
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANADA EXPLORER  

แคนาดา 10 วัน 7 คืน 
เที่ยวแคนาดาอยา่งแตกตา่ง...ชมเทอืกเขารอ็คกี ้ชมอทุยานแหง่ชาตบิานฟท์ะเลสาบ

เลคหลยุส ์ทีส่วยงามราวภาพวาดแวนคเูวอร ์ 
ชมิไวนเ์มอืงเคโลวนา ชมสวนสวยบชูารด์ สะพานคาปลิาโน  

นัง่รถ Snow Coach ตะลยุทุ่งน้า้แขง็โคลมัเบยีไอซฟ์ลิด์  
นัง่กระเช้าขึน้ยอดเขาซลัเฟอร ์พรอ้มชอ้ปปิง้แมค็อาเธอรเ์กลน็เอา๊ทเ์ลท 

โดยสายการบินอวีเีอแอร์ (BR) 
 



 

แวนคเูวอร ์  เมืองท่าชายฝั่งที่มีชือ่เสียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบรติิช

โคลัมเบีย เป็นเมืองทีใ่หญ่ท่ีสุดของรัฐ และใหญ่เป็นอันดับสามของ

ประเทศแคนาดา 

เคโลวนา่  เมืองขนาดเล็กที่ขึ้นชื่อด้านการท าไวน์ มีภูมิอากาศท่ีก่ึงแห้งและ

อบอุ่นเหมาะแก่การปลูกองุ่นท าไวน์และสวนผลไม้ 

โคลมัเบยีไอซฟ์ลิด์ ทุ่งน้ าแข็งที่เป็นธารน้ าแข็ง หรือ Glacier ที่มีอายุนับหลาย

ล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่เท่าๆ กับเมืองหนึ่งเมือง 

อทุยานแหง่ชาตบิานฟ ์ เป็น 1 ใน 5 อุทยานแห่งชาติ ทีต่ั้งอยู่ใน Canadian Rockies 

เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างใฝ่ฝันจะ

มาเยือน 

เลคหลุยส ์  เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐอัลเบอร์ตา ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน

แห่งชาติบานฟ์ โดยชาวยุโรปคนแรกที่มาเห็นความงามของ

ทะเลสาบหลุยส์ คือ นักส ารวจชื่อ ทอม วลิสัน  เมื่อปี ค.ศ. 1882 

ทะเลสาบอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 1,730 เมตรและ แวดลอ้มด้วย

เทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น้ าในทะเลสาบเป็นสี

เขียวมรกต จึงได้ชือ่ว่า “ทะเลสาบมรกต” 

วคิตอเรยี  เมืองหลวงของรัฐบรติิชโคลัมเบีย เมืองทอ่งเที่ยวที่ได้รับการขนาน

นามว่าเป็น "เมืองแหง่สวน" อันเป็นที่ตั้งของสวนบูชาร์ด สวนสวยที่มี

ชื่อเสียงติดอันดับโลก 

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

ต.ค.2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-ไทเป- แวนคเูวอร ์

13.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิอี ว ี เอ แอร ์ เคานเ์ตอร ์ R (กรุณามาให้ตรงเวลา

เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) 

16.2 น.  ออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงไทเป โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์ เทีย่วบนิที ่

BR068 

21.15 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง 

23.55 น. เดินทางสู่นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนดา โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์

เที่ยวบนิที ่BR010 

       +++++++++ เครือ่งบินท าการบินขา้มเสน้แบง่เวลาสากล +++++++++ 

19.50 น. เดินทางถึง สนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา หลังผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

  จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  Sheraton Vancouver Airport Hotel  หรือ

ระดับเทียบเท่า 

 



 

วนัทีส่อง แวนคเูวอร-์เคโลวนา่-เวอรน์อน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสูเ่มอืงเคโลวนา่ Kelowna   เมืองขนาดเล็กทีม่ี

ประชากรราว 165,000 คน เป็นเมอืงที่ขึน้ชื่อด้านการท าไวน์ มีภูมอิากาศ

ที่ก่ึงแห้งและอบอุ่นเหมาะแก่การปลูกองุ่นท าไวน์และสวนผลไม้ เช่น เชอร์

รี่ ลูกพีช แอปเปิ้ล เปน็ต้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย ให้ท่านได้ชิมไวน์และชมไร่องุ่น ที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ยอดนิยมทั้งไวน์แดง

และไวน์ขาว พร้อมชมเมืองและค้นหาเรือ่งราวต านานของสตัว์ประหลาด

โอโกโปโกะ Ogopogo สัตว์ประหลาดจากทะเลสาบทะเลสาบโอคานาแกน 

ซึ่งมีบันทึกการพบมากกว่าหน่ึงพันครั้งว่ามีผู้พบเห็นมันในทะเลสาบโอคา

นาแกน ซึ่งลึกกว่า 1,200 ฟุต ด้วยลักษณะของสตัว์ร่างใหญ่ หัวเล็กคล้าย

ม้า คอยาว มีโหนกหลายอัน เท้าเป็นพังผืด และหางเป็นเหมือนแส้ยาว จาก

การตรวจสอบด้วยการจับภาพเคลื่อนไหว และระบบโซนาร์ ได้ข้อพิสูจน์ถึง

การมีอยู่ของสิ่งมีชีวติบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้น ้า ลึก ท าให้เชื่อกันว่า 

โอโกโปโกะไม่ได้เปน็เพียงเรื่องเล่าแต่มนัน่าจะมีอยู่จริง จากน้ันน าท่าน

เดินทางเลาะเลียบทะเลสาบและทิวเขาอันงดงามสู่เมอืงเวอรน์อน (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม Vernon Lodge, Vernon หรือระดับเทียบเท่า 

วนัทีส่าม เวอรน์อน-เรเวลสโตค-โกลเดน้ท ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    

จากน้ันนท่านเดินทางสูเ่มอืงเรเวลสโตค Revelstoke เมืองสกีชื่อดังของ

แคนาดา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติเม้าท์เรเวลสโตค 

และอุทยานแห่งชาติกราเซีย น าท่านชมเมืองที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรม

สไตล์วิคตอเรียทีต่ั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามได้อย่างลงตัว 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย น าท่านเดินทางต่อผ่านอุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ ไปตามเส้นทาง Trans-

Canada ทีส่องข้างทางเป็นป่าสนทึบสีเขียวชอุ่ม มีเทือกเขาสูงตั้ง

ตระหง่านเป็นแนวฉากหลังสู่เมอืงโกลเดน้ท ์Golden เมืองที่เป็นประตูสู่

อุทยานแห่งชาติ Yoho National Park ในเขตเทือกเขาร็อคกี ้(ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

  จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม  Prestige Inn, Golden หรือระดับเทียบเท่า 



 

 

วนัทีส่ี ่ โกลเด้นท-์อทุยานแหง่ชาตบิานฟ-์ทุง่น้ าแขง็โคลมัเบียไอซฟ์ลิด์- นั่งรถ 

Snow Coach-บานฟ ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่อทุยานแหง่ชาตบิานฟ ์Banff National Park 

ท่านอาจจะได้พบเหน็สัตว์สงวน อาทิ กวางพันธุ์ใหญ่ Elk ควายไบซัน หมี

ยักษ์กรีซลี่ ฯลฯ พร้อมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาแคนเดี้ยนเขาร็อค

ก้ี นอกจากน้ีภายในอุทยานยังมีน้ าตกโบว์ที่เกิดจากการละลายของน้ าแข็ง 

จนกลายเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าโบว์ อีกทั้งเคยเป็นฉากส าคัญใน

ภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีตเรื่อง The River of No Return น าแสดงโดย

มาริลีน มอนโรอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแบบบุฟเฟต์ 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ โคลมัเบยีไอซฟ์ลิด์ Columbia Ice Field ที่ตั้งอยู่ใน

อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ ระหว่างทางใหท้่านได้สัมผัสทัศนียภาพของ

เทือกเขาน้ าแข็งสลับซับซ้อนอันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแคนาเดี้ยน 

ร็อคก้ี ทางเขตตอนเหนือ พร้อมด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ท่ีแสนงดงามราว

กับภาพวาดระหว่างเส้นทางที่จะท าให้ท่าน“หลับไม่ลง” กับหลากหลาย

ทะเลสาบสวยระหว่างทางหลายแห่งที่งดงามจับใจ  จากน้ันน าท่าน นัง่ 

Snow Coach มุ่งหน้าสู่ทุ่งน้ าแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ ทีเ่ป็นธารน้ าแข็ง 

(Glacier) อายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองหน่ึง ซึ่งมีความ

ลึกของหิมะทีท่ับถมกันอยู่ถึง 100-365 เมตร และมักจะมีหิมะตกทับถม

เพิ่มขึ้นอีก 7 เมตร ในทุกๆ ปีในช่วงฤดูหนาว ให้ท่านสนุกกับการน่ังรถส

โนว์โคช Snow Coach ล้อโตจะน าท่านตะลุยทุ่งน้ าแข็ง Columbia Ice 

Field เพื่อชมธารน้ าแข็งอย่างใกล้ชิดพร้อมลงถ่ายรูปและชมความงดงาม

ของธารน้ าแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตานับเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาด

ใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกก้ีและเก่าแก่ที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ 

(ทัวร์ Snow Coach ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยสวมใส่

เสื้อผ้า,รองเท้าที่ใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกายพร้อมแว่นกันแดดเพื่อป้องกัน

แสงสะท้อนจากธารน้ าแข็ง) (กรณทีีส่ภาพอากาศไมอ่ านวย ทางทวัรจ์ะจดั

กจิกรรมอืน่ทดแทน ซึง่จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้)  ไดเ้วลาอันสมควร

น าท่านเดินทางสู่เมอืงบานฟ ์Banff เพชรน้ าเอกแห่งเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่ง

ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชั่วโมง) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารเกาหล ี

 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม Banff Ptarmigan Inn หรือระดบัเทียบเท่า 
 



 

วนัทีห่า้  บานฟ-์เลคหลุยส-์แคมลปูส ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

 น าท่านถ่ายรูปบริเวณ Surprise Corner เป็นจุดที่ถ่ายภาพเมืองบานฟ์ ได้

สวยที่สุดอีกมุมหนึ่ง โดยมีโรงแรมแฟร์มองท์บานฟ์สปริงเป็นฉากหลัง 

จากน้ันน าท่านแวะชมและถ่ายรูปกับน้ าตกโบว์ (Bow Falls) น้ าตกที่เกิด

จากการละลายของน้ าแข็ง จนกลายเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ า  ก่อนน าท่าน

นั่งกระเชา้ลอยฟา้ขึน้สู่ยอดเขาซลัเฟอร ์Sulphur Mountain Gondola 

ยอดเขาซึ่งมีความสูง 2,281 เมตรจากระดับน้ าทะเล ให้ท่านชมทัศนียภาพ

ที่สวยงามของเมืองบานฟ์และเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ท่ีโดดเด่นสวยงาม 

และบนยอดเขายังมีทางเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขา คือ ยอดแซน

ซัน  (Sanson Peak) สูง 2,337 เมตร ซึ่งบางครั้งท่านอาจจะพบสัตว์

พื้นเมืองน่ารักเดินหาอาหารอยู่บนไหล่เขา เช่น แพะภูเขา กระรอกภูเขา 

นก ฯลฯ  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เลคหลุยส์ น าท่านชมความงามของทะเลสาบเลคห

ลุยส ์Lake Louise  ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 1,730 เมตร ชมความงดงาม

ของทะเลสาบที่มีน้ าเป็นสีเขียวมรกต ล้อมรอบด้วยสวนสนและเทือกเขาที่มี

หิมะปกคลุมตลอดปี มีผิวน้ าน่ิงที่เรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของ

ขนุเขาและธารน้ าแข็งที่อยู่สูงขึ้นไปเป็นภาพที่งดงามสดุพรรณนา ถูก

ค้นพบโดยชาวผิวขาวที่เข้ามาส ารวจเพือ่วางทางรถไฟเมื่อป ี882 โดยการ

น าของนายทอม วิลสัน ทีไ่ด้มาพบทะเลสาบแห่งนี้และตั้งชื่อว่า ทะเลสาบ

มรกต และตอ่มาได้ตัง้ชื่อเป็นทางการว่าทะเลสาบหลุยส์ ตามพระนามของ

เจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรยี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมอืงแคมลปูส ์Kamloops ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลาง

รัฐบริติชโคลัมเบีย เมืองที่มีแสงแดดมากกว่า 2000 ชม.ในแต่ละปี ผ่านชม

ทัศนียภาพสองข้างทางที่งดงามเกินค าบรรยาย  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

  จากน้ันน าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  โรงแรม Coast Kamloops Hotel หรือระดับ

เทียบเท่า 

 

วนัทีห่ก  แคมลปูส-์โรงงามโสม-แวนคเูวอร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม   

 น าท่านชมเมืองแคมลูปส์ เมืองที่น่ารักและงดงามตั้งอยู่บริเวณหุบเขาทอมป์

สันวัลเล่ย์ เป็นศูนย์รวมของแม่น้ าทอมป์สนัเหนือและใต้ และยังมีทะเลสาบ



 

แคมลูปส์ที่งดงาม อกีทั้งเมืองน้ียังเป็นเมืองแห่งการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 

ทั้ง ขี่มา ตีกอล์ฟรวมถึงสันทนาการต่างๆมากมาย  

จากน้ันน าท่านชมโรงงานผลติโสม Ginseng Factory ที่ดีที่สุดในแคนาดา 

ให้ท่านได้เลือกซื้อและชมสินค้าเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกฝากคนทาง

บ้าน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมอืงแวนคเูวอร ์ Vancouver  เมืองท่าชายฝั่งที่มี

ชื่อเสียงทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ 
ของรัฐบรติิชโคลัมเบีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ และใหญ่เป็นอันดับ

สามของประเทศแคนาดา   

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารไทย 

  จากน้ันน าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  โรงแรม Sheraton Vancouver Hotel หรือ

ระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็ แวนคเูวอร-์วคิตอเรยี-สวนบชูารด์-แวนคเูวอร ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม   

  น าทา่นเดินทางสู่ท่าเรือซอร์วาสเซน Tsaw Wassen เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่

ข้ามช่องแคบจอรเ์จยีอันสวยงามสู่ “เกาะแวนคูเวอร์ เกาะใหญ่ท่ีสุดของ

แคนาดา หรือที่รู้จักและเรียกขานกันในนาม “เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวง

ของรัฐบรติิชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมโีอกาสเห็นฝูง

ปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ในบริเวณอ่าว น าท่านชม

เมอืงวกิตอเรยี Victoria ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น 

"เมืองแห่งสวน" City of Gardens อีกท้ังยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบรติิช

โคลัมเบีย รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา น าท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับ 

อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย  โดยตัวอาคารน้ันตั้งอยู่ใจกลางเมือง

วิกตอเรีย อาคารแหง่น้ีถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างป ี1893 -1896 จากน้ัน

น าท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นพระนางเจ้าวคิตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย น าท่านเขา้ชมสวนบชูารด์ Butchart Gardens สวนดอกไม้ที่ได้รับการยก

ย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100 

ปี จากการชอบตกแต่งสวนของครอบครวั บูชาร์ด น าท่านชมสวนดอกไม้

และเดินชมบริเวณสวนที่ถูกจัดแต่งในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ 

มีทั้งการจัดสวนแบบชังเค่น, สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่น ฯลฯ อิสระให้

ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ของตกแตง่บ้านและสวน ภาพเขียน พันธุ์

ไม้ต่างๆ ภายในร้านขายของที่ระลึกสวนบูชาร์ดตามอัธยาศัยอิสระให้ท่าน

เดินเล่นตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรน าท่านน่ังเรือเฟอร์รี่กลับสู่แวนคู

เวอร ์
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น 



 

  จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พั กโรงแรม  Sheraton Vancouver Hotel หรือระดับ

เทียบเท่า 

 

วนัทีแ่ปด แวนคเูวอร-์ชมเมอืง- สะพานแขวนคาปลิาโน-ชอ้ปปิง้แมค็อาเธอรเ์กลน็

เอา๊ทเ์ลท 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม   

น าท่านชมย่านแกสทาวน ์Gas Town ชุมชนแห่งแรกของคนที่มาตั้งถิ่น

ฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนท่ีจะมาเป็นแวนคูเวอร์ในปัจจุบัน เป็น

แหล่งท่องเที่ยวส าคัญท่ีนักท่องเที่ยวจะตอ้งแวะมาเยี่ยมชมแหล่งก าเนิด

ของเมืองแวนคูเวอร์ ส าหรับเมอืงแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมอืงเก่า

สถาปัตยกรรมวิกตอเรียนที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี 

จุดที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรสักลางเมือง  

และชมนาฬิกาไอน้ า เรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ า โดยนาฬิกา

ไอน้ าจะตีเสียงดังบอกเวลาทุกๆ 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับ

นาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้ าพวยพุ่งออกมาทุกๆ 

1 ชั่วโมง จากน้ันน าท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะสแตนลยีป์ารค์ Stanley 

Park ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับ 100 ปี 

ลอร์ด สแตนลีย์ ผู้ว่าการเขตปกครองแคนาดา เป็นผู้ริเริ่มใหส้ร้างสวนแห่ง

น้ีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 เป็นสถานที่ท่ีชาวแคนาดาทุกเพศทุกวัยได้มาใช้

ประโยชน์เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และออกก าลังกาย จุดเด่น

ของสวนสาธารณะที่นักท่องเที่ยวเข้าชมกันมากที่สุด คือ กลุ่มเสาโทเทม 

(Totem) เสาสัญลักษณ์ท่ีตั้งไว้เพื่อระลึกว่าบริเวณน้ีเคยเป็นถ่ินที่อยู่ของ

ชนพื้นเมืองอินเดียแดงมาก่อน ซึ่งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม 

เล่าเรื่องราวความเปน็มาของเผ่าและเป็นที่เก็บอัฐิของคนตาย หรือสถานที่

ประจานศัตรู กลุ่มเสาแห่งน้ีได้ถูกน ามาจากที่ต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโท

เทมแบบต่างๆ ที่ชาวพื้นเมืองในท้องถิ่นท าขึ้น  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่

สะพานแขวนคาปลิาโน Capilano Bridge ซึ่งเป็นสะพานไม้แขวนที่ยาว

ที่สุดในประเทศแคนาดา ที่ยาวถึง 230 ฟตุ ทอดข้ามเหวลึกและสามารถชม

คาปิลาโนแคนยอนที่อยู่ลึกลงไปเบื้องล่าง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แมค็อาเธอรเ์กลนดไีซเนอรเ์อา๊ทเ์ลท็ (McArthur Glen 

Designer Outlet)   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ 

มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้

เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสือ้ผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน 

สินค้าแบรนด์เนมมากมาย  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารไทย 



 

  หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์  

 

วนัทีเ่กา้ แวนคเูวอร ์

02.00 น. เดินทางออกจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยสายการบนิอวีเีอ

แอร ์ เทีย่วบินที ่BR009 

****** บนิข้ามเสน้แบง่เขตวนัสากล ****** 
 

วันที่สิบ ฮ่องกง-กรุงเทพฯ 

05.20 น. เดินทางถึงกรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์ เทีย่วบินที ่BR211 

  ***เดนิทาง 6-15 ต.ค.61 ไฟลท์บนิเป็น BR067 เวลา 09.00-11.35 *** 

11.10 น. เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ.... 

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

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

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานที่ใดที่

ไมส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

บรษิัทฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ื่นๆ ทดแทนให ้ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์ของ

คณะเปน็ส าคญั 

 

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

2561 

 

Canada Explorer 10D7N 
(แวนคเูวอร-์เคโลวนา่-บานฟ-์เลคหลุยส-์

วคิตอเรยี) 

10-19 

ส.ค. 

28 ก.ย.-07 

ต.ค. 

06-15 

ต.ค. 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 120,90

0 

115,50

0 

107,90

0 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 
120,900 115,500 107,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน (ไม่มีเตียงเสรมิ) 
110,900 104,900 97,900 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 29,900 29,900 22,500 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 3 ท่าน (ไม่มีเตียงเสรมิ) 

ท่านที่ 3 ส่วนลด 
5,000 5,000 5,000 



 

ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิ 80,900 80,900 73,500 

*** ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย 1,000 บาท / ท่าน*** 

หมายเหต*ุ**การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผูใ้หญจ่ านวน

ไม่ต่ ากวา่ 25 ทา่น หากผูโ้ดยสารมจี านวนต่ ากวา่จ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางและเปลีย่นแปลงอตัราคา่เดนิทางหรอื

เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดนิทาง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเปน็ส าคญั*** 
หมายเหต ุ****** ในโรงแรมโดยสว่นใหญข่องประเทศแคนาดา ไมม่เีตยีงเสรมิหรอื

เตยีงทีส่าม กรณทีีเ่ปน็ผู้ใหญ ่และตอ้งการพกั 3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง หรอืเดก็ทีพ่กักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกันโดยไมม่เีตยีงเสรมิ หรอืหากบางโรงแรมที่

มเีตยีงเสรมิจะเปน็ลกัษณะ Extra Bed และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลี่ยงการ

เกดิเพลงิไหมใ้นหอ้งพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัมากส าหรบัโรงแรมในประเทศ

แคนาดา***** 
 

****** ตัว๋โดยสารไมส่ามารถเลือ่นกลบัไดแ้ละกรณทีีอ่อกตัว๋แลว้ไมส่ามารถท ารฟีนัด์

ได ้กรณทีีบ่างทา่นตอ้งการอยูต่อ่ในแวนคเูวอรต์อ้งการเดนิทางในชั้นธรุกจิ  ตอ้งท า

เปน็ตัว๋เดีย่วเทา่นัน้ เนือ่งจากราคานีเ้ปน็ราคาโปรโมชัน่ตัว๋แบบหมูค่ณะไมส่ามารถ

เปลี่ยนแปลงวนัและเวลาเดนิทางได ้ตอ้งไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่นั้น 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินอีวีเอแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์- 

กรุงเทพฯ ชั้นประหยดั 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

ที่ระบ ุ

 ค่าวีซ่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา 

 ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบรษิัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทิปเพิ่มได้) 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสงูสุดไม่เกิน 

1,000,000 บาท เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุม้ครอง 

500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการ

บินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ  

 ณ วันที่ 23 มี.ค.2561  และท่านต้องช าระเงินเพิ่มหากทางสายการบินมีการเรียก

เก็บเงินเพิ่ม 



 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 23 กิโลกรัมต่อ

1ใบ (จ ากัด 2 ใบ / ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 

 คา่ทปิมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทวัรท์ีเ่ดินทางไปพรอ้มคณะ โดยปกต ิ ประมาณ 1,000 

บาทตอ่ทา่น 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรดี ฯลฯ 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนตา่งด้าว 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม 

 ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ าดื่มระหว่างทัวร)์,ไม่มีแจกกระเป๋าหรอืของที่

ระลึก 

 ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศ

ออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครือ่งดื่มและค่าอาหารที่สั่ง

เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่า

น้ ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่กี่ยวกับวีซ่า หรืออืน่ๆ ที่

มิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ 

สามารถติดตอ่ได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ  

การช าระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 

ส าหรับการจองทัวรส์่วนที่เหลือจะขอเก็บท้ังหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ 
มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

การยกเลิก 

o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันท างาน มิฉะน้ัน
บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

o หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องช าระค่ามัดจ าที่ 

20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
o หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ า  

หมายเหต ุ 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นส าคัญ 



 

 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาต ิทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผู้เดินทางก าลังจะ
ไป หากมีเหตุการณต์่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืน
เงินได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมสีิ่ง
ผิดกฎหมายหรอืสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรอืด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางสว่น 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสบืเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณี
เที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋า
อาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ้า่ยในน้ าหนักส่วนที่
เกิน 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม 
และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่
โดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหรี่ ทั้งน้ีเนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่

ต้องได้รับการดูแลเปน็พิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่
สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน 
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปดิโดยมไิด้
แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
 หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร,์ ครสิมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาว
ยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
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** หมายเหตสุ าคญั  ส าหรบัทา่นทีป่ระสงค์จะเดนิทางตอ่ หลงัจากจบ

โปรแกรมทวัร ์** 

                             (กรณุาแจง้เจ้าหนา้ทีฯ่กอ่นวา่ไมก่ลบัพรอ้มคณะ ตัง้แตค่รัง้

แรกทีต่ดิตอ่) 
1. ตัว๋ภายในประเทศแคนาดา ที่ท่านจะใช้เดินทางต่อไปยังเมืองอ่ืนหลังจากจบ

โปรแกรมแล้วนั้นท่านสามารถที่จะเลือกซื้อเอง หรือ ให้บริษัทฯ จดัการให้ได ้แต่กรุณา

สอบถามบริษัทฯ ก่อนว่าควรซื้อได้หรือยัง คอื ตอ้งรอใหบ้รษิทัฯ คอนเฟริม์วา่ทกุอยา่ง

เรยีบรอ้ยกอ่นและบอกคณุวา่ออกตัว๋ภายในแคนาดาของคณุได!้!!  เพราะในบางกรณี

โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได้ เช่นเปลีย่นเป็นกลับสูก่รุงเทพ จากเมืองอื่นๆที่ไม่ตรงตาม

โปรแกรม  ดงันัน้ถา้ทา่นไปซือ้ตัว๋ภายในประเทศของแคนาดาโดยทีบ่รษิทัฯ ยงัไมไ่ดค้อน

เฟริม์ วา่ทกุอยา่งเรยีบรอ้ย  ความเสยีหายตา่งๆ ทางบรษิทั จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

2. ส าหรบัตัว๋ภายในประเทศของแคนาดา ทีท่า่นซือ้นัน้ เทีย่วบนิของทา่น ควรเปน็

เทีย่วบนิทีอ่อก เวลาทีค่ณะบนิกลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดียวกับที่คณะฯ จะเดินทาง

มาถึงสนามบินของปลายทางเพ่ือจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เท่ียวบนิในประเทศของแคนาดา 

ต้องมาให้ถึงสนามบินก่อนเวลา 2 ชั่วโมง , ต่างประเทศ 2 ชั่วโมง) ดังน้ัน ถ้าเทีย่วบินของท่าน

ออกเดินทางก่อนเวลา  ท่านจะต้องเสียเงินค่านั่งแท็กซี่มาที่สนามบนิเอง เริ่มต้นประมาณ 60 
เหรียญ และทา่นจะต้องสละสิทธิ์โปรแกรมต่างๆ ของทวัร์ที่ทา่นได้จา่ยเงินมาแล้ว 

3. เมือ่ทา่นตดัสนิใจแยกกลบัหลงัคณะแลว้ตัว๋กลบัของทา่นจากแคนาดาสู่

กรงุเทพฯ ท่านสามารถแจ้งว่ากลับเมื่อไรก่อนออกจากเมืองไทยเทา่นั้น  เพราะถา้หลงัจาก

เดนิทางแลว้ ตัว๋ของทา่นไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดอ้กี เนือ่งจากเปน็ตัว๋ราคากรุป๊ ตอ้ง
เดินทางตามวันที่ก าหนดเท่าน้ัน  ถ้าท่านไมเ่ดินทางท่านก็ต้องไปซื้อตั๋วใหมก่ลับเอง โดยทีต่ัว๋

เกา่กไ็มส่ามารถรฟีนัเงนิคนืได้ 

4. เมือ่ทา่นแยกกลบัหลงัคณะแลว้ ทา่นยงัมตีัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู ่กรณุาระวังเสมอ

ว่าตั๋วกลับของท่านออกเดินทางกลับจากเมืองไหนสู่กรุงเทพ และเวลาเท่าไร  เพ่ือทีถ่้าท่าน

ต้องเดินทางจากเมืองอื่นเพ่ือมาใช้ตั๋วกลับกรุงเทพ ท่านต้องมาถึงสนามบินที่เป็นเมืองท่าก่อน

กลับกรุงเทพ 4  ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

*** หากทา่นมขีอ้สงสยัประการใด โปรดสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ไดต้ลอดเวลา *** 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 

จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ  



 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก

และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง

เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่

มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม

น้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 

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

เอกสารในการขอวซีา่ประเทศแคนาดา 
(การยื่นวซีา่ ใหผู้เ้ดนิทางเตรยีมเอกสารทัง้หมดใหค้รบถว้นและสมบรูณต์าม

รายละเอยีดดา้นลา่งนี ้เนือ่งจากปจัจบุนัมผีูเ้ดนิทางเขา้ไปพกันักในประเทศแคนาดา

มากมาย ท าใหก้ารพจิารณาวซีา่เปน็ไปอยา่งเขม้งวด ดงันัน้เพือ่ความสะดวกรวดเรว็

ในการพจิารณา จงึขอความรว่มมอืใหผู้เ้ดนิทางทกุทา่น กรอกรายละเอยีดตามฟอรม์

ดา้นลา่ง 

พรอ้มแนบมาพรอ้มกับเอกสารหลกัฐานการยืน่ขอวซีา่ดว้ย) 
 

o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 
- กรณลีูกจา้ง ใชใ้บรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่าน้ัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท างาน, อัตราเงนิเดือน, ต าแหน่งงาน 
เป็นต้น (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า) 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาอังกฤษ
เท่าน้ัน (ตัวจริง) โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเริ่ม

ท างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 
ชุด (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า) 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรองความเปน็เจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ า
กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณที่านทีเ่ป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี 
พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พรอ้ม 
แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์การเปน็สามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสาม-ีภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณที่านทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการท างานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองคา่ใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือ
ญาติใกล้ชิด   (กรณน้ีีหากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง 
ท่านอาจถูกปฏิเสธการย่ืนค าร้องขอวีซ่าน้ี)   

- กรณเีป็นเดก็นักเรยีนและนักศกึษา 
- ใชห้นังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จาก

โรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 



 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  (หนังสอืรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจาก
วันย่ืนวีซ่า) 

 
o หลกัฐานการเงนิ   

 Bank Statement ออกโดยธนาคารอพัเดทไมเ่กิน 15 วนั และออกยอ้นหลงัไมน่อ้ย

กวา่ 6 เดอืนและตอ้งมตีราประทบัจากธนาคารทกุหนา้  ยอดเงนิไมน่อ้ยกวา่ 6 หลกั 

พรอ้มถา่ยส าเนาหนา้สมดุบญัชแีนบมา 

*** สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี *** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะ

ทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสู่

ภมูลิ าเนา 
- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรบัรองจากธนาคาร 1 

ฉบับ และท าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสัมพนัธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย  โดยเฉพาะคู่สาม-ี
ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียน
สมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกว่าต้องขอ
หนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมายรับรองคา่ใช้จ่ายพร้อมระบุชือ่
และความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา) ต้องขอหนังสือยินยอม

ให้ลูกเดินทางไปต่างประเทศออกโดยเขตหรืออ าเภอจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 

หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมหีนังสือยินยอมจากมารดา หรอืหากเด็กเดินทาง

กับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือถ้าไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา 

ทั้งคูจ่ะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกับผู้อื่นโดยมีการ

รับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก

อ าเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดา

เพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร  

 ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล พร้อมมีข้อความ

รับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยล าพังโดยมิต้องมีผู้ดูแล 

และผู้เดินทางที่อายุเกิน 75 ป ี จะตอ้งเตรียมพาสปอร์ตและรูปถ่ายส าหรับไปตรวจ

สุขภาพด้วยและใบประกันสุขภาพที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง(จากบริษัท

ประกันภัย) 

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศ

ออสเตรเลียเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน

ค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมอืในการ

เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่ง



 

เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะ

ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรอืทั้งหมด ไม่ว่าจะเปน็การช าระผ่านตัวแทนของ

บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบรษิัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน

เงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องแจ้งความ

จ านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อน

ก าหนดวันย่ืนวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้อง

ย่ืนเดี่ยวและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย  ** 

 ***   ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงค์

ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน

หลังจากทัวร์ออกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก  ***                       

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

 

กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศ

แคนาดา 

ตอบเปน็ภาษาองักฤษทกุขอ้ตัวพมิพใ์หญ่ ABC 
 

ส่วนตวั ช่ือ 

นามส

กลุ ท่านเคยเปลีย่นชือ่หรอื

สกลุ 

เคย…ชือ่เดมิ ……………….……….…สกลุเดมิ

...................……..............  

ไมเ่คย 

สถานภาพ โสด แตง่งานจดทะเบียน แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน 

หย่า หม้าย 

ที่อยู ่  

 

เบอรโ์ทรศัพทบ์า้น 
 

เบอรม์ือถือ(ต้องม)ี  

E-mail 
 

อาชีพ / ตาแหนง่ 
 



 

สถานที่ท างานปจัจปุนั ชื่อสถานประกอบการ 

ที่อยู ่

โทร 

เงนิเดือน 

วนัทีเ่ริ่มงาน 

สถานทีท่างานสดุทา้ย  

(กอ่นท างานปจัจบุนั) 

ชื่อสถานประกอบการ 

ที่อยู ่

โทร 

เงนิเดือน 

วนัทีเ่ริ่มงาน 

**กรณเีปน็แมบ่า้น หรือเกษียณอาย ุกรณุากรอกข้อมลูที่

ท างานสดุทา้ย*** การศกึษาชัน้สงูสดุ ชื่อสถานศึกษา 

ระดบัทีจ่บ 

ปีการศกึษาทีจ่บ 

คู่สมรส ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ 

สถานทีเ่กดิ 

บุตร 1 ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ 

สถานทีเ่กดิ 



 

 

 

บุตร 2 ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ 

สถานทีเ่กดิ 

บุตร 3 ชื่ออ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ 

สถานทีเ่กดิ 

บดิา ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอาย)ุ 

สถานทีเ่กดิ 

ที่อยุ ่

มารดา ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ  (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอาย)ุ 

สถานทีเ่กดิ 

ที่อยู ่

พี่นอ้ง 1 ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ (จ าไมไ่ดใ้หบ้อกอายุ) 

สถานทีเ่กดิ 

ที่อยู ่

พี่นอ้ง 2 ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอาย)ุ 

สถานทีเ่กดิ 

ที่อยู ่

พี่นอ้ง 3 ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอาย)ุ 

สถานทีเ่กดิ 

ที่อยู ่

วตัถปุระสงคข์องการ

เดนิทาง 

 

วนัทีเ่ดนิทาง 
 

จ านวนวนัทีเ่ดนิทาง 
 

สถานที่พกัหรือโรงแรม ชื่อ 

โทร 

บคุคลทีร่ว่มเดนิทาง

ดว้ย 

ชื่อ-สกลุ 

ความสมัพนัธ์ 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้

ประเทศ AMERICA 

หรือไม ่

ไมเ่คย เคย 

วนัที…่……..……..…........ 

หมายเลขวซี่าเดมิ

............................ 

เหตผุลการเดนทาง ธรุกจิ ท่องเที่ยว 



 

 

 

ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่

หรือไม ่

ไม่เคย 

เคย วซีา่ประเทศ

.......................................................... ทา่นเคยเดนิทางเขา้

ประเทศ CANADA 

หรือไม ่

ไมเ่คย เคย 

วนัท่…ื……..……..…........ 

หมายเลขวซี่าเดมิ

............................ 

เหตผุลการเดนทาง ธรุกจิ ท่องเที่ยว 

ท่านมีเพื่อน / ญาต ิ

พ านกัใน อเมรกิา / 

แคนนาดา หรอืไม ่

ไม่ม ี

มี ชื่อ-สกลุ

.............................................................................

.................... 

ที่อยู่

............................................................................

............................. 

โทร มือถือ / บา้น 

..........................................................................

.......... 

ผู้ออกคา่ใชจ้่ายการ

เดนิทาง 

ชื่อ-สกลุ หรอืบรษิทั 

ที่อยู ่

ประเทศทีเ่คยเดนิทาง

ในระยะ เวล 5 ป ี
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