รหัสทัวร์ : THE9-CX-US-8APR-22OCT17H

10 วัน แกรนด์ แคนาดา

เมษายน – ตุลาคม 2560
เริ่มต้ น

145,000.-

(รวมค่าวีซ่าแคนาดาและทิปทุกอย่ างแล้ว)
(บินเข้ า โตรอนโต – บินออก แวนคูเวอร์ พร้ อมเที่ยวบินภายใน 2 เที่ยวบิน !!!!!)
โตรอนโต – ขึ้น CN Tower – น้ ำตกไนแองกำร่ ำ (พักห้อง Fall view) – ล่องเรื อไนแองกำร่ ำ – ดินเนอร์หอคอยสกำยลอน
คิงส์ตนั – ล่องเรื อเที่ยวชม 1000 ไอส์แลนด์– ออตตำวำ – มอนทรี ออล– แคลกะรี –โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – เลคหลุยส์
แบมฟ์ – แคนำเดี้ยน ร็ อคกี้ - ขึ้นกระเช้ำเทือกเขำซัลเฟอร์ – แวนคูเวอร์ – สวนสแตนลีย ์ – แกสทำวน์ – สวนบูชำร์ด

รหัสทัวร์ : THE9-CX-US-8APR-22OCT17H
8-17 เม.ย. / 29 เม.ย. – 8 พ.ค. / 20-29 พ.ค. / 30 มิ.ย. – 9 ก.ค./ 14-23 ก.ค. / 11-20 ส.ค.
15-24 ก.ย. / 13-22 ต.ค.

10 วัน แกรนด์ แคนาดา (วงใหญ่ )
วันแรก

กรุ งเทพ – โตรอนโต

08.00 น.

คณะฯพร้อมกันที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ประตูหมำยเลข 7-8 เคำน์เตอร์
M 6- M16 สำยกำรบินคำเธ่ย ์ แปซิ ฟิก แอร์ เวย์ส
ออกเดินทำงสู่ ฮ่องกง โดยสำยกำรบินคำเธ่ย ์ แปซิ ฟิก แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ CX750 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.45
ชัว่ โมง) สำยกำรบินมีบริ กำรอำหำรเช้ำบนเครื่ องบิน พร้ อมเพลิ ดเพลิ นกับภำพยนตร์ หลำกหลำยกับ จอทีวี
ส่ วนตัวทุกที่นงั่
เดินทำงถึง สนำมบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องสู่ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนำดำ
อิสระให้ท่ำนได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้ำปลอดภำษีภำยในสนำมบินตำมอัธยำศัย
ออกเดินทำงจำกสนำมบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนำมบินโตรอนโต (YYZ) โดยเที่ยวบิน CX826 (ใช้เวลำบิน
15 ชัว่ โมง)

11.10 น.

15.00 น.
17.10 น.

********* บินข้ำมเส้นแบ่งเขตเวลำสำกล *******
สำยกำรบินมีบริ กำรอำหำรเช้ำ และ อำหำรค่ำบนเครื่ องบิน
20.20 น.

เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนำดำ
นำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง และ ศุลกำกร นำท่ำนขึ้นรถโค้ชสู่ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนเข้ำสู่ โรงแรมที่พกั Empire Landmark Hotel **** หรื อเทียบเท่ำ

วันทีส่ อง

โตรอนโต – นา้ ตกไนแองการ่ า – ดินเนอร์ Skylon Tower – พักห้ องวิวนา้ ตก

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำชม นครโตรอนโต เมืองหลวงของรัฐออนตำริ โอ นครที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนำดำ เป็ นเมืองที่มีประชำกร
อำศัยอยูห่ นำแน่นที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็ นอันดับหนึ่งของแคนำดำ และยังเป็ นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำในฝั่ง
ตะวันตก นำท่ำน ขึ้นหอคอยซี เอ็น (CN Tower) ซึ่งมีควำมสู งถึง 520 เมตร เป็ นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่ำนจะ
ได้ชมทัศนี ยภำพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่ำงจุใจ ได้เวลำนำท่ำนเที่ยวชมเมืองโตรอนโต เป็ นเมืองที่
ทันสมัยอีกเมืองของประเทศแคนำดำ เมืองนี้มีประชำกร 2.5 ล้ำนคนอำศัยอยู่ และเป็ นหนึ่ งในเมืองเศรษฐกิจของ
โลกที่สำคัญ รวมทั้งยังเป็ นศูนย์รวมของผูค้ นจำกหลำกหลำยเชื้ อชำติ อำทิ เช่น ชำวโปรตุเกส, ชำวอิตำลี , ชำว
ละตินอเมริ กำ และชำวเอเชีย ซึ่ งเมืองโตรอนโตยังมีชุมชนชำวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริ กำเหนื อ เมืองโตรอนโต
ประกอบไปด้วย 6 เขต ได้แก่ Downtown, North York, East York, York, Scarborough และ Etobicoke นำท่ำน
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ชม มหำวิทยำลัยโตรอนโต ซึ่งเป็ นศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำของรัฐออนตำริ โอ นำท่ำนถ่ำยรู ปคู่กบั อำคำรรัฐสภำ
ของรัฐออนตำริ โอ ซึ่ งมี พระบรมรู ปของพระนำงวิคตอเรี ย พระรำชิ นีแห่ งอังกฤษเจ้ำอำณำนิ คมในสมัยก่ อน
ตั้งอยูด่ ำ้ นหน้ำ

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน

บ่ำย

นำท่ำนเดินทำงสู่ น้ ำตกไนแองกำร่ ำ อันยิ่งใหญ่และชื่ นชมควำมงดงำมของน้ ำตกที่สรรค์สร้ำงขึ้นโดยธรรมชำติ
และถื อว่ำเป็ นน้ ำตกที่สวยงำมที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกที่คุณท่ำนต้องมำสัมผัส นำท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์ ครั้ง
ยิ่ ง ใหญ่ ในกำรชมน้ ำ ตกไนแองกำร่ ำ อย่ ำ งใกล้ชิ ด จริ ง ๆกับ โปรแกรมกำรล่ อ งเรื อ ในน้ ำ ตกไนแองกำร่ ำ
(Hornblower Niagara Cruises) ชมควำมยิง่ ใหญ่ของน้ ำตกไนแองกำร่ ำ น้ ำตกที่ได้ชื่อว่ำยิง่ ใหญ่สวยงำมติดอันดับ
โลก อิสระให้ท่ำนถ่ำยรู ปตำมอัธยำศัย และ เดินเล่นรอบบริ เวณน้ ำตกไนแองกำร่ ำ
(หมำยเหตุ: โปรแกรมล่องเรื อ จะเปิ ดให้บริ กำรหลังวันที่ 25 เมษำยน ของทุกปี จนถึงประมำณสิ้ นเดือนตุลำคม
แต่ อย่ำ งไรก็ ต ำมขึ้ น กับ สภำพอำกำศแต่ ล ะปี ด้วย หำกเรื อ ไม่ ส ำมำรถล่ อ งได้อ ันเนื่ องจำกสภำพอำกำศไม่
เอื้ออำนวย ทำงทัวร์ จะทำกำรเปลี่ยนโปรแกรมล่องเรื อเป็ นโปรแกรม Journey behind the fall ให้ลูกค้ำทดแทน)
นำท่ำนสู่ ไนแองกำร่ ำ ช้อปปิ้ งเอำท์เลต (Niagara Shopping Outlet) ซึ่ งเป็ นเอำท์เลตขนำดใหญ่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั
น้ ำตกไนแองกำร่ ำ มีร้ำนค้ำกว่ำมำกมำย อิสระให้ท่ำนเลือกซื้ อของอย่ำงจุใจ อำทิ BODY SHOP, HUGO BOSS,
H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY
HILFIGER เป็ นต้น นำท่ำนขึ้นหอคอยสกำยลอน (Skylon Tower) เพื่อชมวิวที่สวยสดงดงำมของน้ ำตก และ
พิเศษให้ท่ำนรับประทำนอำหำรค่ำบนหอคอยสกำยลอน หลังอำหำรค่ำ ท่ำนสำมำรถขึ้นสู่ จุดชมวิวชั้นบนของ
หอคอยสกำยลอนเพื่อถ่ำยรู ปมุมสู งของน้ ำตกไนแองกำร่ ำ

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ บนหอคอยสกำยลอน (อำหำรค่ำมื้อพิเศษ) Skylon Tower
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Marriott Gateway on The Falls Hotel (Fall view) **** หรื อเทียบเท่า
พิเศษ....ห้องพักวิวน้ ำตก ให้ท่ำนได้สัมผัสบรรยำกำศน้ ำตกไนแองกำร่ ำอย่ำงใกล้ชิด และชื่นชม แสง สี ยำมค่ำคืน
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วันที่สาม

คิงส์ ตนั – ล่ องเรื อชม 1000 Island – ออตตาวา

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคิงส์ตนั (Kingston) ซึ่ งเป็ นเมืองเล็กเมืองหนึ่ งของแคนำดำ ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของ
ทะเลสำบออนทำริ โอจบกับแม่น้ ำเซ็นต์ลอว์เรนซ์ (St. Lawrence River) เป็ นจุดเริ่ มต้นของ 1000 Island คิงส์ ตนั
เป็ นเมืองหลวงเมืองแรกของประเทศแคนำดำ แต่ดว้ ยเนื่ องจำกเป็ นเมืองขนำดเล็กทำให้ถูกโจมตีจำกอเมริ กำ
ดังนั้นจึงได้มีกำรเปลี่ยนเมืองหลวงใหม่เป็ นมอนทรี อลั โตรอนโต และเป็ น ออตตำวำ ในที่สุด นำท่ำนล่องเรื อ
เที่ยวชม 1000 ไอส์แลนด์ (Thousand Island) ชมควำมสวยงำมของเกำะแก่งต่ำงๆมำกมำย นับพันเกำะ เรี ยงรำย
อย่ำงสวยงำม จำกนั้นนำท่ำนแวะถ่ำยรู ปกับ ศำลำว่ำกำรเมืองคิงส์ ตนั (City Hall) ซึ่ งเป็ นอำคำรสร้ำงขึ้นในปี
1843 ในแบบสไตล์บริ ติช เรเนซองส์ อันสวยงำม

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น

บ่ำย

นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่ เมืองออตตำวำ (Ottawa) (ระยะทำง 195 ก.ม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช.ม.) เป็ น
เมืองหลวงของประเทศแคนำดำ เมื องที่ ได้รับกำรยอมรั บว่ำมีควำมสวยงำม และเป็ นจุ ดศูนย์รวมของสถำนที่
ทำงประวัติศ ำสตร์ พิ พิ ธ ภัณฑ์ สวนสำธำรณะ ให้เที่ ย วชมมำกมำย เมื องออตตำวำ เป็ นเมื องที่ ต้ งั อยู่บ นฝั่ ง
แม่น้ ำออตตำวำ (Ottawa River) อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสี่ ของประเทศ และยังเมืองใหญ่อนั ดับสอง
ของรัฐออนแทรี โอ (Ontario) ซึ่ งเป็ นรั ฐที่ อยู่บริ วเณตอนกลำงของประเทศแคนำดำ ปั จจุบนั เมืองออตตำวำ
ได้กลำยเป็ นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็ วที่สุดในทวีปอเมริ กำ และยังเป็ นเมืองที่ได้รับกำรยอมรับว่ำมีควำมสะอำด
เป็ นอันดับ 2 ในประเทศแคนำดำ และเป็ นเมืองที่สะอำดเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย นำท่ำนถ่ ำยรู ปและ
ชมควำมยิ่งใหญ่ของ อำคำรพำเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อำคำรรัฐสภำที่สร้ำงขึ้นอย่ำงยิ่งใหญ่ และเป็ น
สถำนที่ ท่องเที่ ยวหลัก ที่ มีผูช้ มมำกที่ สุดแห่ ง หนึ่ ง ของประเทศ โดยอำคำรรั ฐสภำนั้นเป็ นอำคำรตัวอย่ำงที่ ดี
ของอำคำรที่สร้ำงขึ้นในสไตล์ฟ้ื นฟูกอธิ ค (Gothic Revival style) สร้ำงขึ้นในช่วงระหว่ำงวันที่ 24 กรกฎำคม
ค.ศ. 1916 แล้วเสร็ จใน วันที่ 1 กรกฎำคม ค.ศ. 1927 ตัวอำคำรตั้งอยูบ่ ริ เวณใจกลำงเมืองออตตำวำ ซึ่ งจำกจุดนี้
สำมำรถมองเห็ นวิวทิวทัศน์อนั งดงำมของแม่น้ ำออตตำวำได้อย่ำงชัดเจน นำท่ำนถ่ ำยรู ปกับ อำคำรหอศิลป์
แห่ งชำติแคนำดำ (National Gallery of Canada) ซึ่ งเป็ นอำคำรกระจกและอำคำรหิ นแกรนิต ออกแบบโดย
Moshe Safdie สร้ำงขึ้นในปี 1880 และเปิ ดอย่ำงเป็ นทำงกำรในปี 1988 ภำยใน มีกำรจัดแสดงภำพวำด, รู ปปั้ น
และรู ปถ่ำยเป็ นจำนวนมำก โดยสิ่ งที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชันในกำรจัดแสดงก็คงจะเป็ น รู ปปั้ นแมงมุมยักษ์
(The Maman statue) ของหลุยส์ บูร์ชวั ส์ (Louise Bourgeois) ศิลปิ นชำวฝรั่งเศส ซึ่ งถูกจัดแสดงไว้บริ เวณทำงเข้ำ
หลักของอำคำรหอศิ ลป์ แห่ งชำติแคนำดำ จำกนั้นนำท่ำนเดิ นเล่น ในย่ำนออตตำวำ ดำวน์ทำวน์ (Downtown
Ottawa) ตั้งอยู่บริ เวณใจกลำงเมืองออตตำวำ ซึ่ งปั จจุบนั กลำยเป็ นศูนย์กลำงกำรค้ำและเศรษฐกิ จของเมือง นำ
ท่ำนชม ย่ำนถนนแอลจิน (Elgin Street ) เป็ นถนนที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นที่สำมเหลี่ยมทองคำ ของเมืองออตตำวำ ซึ่ งเป็ น
จุดศูนย์รวมของร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร บำร์ และอื่นๆ อีกเป็ นจำนวนมำก

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น
นำท่ำนเข้ำสู่ โรงแรมที่พกั Crowne Plaza Gatineau – Ottawa Hotel**** หรื อเทียบเท่ำ
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วันทีส่ ี่

ออตตาวา – มอนทรีออล – แคลกะรี

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมอนทรี อลั (Montreal) (ระยะทำง 200 ก.ม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช.ม.) ซึ่ งเป็ นเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดในเขตกำรปกครองของรัฐควิเบก และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของประเทศแคนำดำ มอนท
รี อลั เคยเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดถึงในปี 1970 หลังจำกนั้นเมืองโตรอนโตก็แซงหน้ำไป เมืองมอนทรี อลั มีเอกลักษณ์
เฉพำะตัวที่ผสำนกลิ่ นไอของฝรั่ งเศส และ ยุโรป แต่ในขณะเดี ยวกันก็ให้ควำมรู ้ สึกของควำมเป็ นประเทศใน
ทวีปอเมริ กำเหนืออย่ำงชัดเจน นำท่ำนชมควำมงำมของ เขตเมืองเก่ำ (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซึ่ ง
มีอำคำรสู งทันสมัย ชมบรรยำกำศเมืองในแบบฝรั่งเศส เนื่ องจำกเมืองนี้ ประชำกรส่ วนใหญ่สื่อสำรโดยภำษำ
ฝรั่งเศส เรี ยกได้วำ่ เป็ นชุมชนฝรั่งเศสขนำดใหญ่นอกฝรั่งเศสเลยก็วำ่ ได้

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน

บ่ำย

นำท่ำนเข้ำชมวิหำรนอร์ ธเทอดำม (Notre Dame Basilica of Montreal) ซึ่ งเป็ นวิหำรเก่ำแก่และยิง่ ใหญ่ที่สุดของ
เมืองมอนทรี ออล ตัวอำคำรดั้งเดิ มสร้ ำงขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อำคำรปั จจุบนั นี้ สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ใน
ศิลปะแบบนีโอคลำสสิ กและนีโอกอธิก ภำยในวิหำรประดับด้วยไม้แกะสลัก และกระจกสี สวยงำมยิง่
นำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินมอนทรี ออล
ออกเดินทำงจำกสนำมบินมอนทรี ออล สู่ สนำมบินแคลกะรี โดยสำยกำรบินแอร์ แคนำดำ เที่ยวบิน AC155
(ใช้เวลำบินประมำณ 5 ชัว่ โมง)
เดินทำงถึงสนำมบินแคลกะรี (Calgary)
นำท่ำนเข้ำสู่ โรงแรมที่พกั Delta Calgary Airport Hotel**** หรื อเทียบเท่ำ

16.30 น.
19.40 น.
22.39 น.

วันทีห่ ้ า

แคลกะรี – โคลัมเบีย ไอซ์ ฟิลด์ – เลคหลุยส์

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำแบบ Breakfast Box
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแบมฟ์ (Banff) (ระยะทำง 146 ก.ม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัว่ โมง) ตั้งอยูใ่ น
หุ บเขำชื่อ โบว ริ เวอร์ วลั เล่ย ์ (Bow River Valley) มีฉำกหลังเป็ นเทือกเขำแคสเคด ที่มีควำมสู งถึง 2,998 เมตร
ประวัติของเมื องมี อยู่ว่ำ ในปี ค.ศ. 1880 ลอร์ ดสตำร์ ช โคนำ มำเยือนชุ มชนแห่ งนี้ และเกิ ดควำมประทับใจ
ใน ควำมงำมของภูมิประเทศ จึงตั้งชื่ อเมืองตำมชื่ อเมืองแบมฟ์ เชียร์ อันเป็ นบ้ำนเกิดของท่ำน Banff เมืองแบมฟ์
เป็ นเมืองเล็กๆ และเป็ นปำกทำงเข้ำ สู่ อุทยำนแห่ ง ชำติ แบมฟ์ นำท่ ำนเที่ ยวชมอุ ทยำนแห่ งชำติ แบมฟ์ (Banff
National Park) เป็ นอุทยำนแห่ งชำติแห่ งแรกและมีชื่อเสี ยงมำกที่สุดของแคนำดำ ตั้งอยูร่ ิ มเส้นทำงสำย Trans
Canadian Highway เมืองสำคัญ 2 เมืองในบริ เวณนี้ คือเมืองแบมฟ์ และเมืองเลคหลุยส์ เมื่อปี ค.ศ. 1841 สมัยนั้น
ยังไม่มีใครรู ้ จกั ดินแดนแถบนี้ เลย จนถึงปลำยปี ค.ศ. 1880 ได้มีกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟข้ำมทวีปสำย Canadian
Pacific Railway คนงำนก่อสร้ ำงได้มำเห็นควำมงดงำมของธรรมชำติที่เป็ นดิ นแดนแห่ งภูเขำที่สวยงำมนี้ จึง
นำไปเล่ ำลื อถึ งควำมงดงำมของภูมิประเทศ บนเทือกเขำร็ อกกี้ และต่อมำได้มีกำรค้นพบบ่อน้ ำพุร้อนที่ มีแร่

รหัสทัวร์ : THE9-CX-US-8APR-22OCT17H
ก ำมะถั น มำกมำยในบริ เวณนี้ เพื่ อ ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ น ำยทุ น เข้ ำ มำหำประโยชน์ จ ำกน้ ำพุ ร้ อ นซึ่ งเป็ น
ทรัพยำกรธรรมชำติ รัฐบำลบริ ติชโคลัมเบียจึงประกำศจัดพื้นที่ 10 ตำรำงไมล์ของ เทือกเขำซัลเฟอร์ น้ ี เป็ นเขต
อุทยำนเทือกเขำร็ อกกี้ (Rocky Mountain Park) ขึ้นในบริ เวณที่พบน้ ำพุร้อนในปี ค.ศ. 1885
กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน

บ่ำย

นำท่ำนเดิ นทำงสู่ ทุ่งน้ ำแข็งโคลัมเบียร์ ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield) (ระยะทำง 146 ก.ม. ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 1.30 ชัว่ โมง) นำท่ำนขึ้นรถ Snow Coach มุ่งหน้ำสู่ ลำนน้ ำแข็งโคลัมเบียร์ ไอซ์ฟิลด์ เป็ นธำรน้ ำแข็ง
Glacier ที่ มีอำยุนับหลำยล้ำนปี ซึ่ งมี ขนำดใหญ่พอๆ กับเมื องหนึ่ งเมื อง เป็ นเนิ นเขำที่ มีหิมะปกคลุ มหนำ
เป็ นเมตร เรี ยกได้วำ่ เป็ นดินแดนสวรรค์ของนักสกี นำท่ำนชมควำมงดงำมของธำรน้ ำแข็งอันขำวโพลนกว้ำงไกล
สุ ดสำยตำนับเป็ นไอซ์ฟิลด์ขนำดใหญ่ของเทือกเขำแคนำเดี้ ยนร็ อกกี้ และธำรน้ ำแข็งเพย์โต้กลำเซี ยร์ ให้ท่ำน
ได้สนุ กสนำนกับกำรนั่งรถ Snow coach ผ่ำนทุ่งน้ ำแข็ง และ เก็บภำพควำมทรงจำและควำมสวยงำมของ
ทุ่งน้ ำแข็งขนำดใหญ่ในแคนำดำแห่ งนี้ (ช่วงต้นเมษำยน โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ อำจจะยังไม่เปิ ดให้บริ กำรรถสโนว์
โค้ช เนื่องจำกต้องดูสภำพอำกำศ ทำงทัวร์ จะจัดกิจกรรมอื่นทดแทน ซึ่ งจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ)

ค่ำ

นำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบเลคหลุยส์ (Lake Louise) เป็ นทะเลสำบที่มีชื่อของรัฐอัลเบอร์ ตำ ตั้งอยูใ่ นเขตอุทยำน
แห่งชำติแบมฟ์ (Banff National Park) ชำวยุโรปคนแรกที่มำเห็นควำมงำมของทะเลสำบหลุยส์ คือ นักสำรวจชื่อ
ทอม วิลสัน (Tom Wilson) ค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1882 เลคหลุ ยส์ เป็ นเมืองชนบทที่อยูต่ ่ ำกว่ำทะเลสำบ เดิ มเป็ น
หมู่บำ้ นเล็กๆที่คนงำนสร้ำงทำงรถไฟใช้เป็ นที่พกั ในสมัยนั้น ชุ มชนนี้ มีชื่อว่ำ Holt City ต่อมำในปี ค.ศ. 1914
จึงได้ชื่อใหม่ว่ำ Lake Louise เพื่อเป็ นเกี ยรติ แก่เจ้ำหญิงหลุ ยส์ คำโรไลน์ อัตเบอร์ ตำ พระธิ ดำองค์หนึ่ งของ
ควีน วิก ตอเรี ย เนื่ อ งจำกเจ้ำ หญิ ง ได้ติด ตำมพระสวำมี ซ่ ึ งเป็ นผู ส้ ำเร็ จรำชกำรของอัง กฤษมำอยู่ใ นแคนำดำ
จึงได้ชื่อตำมพระนำมของเจ้ำหญิง ทะเลสำบหลุยส์ ต้ งั อยูเ่ หนื อเมืองบำนฟ์ ขึ้นไปรำว 60 กิโลเมตร ทะเลสำบ
อยูส่ ู งกว่ำระดับน้ ำทะเล 1,730 เมตร แวดล้อมด้วยเทือกเขำที่มีหิมะขำวโพลนปกคลุมยอดเขำ น้ ำในทะเลสำบ
เป็ นสี เขียวมรกต จึงได้ชื่อว่ำ “ทะเลสำบมรกต” มีผิวน้ ำนิ่ งที่เรี ยบใสรำวกับกระจกสะท้อนเงำของขุนเขำและ
ธำรน้ ำแข็งที่อยูส่ ู งขึ้นไปเป็ นภำพที่งดงำม สุ ดพรรณนำ ทะเลสำบแห่ งนี้ เป็ นจุดตั้งต้นของกำรปี นเขำเพื่อขึ้นไปดู
ธำรน้ ำแข็ง หรื อไปชมทะเลสำบเล็กๆ รำยล้อมด้วยเทือกเขำงดงำม อีกทั้งในทะเลสำบยังมีกอ้ นน้ ำแข็งลอยฟ่ อง
อยู่เป็ นจุ ดๆ อิ ส ระให้ท่ ำ นได้ช มควำมงำม ดั่ง สวรรค์บ นดิ นของทะเลสำบเลคหลุ ย ส์ และ เก็บ ภำพควำม
ประทับใจ
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น
นำท่ำนเข้ำสู่ โรงแรมที่พกั Lake Louise Inn Hotel / Banff International Hotel **** หรื อเทียบเท่ำ
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วันทีห่ ก

เทือกเขาซัลเฟอร์ (แคนเนเดีย้ น ร็อกกี)้ – ขึน้ กระเช้ าชมเทือกเขาซัลเฟอร์ – แคลกะรี

เช้ำ

16.48 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ เทือกเขำซัลเฟอร์ (Sulphur Mountain) ภู เขำสู งที่ เป็ นจุ ดกำเนิ ดของบ่อน้ ำร้ อนในอุ ทยำน
แห่ งชำติ เมื่อฝนตกลงที่ยอดเขำน้ ำฝนจะไหลผ่ำนชั้นกำมะถันลงไปรวมกันในทำงน้ ำใต้ดินที่ได้รับควำมร้อน
จำกใต้โลก เมื่อสะสมมำกเข้ำน้ ำที่ไหลออกมำจำกพื้นดินใต้ภูเขำจะกลำยเป็ นน้ ำร้อน ซึ่งบำงแห่ งไม่มีทำงน้ ำไหล
ทำให้น้ ำร้อนใต้ดินพุ่งออกมำตำมรอยปริ แตกของชั้นหิ นกลำยเป็ นน้ ำพุร้อนขึ้นมำ นำท่ำนสู่ สถำนี รถกระเช้ำ
ชื่ อว่ำ Sulphur Mountain Gondola Lift (กระเช้ำ 1 หลัง นัง่ ได้ประมำณ 4 ท่ำน) นำท่ำนนัง่ กระเช้ำขึ้นสู่ จุดชมวิว
บนยอดเขำซัลเฟอร์ ซึ่ งอยูส่ ู งกว่ำระดับน้ ำทะเลประมำณ 2,285 เมตร บนยอดเขำมีทำงเดินไปยังส่ วนที่สูงที่สุด
ของยอดเขำ คือ ยอดแซนซัน (Sanson Peak) สู ง 2,337 เมตร บนเทือกเขำมีอำคำรที่ทำกำรสำหรับนักพยำกรณ์
อำกำศ ซึ่ งชำวแคนำดำ เรี ยกอำคำรนี้ วำ่ “รังนกอินทรี ” อำคำรนี้ เป็ นสถำนที่ซ่ ึ งนักพยำกรณ์อำกำศชื่ อ นอร์ มนั
แซนซัน (Norman Sanson) ใช้เป็ นสถำนที่ทำงำนในกำรพยำกรณ์อำกำศเมื่อปี ค.ศ. 1903 ในอำคำรยังมีโต๊ะ เก้ำอี้
เตียงนอน และสิ่ งของเครื่ องใช้สมัยที่แซนซันมำทำงำนอยู่ ระหว่ำงทำงเดิ นไปยังยอดเขำมีจุดชมวิวอยู่เป็ น
ระยะ ๆ และมีป้ำยให้ควำมรู ้เรื่ องสัตว์ป่ำในท้องถิ่นกับธรรมชำติที่เห็นอยูร่ อบตัว และจุดชมวิวแห่ งนี้ ยงั สำมำรถ
มองเห็นวิวของเทือกเขำร็ อกกี้ และทะเลสำบมรกตอันงดงำมอีกด้วย อิสระให้ท่ำนได้ถ่ำยรู ปและชมวิวจำกมุมสู ง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น
นำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินแคลกะรี
ออกเดินทำงจำกสนำมบินแคลกะรี สู่ สนำมบินแวนคูเวอร์ โดยสำยกำรบินแอร์ แคนำดำ เที่ยวบิน AC160
(ใช้เวลำบินประมำณ 1.30 ชัว่ โมง)
เดินทำงถึงสนำมบินแวนคูเวอร์ (Vancouver)

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรไทย

กลำงวัน
14.00 น.
16.10 น.

นำท่ำนเข้ำสู่ โรงแรมที่พกั Empire Landmark Hotel **** หรื อเทียบเท่ำ (พักค้ำงคืนที่ 1)
วันทีเ่ จ็ด

เกาะวิคตอเรีย – สวนบูชาร์ ด การ์ เด้ น

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ ท่ำเรื อซอร์ วำสเซน (Tsaw Wassen) เพื่อนั่งเรื อเฟอร์ รี่ขำ้ มช่ องแคบจอร์ เจี ยอันสวยงำมสู่
“เกำะวิคตอเรี ย” เมืองหลวงของรัฐบริ ติชโคลัมเบีย ระหว่ำงทำงถ้ำโชคดี ท่ำนอำจจะมีโอกำสเห็ นฝูงปลำโลมำ
และปลำวำฬเพชฌฆำต ว่ำยวนอยู่ในบริ เวณอ่ำว นำท่ำนชม เมืองวิกตอเรี ย (Victoria) ซึ่ งเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่
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ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็ น "เมืองแห่ งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็ นเมืองหลวงของรัฐบริ ติชโคลัมเบีย
(British Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนำดำ นำท่ำนเที่ยวชมและถ่ำยรู ปกับ อำคำรรัฐสภำในเมืองวิกตอเรี ย
(British Columbia Parliament Buildings) โดยตัวอำคำรนั้นตั้งอยูใ่ จกลำงเมืองวิกตอเรี ย อำคำรแห่ งนี้ ถูกสร้ำงขึ้น
ในช่ วงระหว่ำงปี 1893 -1896 จำกนั้นนำท่ำนแวะถ่ำยรู ปกับ รู ปปั้ นพระนำงเจ้ำวิคตอเรี ย แห่ งประเทศอังกฤษ
นำท่ำนชมสวนบีคอนฮิลล์ (Beacon Hill Park) อีกหนึ่ งพื้นที่สีเขียวที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณใจกลำงเมือง โดยส่ วนแห่ งนี้ มี
พื้นที่ 75 ไร่ (185 เอเคอร์ ) อยูต่ ิดกับชำยฝั่งทำงตอนใต้ของเมืองวิกตอเรี ย ซึ่ งสิ่ งที่โดดเด่นที่สุดภำยในส่ วนก็คง
จะเป็ น "โทเทม" (Totem) หรื อ "เสำโทเทม" (Totem pole) ซึ่ งมีควำมสู งประมำณ 38.8 เมตร (127 ฟุต) จำกนั้น
นำท่ำนแวะถ่ำยรู ปกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์ ปรำสำทเครคดำรอค (Craigdarroch Castle Historical Museum)
ซึ่ งภำยในมี ก ำรจัดแสดงเกี่ ยวกับประวัติศำสตร์ ยุค วิกตอเรี ยน และเป็ นอี ก หนึ่ ง อำคำรที่ ถูกก ำหนดให้เป็ น
โบรำณสถำนแห่งชำติของแคนำดำ อิสระให้ท่ำนเดินเล่นตำมอัธยำศัย
กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (ติ๋มซำ)

บ่ำย

นำท่ำนเข้ำชมสวนบูชำร์ ด (Butchart Gardens) สวนดอกไม้ที่ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็ นสวนดอกไม้ที่งดงำมที่สุด
แห่ งหนึ่ งในโลก ซึ่ งมีอำยุมำกว่ำ 100 ปี จำกกำรชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชำร์ ด นำท่ำนชมสวนดอกไม้
และเดิ นชมบริ เวณสวนที่ ถูกจัดแต่งในหลำกหลำยรู ปแบบหลำกหลำยสไตล์ มี ท้ งั กำรจัดสวนแบบชังเค่น,
สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่น ฯลฯ อิสระให้ท่ำนเลือกซื้ อสิ นค้ำของที่ระลึก ของตกแต่งบ้ำนและสวน ภำพเขียน
พันธุ์ไม้ต่ำงๆ ภำยในร้ำนขำยของที่ระลึกสวนบูชำร์ ดตำมอัธยำศัยอิสระให้ท่ำนเดินเล่นตำมอัธยำศัย ก่อนนำท่ำน
นัง่ เรื อเฟอร์ รี่กลับสู่ แวนคูเวอร์

ค่ำ

รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น
นำท่ำนเข้ำสู่ โรงแรมที่พกั Empire Landmark Hotel**** หรื อเทียบเท่ำ (พักค้ำงคืนที่ 2)

วันแปด

กรุ งเทพ – แวนคูเวอร์ – สแตนลีย์ พาร์ ค – แกสทาวน์ (พักค้ าง 2 คืน)

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเที่ยวชม สวนสำธำรณะสแตนลีย ์ ปำร์ก (Stanley Park) ซึ่งตั้งอยูก่ ลำงเมืองแวนคูเวอร์ เป็ นเหมือนเกำะยื่น
ลงไปในเบอร์ ร ำดอิ นเลท มี พ้ื นที่ ก ว่ำ 10,000 เอเคอร์ ในสวนมี ต้น ไม้ข นำดใหญ่ ที่ มี อำยุนับ 100 ปี
ลอร์ด สแตนลีย ์ ผูว้ ำ่ กำรเขตปกครองแคนำดำ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้สร้ำงสวนแห่ งนี้ ข้ ึนเมื่อปี ค.ศ. 1888 สวนแห่ งนี้ เป็ น
สถำนที่ที่ชำวแคนำดำทุกเพศทุกวัยและทุกสี ผิวได้มำใช้ประโยชน์บนพื้นที่สีเขียวกลำงเมือง เพื่อกำรพักผ่อน
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กลำงวัน
บ่ำย

หย่อนใจ สันทนำกำร และออกกำลังกำย จุ ดเด่ นของสวนสำธำรณะที่ นักท่องเที่ ยวเข้ำชมกันมำกที่ สุด คื อ
กลุ่มเสำโทเทม (Totem) เสำสัญลักษณ์ ที่ต้ งั ไว้เพื่อระลึ กว่ำบริ เวณนี้ เคยเป็ นถิ่ นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดี ยน
มำก่อน ซึ่ งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสำโทเทม เล่ำเรื่ องรำวควำมเป็ นมำของเผ่ำและเป็ นที่เก็บอัฐิของคนตำย
หรื อสถำนที่ ประจำนศัตรู กลุ่มเสำแห่ งนี้ ได้ถูกนำมำจำกที่ ต่ำงๆ เป็ นกำรรวมเอำเสำโทเทมแบบต่ำงๆ ที่ ชำว
พื้นเมืองในท้องถิ่นทำขึ้น จำกนั้น นำท่ำนแวะถ่ำยรู ปกับ แคนำดำเพลส (Canada Place) สถำปัตยกรรมหลังคำรู ป
ใบเรื อสี ขำว คล้ำยโรงโอเปร่ ำเฮำส์ ของนครซิ ดนี ย ์ ออสเตรเลี ย หลังคำใบเรื อนี้ เดิ มสร้ ำงขี้นเป็ นหลังคำของ
Canada Pavilion ในงำน World's Fair ที่จดั ขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ได้เวลำนำท่ำนชมอำคำรที่ก่อสร้ำง
ด้วยสถำปั ตยกรรมโดดเด่นอันน่ำสนใจ คือ สถำนีรถไฟแคนำเดียนแปซิ ฟิก (Canadian Pacific Railway Station)
สร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็ นสถำนีชุมทำงรถไฟสำยข้ำมทวีป ปั จจุบนั เป็ นสถำนี รถลอยฟ้ ำกับเรื อข้ำมฟำกของ
เมืองแวนคูเวอร์ จำกนั้นนำท่ำนเที่ยวชม ย่ำนแกสทำวน์ (Gass Town) เป็ นชุ มชนแรกของคนที่มำตั้งถิ่นฐำนอยู่
ในรัฐบริ ติชโคลัมเบียก่อนที่จะมำเป็ นแวนคูเวอร์ ปั จจุบนั เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นกั ท่องเที่ยวจะต้องแวะมำ
เยี่ยมชมแหล่ งกำเนิ ดของเมื องแวนคู เวอร์ สำหรั บเมื องแกสทำวน์มีบรรยำกำศของเมื องเก่ ำสถำปั ตยกรรม
วิกตอเรี ยนที่ได้รับกำรบูรณะใหม่และรักษำให้อยู่ในสภำพดี จุดที่น่ำสนใจ คือ รู ปปั้ นของแกสซี แจ็คที่ต้ งั อยู่
บริ เวณจัตุรัสกลำงเมือง จำกนั้นนำท่ำนชมนำฬิ กำเรื อนแรกของโลกที่เดิ นได้ดว้ ยพลังไอน้ ำ โดยนำฬิ กำไอน้ ำ
จะตีเสี ยงดังบอกเวลำทุก 15 นำที เป็ นเสี ยงดนตรี เสี ยงเดียวกับนำฬิกำบิ๊กเบนในกรุ งลอนดอนและนำฬิกำจะพ่น
ไอน้ ำพวยพุง่ ออกมำทุก 1 ชัว่ โมง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรไทย
นำท่ำนสู่ แมกอำเธอร์ เกลน ช้อปปิ้ งเอำท์เลต (McArthurglen Shopping Outlet) ซึ่ งเป็ นเอำท์เลตขนำดใหญ่ต้ งั อยู่
ในแวนคูเวอร์ มีร้ำนค้ำกว่ำมำกมำย อิสระให้ท่ำนเลื อกซื้ อของอย่ำงจุใจ อำทิ BODY SHOP, HUGO BOSS,
H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY
HILFIGER เป็ นต้น

ค่ำ
20.30 น.

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร จีน
หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินเมืองแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอิน

วันทีเ่ ก้า

โตรอนโต – ฮ่ องกง

02.00 น.

ออกเดินทำงจำกสนำมบินแวนคูเวอร์ (Vancouver) สู่ สนำมบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) โดย
สำยกำรบินคำเธ่ย ์ แปซิ ฟิก แอร์ เวย์ส เที่ยวบิน CX889 (ใช้เวลำบินประมำณ 11 ชัว่ โมง)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สำยกำรบินมีบริ กำรอำหำรค่ำ และ อำหำรเช้ำระหว่ำงเที่ยวบิน
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วันทีส่ ิ บ

กรุ งเทพมหานคร

06.10 น.
08.15 น.

เดินทำงถึงสนำมบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินคำเธ่ย ์ แปซิ ฟิก แอร์ เวย์ส เที่ยวบิน CX705
(ใช้เวลำบินประมำณ 2.45 ชัว่ โมง) สำยกำรบินมีบริ กำรอำหำรเช้ำระหว่ำงเที่ยวบิน
เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ....

10.05 น.

10 วัน แกรนด์ แคนาดา (วงใหญ่ )
ราคาทัวร์ 145,000 บาท : 8-17 เม.ย. / 29 เม.ย. – 8 พ.ค. / 20-29 พ.ค. / 30 มิ.ย. – 9 ก.ค.
14-23 ก.ค./ 11-20 ส.ค. / 15-24 ก.ย. / 13-22 ต.ค.
อัตรำค่ำบริ กำร (บำท)
รำคำผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่ำนพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
พักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ
เด็กอำยุ 2 - 11 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่ำนละ
(รำคำสำมำรถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่ำนั้น)
รำคำทัวร์ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) – Land Only (ไม่รวมตัว๋ BKK-YVR //YYZ -BKK)
กรณี มีวซี ่าแคนาดาแล้วหรื อไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า หักค่าใช้จ่าย

เมษำยน – พฤษภำคม 2560
145,000
26,000
125,000
19,000
140,000
114,000
3,500

**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็ นจริ งที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น (คิด ณ วันที่ 22 สิ งหำคม 2560) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 ในแคนาดาส่ วนใหญ่ ไม่ มีบริการห้ องพักแบบ 3 เตียง เนื่องจากเตียงจะเป็ นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) ไม่
สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณี เดินทำงเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ำน แนะนำให้ท่ำน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกว่ำ
 กรณี เดินทำงเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หำกออกตัว๋ แล้ว ไม่สำมำรถขอคืนเงินได้ และไม่สำมำรถเปลี่ยนวันเดินทำงได้
 กระเป๋ ำเดินทำงเพื่อโหลด ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
 กระเป๋ ำถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวแกรนด์แคนำดำ (ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร) อัตรำนี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสำยกำรบินคำเธ่ย ์ แปซิ ฟิก แอร์ เวย์ส (กระเป๋ ำเดินทำง น้ ำหนัก ไม่เกิน 20 กก./ใบ)
 ค่ำภำษีสนำมบิน, ภำษีน้ ำมัน, ประกันภัยทำงอำกำศ
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บำท และ ค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศวงเงิน 2,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลหลังกลับจำกต่ำงประเทศภำยใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บำท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อำยุเกิน 85 ปี )
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ค่ำที่พกั ตลอดกำรเดินทำง (พักห้องคู่)
ค่ำอำหำรทุกมื้อตำมระบุ, ค่ำพำหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่ำงนำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ ตำมระบุ, ค่ำวีซ่ำแคนำดำ
น้ ำดื่มบริ กำรบนรถ 1 ขวดต่อท่ำนต่อวัน
ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำในโรงแรม, พนักงำนขับรถ, ไกด์ไทย
เจ้ำหน้ำที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง

อัตรำนี้ไม่รวมถึง
 ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว เช่น ค่ำซักรี ด ค่ำโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่ำเครื่ องดื่มมินิบำร์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%
กำรชำระเงิน

งวดที่ 1 : สำรองที่นงั่ จ่ำย 35,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 3 วันหลังได้รับกำรยืนยันกรุ๊ ปเดินทำงแน่นอน
งวดที่ 2 : ชำระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน ไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย (หำกไม่ได้มีกำรยืน่ วีซ่ำล่วงหน้ำ)
(เมษำยน-ธันวำคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30-44 วัน หักค่ำมัดจำ 35,000 บำท + ค่ำวีซ่ำ (ถ้ำมี)
(เมษำยน-ธันวำคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10-29 วัน หักค่ำมัดจำ 35,000 บำท + ค่ำใช้จ่ำยอื่น (ถ้ำมี)
(เมษำยน-ธันวำคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-9 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 100% ของค่ำทัวร์
(เมษำยน-ธันวำคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทำงที่ไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่ องจำกกำรยืน่ เอกสำรปลอม หักค่ำใช้จ่ำย 100%
***หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทัวร์ หลังได้ทำกำรยืน่ วีซ่ำเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรนำเล่มพำสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่ำในทุกกรณี ไม่วำ่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรยืน่ วีซ่ำจะรวมหรื อแยกจำกรำยกำรทัวร์ ก็ตำม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยกเลิ กกำรเดิ นทำงในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทำงทรำบ
ล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 20 วัน ก่อนกำรเดินทำง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ ยนแปลงกำรพำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำกำร โดยจะจัดหำสถำนที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลำดับแรก หรื อคืนค่ำเข้ำชมแก่คณะผูเ้ ดินทำงแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจำเป็ นสุ ดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน
กำรนัดหยุดงำน กำรประท้วง ภัยธรรมชำติ กำรก่อจรำจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหำกำรจรำจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคำนึ งและรักษำ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงไว้ให้ได้มำกที่สุด
 เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี้เป็ นกำรชำระแบบเหมำจ่ำยกับบริ ษทั ตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่ำนปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในกำรใช้บริ กำรที่ทำงทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่ำนได้ทำกำรตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทำง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรตรวจคนเข้ำเมือง และจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ ที่ท่ำนชำระ
มำแล้ว หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ำเมือง อันเนื่องจำกกำรกระทำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรื อกำรหลบหนีเข้ำเมือง
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 ในกรณี ที่ท่ำนจะใช้หนังสื อเดินทำงรำชกำร (เล่มสี น้ ำเงิน) เดินทำงกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หำก
ท่ำ นถู ก ปฎิ เสธกำรเข้ำ หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพรำะโดยปกติ นัก ท่องเที่ ย วใช้หนังสื อเดิ นทำงบุคคล
ธรรมดำ เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับ หำกท่ำนต้องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ ท่ำนจะต้องชำระ
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนต่ำงที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็ นผูก้ ำหนด ซึ่งทำงบริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกกำรเดินทำง ถ้ำทำงบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทำงต้องรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบิน
เท่ำนั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสำมำรถทำกำร Refund ได้เท่ำนั้น)
 ท่ำนที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ำยขำยก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่ำ
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันกำรเดินทำง แน่นอน หำกท่ำนออกตัว๋ ภำยในประเทศโดยไม่ได้รับกำรยืนยันจำกพนักงำน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศได้
 เมื่อท่ำนจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้ำงต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกำหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งอำจจะ
ทำให้ท่ำนไม่ได้หอ้ งพักติดกันตำมที่ตอ้ งกำร หรื อ อำจไม่สำมำรถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่ องปรับอำกำศที่มีจะให้บริ กำร
ในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น
 ในกรณี ที่มีกำรจัดประชุมนำนำชำติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่ำตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
กำรปรับเปลี่ยนหรื อย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณำงดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ ำใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนำด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หำ้ มนำติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขำด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อำทิ ครี ม โลชัน่ น้ ำหอม ยำสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้ำ เป็ นต้น จะถูกทำกำรตรวจอย่ำง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญำตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรำกำรองค์กำรกำรบินพลเรื อนระหว่ำง
ประเทศ ( ICAO )
 หำกท่ำนซื้ อสิ นค้ำปลอดภำษีจำกสนำมบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทำง เที่ยวบิน จึงสำมำรถนำขึ้นเครื่ องได้
และห้ำมมีร่องรอยกำรเปิ ดปำกถุงโดยเด็ดขำด
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สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สำหรับน้ ำหนักของสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุ ญำตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผูโ้ ดยสำรชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรี ยกเก็บค่ำระวำงน้ ำหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ ของสำยกำร
บินที่ท่ำนไม่อำจปฎิเสธได้ หำก น้ ำหนักกระเป๋ ำเดินทำงเกินกว่ำที่สำยกำรบินกำหนด
 สำหรับกระเป๋ ำสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุ ญำตให้นำขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภำระ ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ ำหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ ำและสัมภำระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนำดใหญ่เกินไป ไม่เหมำะกับกำรเป็ นกระเป๋ ำถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพรำะหำกเกิดกำรสู ญหำย สำยกำรบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตำมกฎไออำต้ำเท่ำนั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมำณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ ำหนักกระเป๋ ำจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทำงชั้นธรรมดำ (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทำงชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนำให้โหลดของมีค่ำทุกประเภทลงกระเป๋ ำใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ ำใบใหญ่เกิ ดกำรสู ญหำยระหว่ำงกำรท่องเที่ ยว (ระหว่ำงทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่ำงบิ น) โดยปกติ ป ระกันภัยกำร
เดินทำงที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทำให้ลูกค้ำจะไม่ครอบคลุมค่ำชดเชยในกรณี กระเป๋ ำใบใหญ่สูญหำย อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯจะ
พิจำรณำชดเชยค่ำเสี ยหำยให้ท่ำน โดยชดใช้ตำมกฎของสำยกำรบินเท่ำนั้น นัน่ หมำยถึงจะชดเชยตำมน้ ำหนักกระเป๋ ำ คูณ
ด้วยค่ำชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่ำนั้น ดังนั้นท่ำนจึงไม่ควรโหลดของมีค่ำทุกประเภทในกระเป๋ ำใบใหญ่ เพรำะหำก
เกิดกำรสู ญหำย ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ กำรชดเชยค่ำเสี ยหำยตำมรำยระเอียดข้ำงต้นเท่ำนั้น
 กรณี กระเป๋ ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสู ญหำย บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบชดเชยค่ำเสี ยหำยให้ท่ำนได้ ดังนั้นท่ำน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่ำน
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เอกสารยื่นวีซ่าแคนาดา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(ใช้เวลำยืน่ ประมำณ 12 วันทำกำร) (ทำงบริ ษทั ทัวร์ ดำเนิ นกำรยืน่ ให้และรวมค่ำวีซ่ำแล้ว)
แบบฟอร์ มคำร้องขอวีซ่ำ และ แบบฟอร์ มเกี่ยวกับครอบครัว (กรุ ณำกรอกให้ครบถ้วน)
(กรุ ณำกรอกแบบฟอร์ มภำษำไทยที่ทำงบริ ษทั ฯ ทัวร์ ให้กรอกข้อมูล เพื่อทำวีซ่ำออนไลน์)
หนังสื อเดินทำง (Passport) ที่เหลืออำยุกำรใช้งำนได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้ำสำหรับติดวีซ่ำ อย่ำงน้อย 3 หน้ำ
หำกมีหนังสื อเดินทำงเล่มเก่ำให้แนบมำด้วย
รู ปถ่ำยสี หน้ำตรง ฉำกหลังสี ขำว ขนำด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน
สำเนำบัตรประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน (กรุ ณำถ่ำยหน้ำแรกที่มีรำยละเอียดบ้ำนเลขที่มำด้วย)
สำเนำทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หำกมีกำรเปลี่ยนคำนำหน้ำเป็ น ...นำง... ต้องแนบมำ)
สำเนำทะเบียนหย่ำ (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้ำหย่ำและหำกมีกำรใช้คำนำหน้ำเป็ น ....นำง...ต้องแนบมำ)
สำเนำใบมรณะบัตร
สู ติบตั ร (กรณี เด็กต่ำกว่ำ 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมำ)
กรณี เด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี บริ บูรณ์: (หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสำรเพิม่ เติมดังนี้
- เด็ก เดินทำงกับบุคคลอื่น บิดำและมำรดำต้องทำหนังสื อแสดงควำมยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วำ่ กำรเขตหรื อ
อำเภอเท่ำนั้น และให้ระบุวำ่ ยินยอมให้เด็กเดินทำงกับใคร (ระบุชื่อ) มีควำมสัมพันธ์อย่ำงไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทำงกับบิดำ มำรดำต้องทำหนังสื อแสดงควำมยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วำ่ กำรเขตหรื ออำเภอเท่ำนั้นและ
ให้ระบุวำ่ มำรดำยินยอมให้เด็กเดินทำงกับบิดำ (ระบุชื่อบิดำ)
- เด็ก เดินทำงกับมำรดำ บิดำต้องทำหนังสื อแสดงควำมยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วำ่ กำรเขตหรื ออำเภอเท่ำนั้นและ
ให้ระบุวำ่ บิดำยินยอมให้เด็กเดินทำงกับมำรดำ (ระบุชื่อมำรดำ)

11. หลักฐำนกำรทำงำน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมำยรับรองกำรทำงำนให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถำนฑูตและประเทศ)
-

กรณี ผเู ้ ดินทำงเป็ นเจ้ำของกิจกำร : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรำยชื่อผูป้ ระกอบกิจกำร (อำยุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณี ผเู ้ ดินทำงเป็ นเจ้ำของร้ำนค้ำ : ใช้ทะเบียนพำณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้ำของร้ำนค้ำ
กรณี พนักงำนบริ ษทั : ใช้จดหมำยรับรองกำรทำงำนจำกนำยจ้ำง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลำกำรว่ำจ้ำง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้ำรำชกำร : ใช้หนังสื อรับรองจำกหน่วยงำน
กรณี เกษียณอำยุรำชกำร: ถ่ำยสำเนำบัตรข้ำรำชกำรบำนำญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษำ ต้องมีหนังสื อรับรองจำกสถำบันศึกษำ นั้นว่ำกำลังศึกษำอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษำ

12. หลักฐำนกำรเงิน : (กรุ ณำเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สำเนำบัญชี เล่มเดียวกัน)
1. หนังสื อรับรองสถำนะทำงกำรเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนำคำร ระบุชื่อเจ้ำของบัญชีให้ครบถ้วน มีอำยุไม่เกิน 20 วันนับจำกวันที่จะยืน่ วีซ่ำ
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2. สำเนำสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจำกเดือนที่จะยืน่ วีซ่ำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่ำ 100,000 บำทต่อกำร
รับรอง 1 ท่ำน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กำ้ วข้ำมเดือน (ปรับสมุดและสำเนำ 20 วันก่อนยืน่ วีซ่ำ)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมำยเหตุ : หำกสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีกำรกระโดดข้ำมเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจำกเดือน 1 ข้ำมไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่ำนต้องไปขอ Bank statement จำกทำงธนำคำรแทนกำรถ่ำยสำเนำสมุดบัญชี
3. บัญชีฝำกประจำ (Fixed) สำมำรถแนบประกอบได้ แต่ท่ำนต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มำด้วย
หำกต้องกำรใช้บญั ชีฝำกประจำ ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถำนะทำงกำรเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝำกประจำ (Fixed account) ออกโดย
ธนำคำร ระบุชื่อเจ้ำของบัญชีให้ครบถ้วน มีอำยุไม่เกิน 20 วันนับจำกวันที่จะยืน่ วีซ่ำ
- สำเนำสมุดบัญชีฝำกประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่ำ 100,000 บำทต่อกำรรับรอง 1 ท่ำน
หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสำรดังนี้
- หนังสื อรับรองทำงกำรเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้ำของบัญชี รับรองค่ำใช้จ่ำยให้ใคร (ต้องระบุ
ชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมำยด้วย)
- กรุ ณำแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้ำน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐำน เพื่อแสดงสถำนะ และควำมสัมพันธ์ว่ำ
เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง
- จดหมำยรับรองจำกนำยจ้ำงระบุวำ่ เป็ นผูร้ ับรองค่ำใช้จ่ำย พิมพ์เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝำก ดังข้อ 12.1 และ 12.2
(สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมำ)

