดีที่สุดในแคนาดา
ให้ท่านได้เลือกซื้อและชมสินค้าเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกฝากคนทาง
บ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ Vancouver เมืองท่าชายฝั่งที่มี
ชื่อเสียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้
ของรัฐบริติชโคลัมเบีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ และใหญ่เป็นอันดับ
สามของประเทศแคนาดา
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
จากนั้ น น าท่ า นเข้ า สู่ โ รงแรมที่ พั ก โรงแรม
ระดับเทียบเท่า

Sheraton Vancouver Hotel หรื อ

วันทีเ่ จ็ด

แวนคูเวอร์-วิคตอเรีย-สวนบูชาร์ด-แวนคูเวอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือซอร์วาสเซน Tsaw Wassen เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่
ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ “เกาะแวนคูเวอร์ เกาะใหญ่ที่สุดของ
แคนาดา หรือที่รู้จักและเรียกขานกันในนาม “เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวง
ของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูง
ปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ในบริเวณอ่าว นาท่านชม
เมืองวิกตอเรีย Victoria ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น
"เมืองแห่งสวน" City of Gardens อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติช
โคลัมเบีย รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา นาท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับ
อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมือง
วิกตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 จากนั้น
นาท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าชมสวนบูชาร์ด Butchart Gardens สวนดอกไม้ที่ได้รับการยก
ย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100
ปี จากการชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชาร์ด นาท่านชมสวนดอกไม้
และเดินชมบริเวณสวนที่ถูกจัดแต่งในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์
มีทั้งการจัดสวนแบบชังเค่น, สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่น ฯลฯ อิสระให้
ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ของตกแต่งบ้านและสวน ภาพเขียน พันธุ์
ไม้ต่างๆ ภายในร้านขายของที่ระลึกสวนบูชาร์ดตามอัธยาศัยอิสระให้ท่าน
เดินเล่นตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนาท่านนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่แวนคู
เวอร์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น

กลางวัน
บ่าย

ค่า

เทียบเท่า

จากนั้ นน าท่ านเข้ าสู่ ที่ พั กโรงแรม

Sheraton Vancouver Hotel ห รื อ ระดั บ

วันทีแ
่ ปด
เอ๊าท์เลท

แวนคูเวอร์-ชมเมือง- สะพานแขวนคาปิลาโน-ช้อปปิง้ แม็คอาเธอร์เกล็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชมย่านแกสทาวน์ Gas Town ชุมชนแห่งแรกของคนที่มาตั้งถิ่น
ฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ในปัจจุบัน เป็น
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาเยี่ยมชมแหล่งกาเนิด
ของเมืองแวนคูเวอร์ สาหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่า
สถาปัตยกรรมวิกตอเรียนที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี
จุดที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรส
ั กลางเมือง
และชมนาฬิกาไอน้า เรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้า โดยนาฬิกา
ไอน้าจะตีเสียงดังบอกเวลาทุกๆ 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับ
นาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้าพวยพุ่งออกมาทุกๆ
1 ชั่วโมง จากนั้นนาท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะสแตนลียป
์ าร์ค Stanley
Park ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับ 100 ปี
ลอร์ด สแตนลีย์ ผู้ว่าการเขตปกครองแคนาดา เป็นผู้ริเริ่มให้สร้างสวนแห่ง
นี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 เป็นสถานที่ที่ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวัยได้มาใช้
ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และออกกาลังกาย จุดเด่น
ของสวนสาธารณะที่นักท่องเที่ยวเข้าชมกันมากที่สุด คือ กลุ่มเสาโทเทม
(Totem) เสาสัญลักษณ์ที่ตั้งไว้เพื่อระลึกว่าบริเวณนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของ
ชนพื้นเมืองอินเดียแดงมาก่อน ซึ่งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม
เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นที่เก็บอัฐิของคนตาย หรือสถานที่
ประจานศัตรู กลุ่มเสาแห่งนี้ได้ถูกนามาจากที่ต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโท
เทมแบบต่างๆ ที่ชาวพื้นเมืองในท้องถิ่นทาขึ้น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
สะพานแขวนคาปิลาโน Capilano Bridge ซึ่งเป็นสะพานไม้แขวนที่ยาว

กลางวัน
บ่าย

ที่สุดในประเทศแคนาดา ที่ยาวถึง 230 ฟุต ทอดข้ามเหวลึกและสามารถชม
คาปิลาโนแคนยอนที่อยู่ลึกลงไปเบื้องล่าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท (McArthur Glen
Designer Outlet) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่
มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้
เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสือ
้ ผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน

ค่า

สินค้าแบรนด์เนมมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย

หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์

วันทีเ่ ก้า

แวนคูเวอร์

02.00 น. เดินทางออกจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยสายการบินอีวเี อ
แอร์ เทีย
่ วบินที่ BR009

****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******

วันที่สิบ

ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

05.20 น.
08.25 น.

เดินทางถึงกรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวเี อแอร์ เทีย
่ วบินที่ BR211

***เดินทาง 6-15 ต.ค.61 ไฟล์ทบินเป็น BR067 เวลา 09.00-11.35 ***

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ....
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลีย
่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมี
เหตุการณ์อน
ื่ ๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ใดที่
ไม่สามารถเข้าชมได้ดว
้ ยสาเหตุตา่ งๆ หรือสถานทีป
่ ด
ิ โดยมิได้รบ
ั แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ ขออนุญาตทาการเปลีย
่ นแปลงสถานทีอ
่ ื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้ นีเ้ พือ
่ ประโยชน์ของ
คณะเป็นสาคัญ

อัตราค่าเดินทาง

2561

วันที่ 10-19 ส.ค. / 28 ก.ย.-07 ต.ค. / 06-15 ต.ค.

Canada Explorer 10D7N
(แวนคูเวอร์-เคโลวน่า-บานฟ์-เลคหลุยส์วิคตอเรีย)
ผู้ใหญ่ ท่านละ

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1
ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 3 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
ท่านที่ 3 ส่วนลด

10-19
ส.ค.

28 ก.ย.-07
ต.ค.

06-15
ต.ค.

120,90 115,50 107,90
0
0
0
120,900

115,500

107,900

110,900

104,900

97,900

29,900

29,900

5,000

5,000

22,500
5,000

ราคาทัวร์ไม่รวมตัว
๋ เครือ
่ งบิน

80,900

80,900

73,500

*** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,000 บาท / ท่าน***
หมายเหตุ***การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผูใ
้ หญ่จานวน
ไม่ตากว่
่
า 25 ท่าน หากผูโ้ ดยสารมีจานวนต่ากว่าจานวนดังกล่าว บริษท
ั ฯ ขอสงวน
สิทธิใ
์ นเปลีย
่ นแปลงรายการการเดินทางและเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าเดินทางหรือ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้ นีเ้ พือ
่ ประโยชน์ของคณะเป็นสาคัญ***

หมายเหตุ ****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศแคนาดา ไม่มเี ตียงเสริมหรือ
เตียงทีส
่ าม กรณีทเี่ ป็นผู้ใหญ่ และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึง่ ห้อง หรือเด็กทีพ
่ ก
ั กับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่านต่อหนึง่ ห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มเี ตียงเสริม หรือหากบางโรงแรมที่
มีเตียงเสริมจะเป็นลักษณะ Extra Bed และมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม
่ เติม ทัง้ นีเ้ พือ
่ หลีกเลี่ยงการ
เกิดเพลิงไหม้ในห้องพัก ซึง่ เป็นเงือ
่ นไขสาคัญมากสาหรับโรงแรมในประเทศ
แคนาดา*****
****** ตัว
๋ โดยสารไม่สามารถเลือ
่ นกลับได้และกรณีทอ
ี่ อกตัว
๋ แล้วไม่สามารถทารีฟน
ั ด์
ได้ กรณีทบ
ี่ างท่านต้องการอยูต
่ อ
่ ในแวนคูเวอร์ตอ
้ งการเดินทางในชั้นธุรกิจ ต้องทา
เป็นตัว
๋ เดีย
่ วเท่านัน
้ เนือ
่ งจากราคานีเ้ ป็นราคาโปรโมชัน
่ ตัว
๋ แบบหมูค
่ ณะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น
อัตรานีร้ วม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินอีวีเอแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
ที่ระบุ
 ค่าวีซ่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ
 ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทิปเพิ่มได้)
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน
1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุม
้ ครอง
500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการ
บินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ
ณ วันที่ 23 มี.ค.2561
เก็บเงินเพิ่ม

และท่านต้องชาระเงินเพิ่มหากทางสายการบินมีการเรียก

อัตรานีไ
้ ม่รวม
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 23 กิโลกรัมต่อ
1ใบ (จากัด 2 ใบ / ท่าน)
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 ค่าทิปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ทเี่ ดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 1,000
บาทต่อท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม
่ และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์
(ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่
ระลึก
 ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครือ
่ งดื่มและค่าอาหารที่สั่ง
เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่า
น้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กี่ยวกับวีซ่า หรืออืน
่ ๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ
สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ
การชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็นจานวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
สาหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
การยกเลิก
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทางาน มิฉะนั้น
บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
o หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่
20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
o หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษท
ั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ
บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ

 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกาลังจะ
ไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกาหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณี
เที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้าหนักส่วนที่
เกิน
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม
และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่
โดยเฉพาะสาหรับผูส
้ ูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่
ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่
สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว
่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกาหนดตลอดทั้งปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทาการ หรือ ปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง
บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาว
ยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++

** หมายเหตุสาคัญ สาหรับท่านทีป
่ ระสงค์จะเดินทางต่อ หลังจากจบ
โปรแกรมทัวร์ **
(กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีฯ
่ ก่อนว่าไม่กลับพร้อมคณะ ตัง้ แต่ครัง้
แรกทีต
่ ด
ิ ต่อ)
ตัว
๋ ภายในประเทศแคนาดา ที่ท่านจะใช้เดินทางต่อไปยังเมืองอื่นหลังจากจบ
โปรแกรมแล้วนั้นท่านสามารถที่จะเลือกซื้อเอง หรือ ให้บริษัทฯ จัดการให้ได้ แต่กรุณา
สอบถามบริษัทฯ ก่อนว่าควรซื้อได้หรือยัง คือ ต้องรอให้บริษท
ั ฯ คอนเฟิรม
์ ว่าทุกอย่าง
เรียบร้อยก่อนและบอกคุณว่าออกตัว
๋ ภายในแคนาดาของคุณได้!!! เพราะในบางกรณี
โปรแกรมอาจเปลีย
่ นแปลงได้ เช่นเปลีย
่ นเป็นกลับสูก
่ รุงเทพ จากเมืองอื่นๆที่ไม่ตรงตาม
โปรแกรม ดังนัน
้ ถ้าท่านไปซือ
้ ตัว
๋ ภายในประเทศของแคนาดาโดยทีบ
่ ริษท
ั ฯ ยังไม่ได้คอน
เฟิรม
์ ว่าทุกอย่างเรียบร้อย ความเสียหายต่างๆ ทางบริษท
ั จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้
2.
สาหรับตัว
๋ ภายในประเทศของแคนาดา ทีท
่ า่ นซือ
้ นัน
้ เทีย
่ วบินของท่าน ควรเป็น
เทีย
่ วบินทีอ
่ อก เวลาทีค
่ ณะบินกลับกรุงเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดียวกับที่คณะฯ จะเดินทาง
มาถึงสนามบินของปลายทางเพื่อจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เที่ยวบินในประเทศของแคนาดา
ต้องมาให้ถึงสนามบินก่อนเวลา 2 ชั่วโมง , ต่างประเทศ 2 ชั่วโมง) ดังนั้น ถ้าเทีย
่ วบินของท่าน
ออกเดินทางก่อนเวลา ท่านจะต้องเสียเงินค่านั่งแท็กซี่มาที่สนามบินเอง เริ่มต้นประมาณ 60
เหรียญ และท่านจะต้องสละสิทธิ์โปรแกรมต่างๆ ของทัวร์ที่ทา่ นได้จา่ ยเงินมาแล้ว
3.
เมือ
่ ท่านตัดสินใจแยกกลับหลังคณะแล้วตัว
๋ กลับของท่านจากแคนาดาสู่
กรุงเทพฯ ท่านสามารถแจ้งว่ากลับเมื่อไรก่อนออกจากเมืองไทยเท่านั้น เพราะถ้าหลังจาก
เดินทางแล้ว ตัว
๋ ของท่านไม่สามารถเลือ
่ นวันเดินทางได้อก
ี เนือ
่ งจากเป็นตัว
๋ ราคากรุป
๊ ต้อง
เดินทางตามวันที่กาหนดเท่านั้น ถ้าท่านไม่เดินทางท่านก็ต้องไปซื้อตั๋วใหม่กลับเอง โดยทีต
่ ว
ั๋
เก่าก็ไม่สามารถรีฟน
ั เงินคืนได้
4.
เมือ
่ ท่านแยกกลับหลังคณะแล้ว ท่านยังมีตว
ั๋ กลับกรุงเทพฯ อยู่ กรุณาระวังเสมอ
ว่าตั๋วกลับของท่านออกเดินทางกลับจากเมืองไหนสู่กรุงเทพ และเวลาเท่าไร เพื่อทีถ
่ ้าท่าน
ต้องเดินทางจากเมืองอื่นเพื่อมาใช้ตั๋วกลับกรุงเทพ ท่านต้องมาถึงสนามบินที่เป็นเมืองท่าก่อน
กลับกรุงเทพ 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
*** หากท่านมีขอ
้ สงสัยประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าทีข
่ องบริษท
ั ได้ตลอดเวลา ***
1.

ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ก
ั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตด
ิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเดีย
่ ว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบ
ั 1 เตียงพับเสริม

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก
และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่
มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
นั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เอกสารในการขอวีซา่ ประเทศแคนาดา
(การยื่นวีซา่ ให้ผเู้ ดินทางเตรียมเอกสารทัง้ หมดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตาม
รายละเอียดด้านล่างนี้ เนือ
่ งจากปัจจุบน
ั มีผเู้ ดินทางเข้าไปพักนักในประเทศแคนาดา
มากมาย ทาให้การพิจารณาวีซา่ เป็นไปอย่างเข้มงวด ดังนัน
้ เพือ
่ ความสะดวกรวดเร็ว
ในการพิจารณา จึงขอความร่วมมือให้ผเู้ ดินทางทุกท่าน กรอกรายละเอียดตามฟอร์ม
ด้านล่าง
พร้อมแนบมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการยืน
่ ขอวีซา่ ด้วย)
o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดินทาง
- กรณีลูกจ้าง
ใช้ใบรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน
เป็นต้น (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณีมอ
ี าชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม
ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1
ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่า
กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- กรณีท่านทีเ่ ป็นแม่บา้ น
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี
พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม
แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสาเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านทีว
่ า่ งงาน / ไม่มรี ายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ
้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือ
ญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง
ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จาก
โรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น

ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจาก
วันยื่นวีซ่า)
o หลักฐานการเงิน
 Bank Statement ออกโดยธนาคารอัพเดทไม่เกิน 15 วัน และออกย้อนหลังไม่นอ
้ ย
กว่า 6 เดือนและต้องมีตราประทับจากธนาคารทุกหน้า ยอดเงินไม่นอ
้ ยกว่า 6 หลัก
พร้อมถ่ายสาเนาหน้าสมุดบัญชีแนบมา
*** สถานทูตไม่รบ
ั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นีเ้ พือ
่ แสดงให้เห็นว่ามีฐานะ
ทางการเงินเพียงพอทีจ
่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ
่ กลับสู่
ภูมล
ิ าเนา
- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1
ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพาะคู่สามีภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียน
สมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องขอ
หนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชอ
ื่
และความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
 เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา) ต้องขอหนังสือยินยอม
ให้ลูกเดินทางไปต่างประเทศออกโดยเขตหรืออาเภอจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทาง
กับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือถ้าไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา
ทั้งคูจ
่ ะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับผู้อื่นโดยมีการ
รับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัด
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดา
เพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร
 ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล พร้อมมีข้อความ
รับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยลาพังโดยมิต้องมีผู้ดูแล
และผู้เดินทางที่อายุเกิน 75 ปี จะต้องเตรียมพาสปอร์ตและรูปถ่ายสาหรับไปตรวจ
สุขภาพด้วยและใบประกันสุขภาพที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง(จากบริษัท
ประกันภัย)
***
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศ
ออสเตรเลียเป็นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
***
เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของ
บริษัทฯ
หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องแจ้งความ
จานงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า
แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อน
กาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้อง
ยื่นเดี่ยวและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์
ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจาก
หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน
หลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก ***
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยืน
่ ขอวีซา่ เข้าประเทศ
แคนาดา
ตอบเป็นภาษาอังกฤษทุกข้อตัวพิมพ์ใหญ่ ABC
ส่วนตัว

ช่ือ
นามส
ท่านเคยเปลีย
่ นชือ
่ หรือ กุลเคย…ชือ
่ เดิม ……………….……….…สกุลเดิม
สกุล
...................……..............
สถานภาพ
โสด
แต่งงานจดทะเบียน แต่งงานไม่จดทะเบียน
ไม่
หย่เคย
า
หม้าย
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์บา้ น
เบอร์มือถือ(ต้องมี)
E-mail
อาชีพ / ตาแหน่ง

สถานที่ทางานปัจจุปน
ั
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่
โทร
เงินเดือน
วันทีเ่ ริ่มงาน
สถานทีท
่ างานสุดท้าย ชื่อสถานประกอบการ
(ก่อนทางานปัจจุบน
ั ) ที่อยู่
โทร
เงินเดือน
วันทีเ่ ริ่มงาน
**กรณีเป็นแม่บา้ น หรือเกษียณอายุ กรุณากรอกข้อมูล ที่
ชื
่อสถานศึ
การศึกษาชัน
้ สูงสุด
ทางานสุ
ดท้กาษา
ย***
ระดับทีจ
่ บ
ปีการศึกษาทีจ
่ บ
ชื่อ-สกุล
คู่สมรส
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
บุตร 1
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด

บุตร 2

บุตร 3

บิดา

มารดา

พี่นอ
้ ง1

พี่นอ
้ ง2

พี่นอ
้ ง3

ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ชื่ออ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ได้ให้บอกอายุ)
สถานทีเ่ กิด
ที่อยุ่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ได้ให้บอกอายุ)
สถานทีเ่ กิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (จาไม่ได้ให้บอกอายุ)
สถานทีเ่ กิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ได้ให้บอกอายุ)
สถานทีเ่ กิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ได้ให้บอกอายุ)
สถานทีเ่ กิด
ที่อยู่

วัตถุประสงค์ของการ
วั
เ่ ดินทาง
เดินนทีทาง
จานวนวันทีเ่ ดินทาง
สถานที่พก
ั หรือโรงแรม ชื่อ
โทร
บุคคลทีร่ ว่ มเดินทาง
ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธ์
ด้วย
ท่านเคยเดินทางเข้า
ไม่เคย เคย
ประเทศ AMERICA

วันที…
่ ……..……..…........

หรือไม่

หมายเลขวีซ่าเดิม
............................

ประเทศ CANADA

ไม่เคย
เคย วีซา่ ประเทศ
ไม่
เคย เคย
..........................................................
วันท่…
ื ……..……..…........

หรือไม่
ท่านมีเพื่อน / ญาติ
พานักใน อเมริกา /
แคนนาดา หรือไม่

หมายเลขวีซ่าเดิม
ไม่มี
............................
มี ชื่อ-สกุล
เหตุผ
ลการเดนทาง ธุรกิจ
ท่องเที่ยว
.............................................................................

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่
หรือไม่
ท่านเคยเดินทางเข้า

ผู้ออกค่าใช้จ่ายการ
เดินทาง
ประเทศทีเ่ คยเดินทาง
ในระยะ เวล 5 ปี

....................
ที่อลยูหรื
่ อบริษท
ชื่อ-สกุ
ั
ที่อยู............................................................................
่
.............................
โทร มือถือ / บ้าน
..........................................................................
..........
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