แวนคูเวอร์ - เที่ยวชมเมือง - วิคตอเรีย - ชมสวนบุชาดการ์ เด้ น - คัลการี - บาน์ ฟ - ยอดเขาซัลเฟอร์ - เลค หลุยส์ โคลัมเบียไอซ์ ฟิลด์
Icefield Parkway – GLACIER SKY WALK - คัลการี - มอลทริออล – ออตตาวา
คิงส์ ตัน - ล่ องเรือ 1,000 เกาะ - นา้ ตกไนแองการ่ า - ชมเมืองไนแองการ่ า ชิมไวน์ - โตรอนโต
อาหารมือ้ ค่าสุดพิเศษ!!! บนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เมนูพเิ ศษ!!! Canadian Lobster
สัมผัสความงดงามของนา้ ตกไนท์แองการ่ าด้ วยห้องพักวิวนา้ ตกทุกห้ อง
กาหนดเดินทาง
15-25 กันยายน // 14-24 ตุลาคม 2561
(กรุณาสารองที่น่ ังล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันที่1
08.00 น.
11.05 น.
13.15 น.

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ – แวนคูเวอร์ – เที่ยวชมเมือง
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ M สายการบินคาร์ เธ่ ย์ แปซิฟิค CATHAY PACIFIC
AIRWAYS ) พร้ อมเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ ังบนเครื่อง
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ CX 750 / CX 838
*** บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล ***
เดินทางถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์ หลังผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
นำท่ำนชม “สะพานแขวนคาปิ ลาโน” (CAPILANO SUSPENTION BRIDGE) ที่พำดผ่ำนหน้ ำผำสูงชันของแม่นำ้
และได้ รับกำรขนำนนำมว่ำเป็ นสะพำนขึงที่ยำวที่สดุ ในโลก แวะชมตัวเมือง “แก๊ สทาวน์ ” GAS TOWN จุด
กำเนิดของชุมชนเมืองประมำณกว่ำร้ อยปี ชมนาฬิกาไอนา้ ที่ ได้ รับกำรอนุรักษ์ ไว้ อย่ำงดี นาท่ านชมนครแวนคู
เวอร์ เมืองที่ เงียบสงบและน่ำอยู่ติดอันดับโลก เนื่อ งด้ วยทำเลที่ ตงอยู
ั ้ ่ริมมหำสมุทรแปซิฟิก จึงทำให้ มีอ ำกำศที่
อบอุ่นและไม่หนำวเย็นจนเกินไปในฤดูหนำว ผ่ านชมย่ านธุ รกิจการค้ าสาคัญชมท่ าเรื อสาหรั บเรื อ สาราญ
ขนาดยักษ์ จากนัน้ นาท่ านสู่สวนสแตนเลย์ STANLEY PARK สวนสำธำรณะที่ได้ รับกำรบริ จำคที่ดินมำจำก
ชำวเมืองแวนคูเวอร์ ปั จจุบนั นี ้เปรี ยบเสมือนป็ นปอดที่ สำคัญ ของชำวเมือ ง นาชมแท่ งเสาโทเท็ม TOTEM
POLE สัญลักษณ์ของชนเผ่ำพื ้นเมือง “อินเดียแดง” แล้ วข้ ำมสูเ่ ขตอนุรักษ์พนั ธุ์ไม้ ทำงตอนเหนือของเมือง ผ่ำนชม
ย่ำนธุรกิจ กำรค้ ำสำคัญ ชมท่ำเรื อ สำหรั บเรื อ สำรำญขนำดยักษ์ เก็บภำพควำมงดงำมทำงสถำปั ตยกรรมของ
อำคำรแคนำเดียน เพลส Canadian Place Building สถำปัตยกรรมหลังคำรูปใบเรื อสีขำว คล้ ำยโรงโอเปร่ ำ เฮำส์
ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคำใบเรื อนีเ้ ดิมสร้ ำงขี ้นเป็ นหลังคำของ Canada Pavilion ในงำน World's Fair ที่
จัดขึ ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts ได้ เวลำนำท่ำนชมอำคำรที่ ก่อสร้ ำงด้ วย
สถำปัตยกรรมโดดเด่นอันน่ำสนใจ คือ สถำนีรถไฟแคนำเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) สร้ ำงขึ ้น
เมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็ นสถำนีชมุ ทำงรถไฟสำยข้ ำมทวีป ปัจจุบนั เป็ นสถำนีรถไฟลอยฟ้ำ (Sky Train) ของนครแวนคู

ค่า
พักที่ :
วันที่2
เช้ า
08.00 น.

เที่ยง
บ่ำย

ค่า
20.20 น.
22.54 น.

พักที่ :

เวอร์ ผ่ำนชม “แก๊ สทำวน์” GAS TOWN จุดกำเนิดของชุมชนเมืองประมำณกว่ำร้ อยปี ชมนำฬิกำไอน ้ำที่ได้ รับกำร
อนุรักษ์ไว้ อย่ำงดี
บริการอาหารมือ้ ค่า ภัตตาคาร
HILTON VANCOUVER HOTEL METROTOWN
หรือระดับใกล้ เคียง
เกาะแวนคูเวอร์ – ชมเมืองวิคตอเรีย – บุดชาดการ์ เด้ น – บินภายในสู่เมืองคัลการี
บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
ออกเดินทำงสูท่ ่ำเรื อเฟอร์ รี่ นำท่ำนลงเรื อสูเ่ มืองวิคตอเรี ย เกำะแวนคูเวอร์ ล่องผ่ำนเส้ นทำงท่องเที่ยว เส้ นทำงทะเล
ในหำกโชคดีท่ำนจะได้ เห็น แมวน ้ำ โลมำ และ วำฬเพชฌฆำต ชมทัศนียภำพงดงำม (ใช้ เวลำล่องเรื อ 1.45 ช.ม.)
ถึงท่ำเรื อที่เมืองวิคตอเรี ย นำเดินทำงต่อโดยรถโค้ ชสูก่ ลำงเมืองวิคตอเรี ย เมื องหลวงรัฐบริ ติสโคลัมเบีย นำท่ำนนั่ง
รถชมเมือ งแวะชมหลักกิโลเมตรที่ ศูนย์ (Mile Zero) ของประเทศแคนำดำ ที่ ตัง้ อยู่ในบริ เวณ สวนเขำบีคอน
Beacon Hill Park นำชมอ่ำวหน้ ำเมือ งที่ ประกอบด้ วยอำคำรเก่ำแก่กว่ำ 100 ปี ชมอำคำรรั ฐ สภำ Victoria
Parliament งำนสถำปั ตยกรรมในสไตล์ นี โอ บำร๊ อค ที่งดงำมยิ่ง สร้ ำงเสร็ จในปี 1897 ชมสวนด้ ำนหน้ ำอำคำร
รัฐสภำที่มีรูปปัน้ พระนำงวิคตอเรี ย พระรำชินี ผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษ ในท่ำยื่นให้ ท่ำนได้ เก็บภำพเป็ นที่ระลึก นำท่ำน
เก็บภำพควำมงำมด้ ำนหน้ ำโรงแรม ดิ เอมเพรส The Empress มีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 100 ปี สร้ ำงในสไตล์ปรำสำท
ยุโรป เก็บภำพรูปปัน้ กับตันเจมส์คกุ ที่ยื่นตระหง่ำนเป็ นสัญลักษณ์ ด้ำนหน้ ำโรงแรมดิ เอมเพรส จำกนัน้ เข้ ำสู่ย่ำน
ชุมชนคนเอเชีย ไชน่ำทำวน์ แหล่งที่ผ้ คู นจำกกวำงตุ้ง เข้ ำมำตังหลั
้ กแหล่งตังแต่
้ ครัง้ สมัยยุคตื่นทอง ปั จจุบนั เป็ น
ย่ำนธุรกิจกำรค้ ำของเมืองวิคตอเรี ย
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำเดินทำงโดยรถโค้ ชสู่สวน “พฤษชาติบุทชาด” (BUTCHART GARDEN) (ซึ่งดัดแปลงมำจำกเหมืองเก่ำ ของ
ตระกูลบุทชำด สวนแห่งนี ้มีชื่อเสียงระดับโลกด้ วยพันธุ์ไม้ ตำ่ งๆ อิสระทุกท่ำนตำมอัธยำศัยเดินชมกำรจัดสวนขนำด
ใหญ่ด้วยพรรณไม้ ตำมฤดูกำล ชมดอกไม้ นำนำชนิด แปลกทัง้ สีและกลิ่น รวมทัง้ ชมควำมงดงำมของกำรจัดสวนที่
นำรูปแบบมำจำกทัว่ โลก น ้ำพุแมกไม้ งดงำมยิ่ง
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร / หลังอำหำรนำท่ำนออกเดินทำงมุง่ หน้ ำสูส่ นำมบินวิคตอเรี ย
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ AC8558
เดินทางถึงสนามบินเมืองคัลการี รั ฐอัลเบอร์ ต้า ALBERTA แหล่งผลิตนำ้ มันมำกที่สดุ ในแคนำดำ นำท่ำน
เดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั
DELTA CALGARY IN-TERMINAL HOTEL

หรือระดับใกล้ เคียง

คัลการี – บาน์ ฟ – โคลัมเบียไอซ์ ฟิลด์ – Glacier Sky Walk
พักโรงแรมริมทะเลสาบ เลคหลุยส์
เช้ า
บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงบนถนนสำยแจสเปอร์ (ชมควำมงำมตลอดทัง้ เส้ นทำง) ซึ่งเป็ น ถนนหลวงสำยที่สวยงำม
ที่สดุ สำยหนึ่ง คดเคี ้ยวไปตำมเทือกเขำร็อคกี ้ ตัดผ่ำนวนอุทยำนเก่ำแก่ ที่เป็ นป่ ำที่อดุ มสมบูรณ์ ทงั ้ สองข้ ำงทำง และ
ทะเลสำบสีสนั สดใน ในช่วงฤดูหนำวทะเลสำบเหล่ำนี ้จะกลำยเป็ นน ้ำแข็งซึ่งส่องประกำยงดงำมยิ่ง นำท่ำนสู่จุดพัก
รถระหว่ำงทำง เดินทำงถึงไอซ์ฟิลด์ พำร์ คเวย์ ศูนย์นักท่องเที่ยว Icefield Tourist Center มีเวลำให้ ท่ำนเก็นภำพ
ควำมสวยงำม หรื อเลือกซื ้อของที่ระลึก
เที่ยง
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ำย
นำท่ำนโดยสำรรถบิก๊ ฟุต ตะลุยทุ่งหิมะ Snow Coach สูท่ ่งุ น ้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ Columbia Ice Field ซึ่งเป็ น
ทุ่งธำรน ้ำแข็งล้ ำนปี ที่ ใหญ่ ที่สดุ ในแคนำดำ รถสโนว์โค้ ชจะนำท่ำนออกเดินทำงสู่จุดศูนย์ กลำงของทุ่งนำ้ แข็ง มี
เวลำอิสระทุกท่ำนถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย (ขึ ้นอยู่กับฤดูกำล) พิเศษสุด...หลังจำกนัน้ เดินทำงสู่ กลำซียร์ วอคเกอร์
GLACIER WALKER เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด CHECK IN แห่งใหม่ ทำงเดินของสกำยวอล์ค มีลกั ษณะ
เป็ นรูปเกือกม้ ำเป็ นทำงเดินกระจกใสยื่นจำกหน้ ำผำออกไป 280 เมตร ใช้ วสั ดุอย่ำงดีในกำรก่อสร้ ำงและสร้ ำงรำว
กันตลอดแนวสองด้
้
ำน พร้ อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบด้ ำนให้ สวยงำมเพื่อให้ เป็ นจุดชมวิวเทื อกเขำ CANADEAN
ROOKIES ท่ำนจะได้ เดินบนพื ้นกระจกใสที่มองทะลุเห็นเบื ้องล่ำงที่เป็ นโตรกเหวหลำยร้ อยเมตร นำท่ำนเดินทำงสู่
ทะเลสำบหลุยส์ Lake Louise (130 กม.) ชมควำมงดงำมของ ทะเลสำบที่มีนำ้ เป็ นสีเขียวมรกตสดใสจนเมื่อชำว
ผิวขำวกลุม่ แรกที่เข้ ำมำสำรวจเส้ นทำงเพื่อวำงทำงรถไฟเมื่อปี 1882 โดยกำรนำของนำยทอม วิลสัน Tom Wilson
เดินทำงมำพบทะเลสำบแห่งนี ้ได้ ตงั ้ ชื่ อ ให้ ว่ำ ทะเลสาบมรกต แต่ได้ รับกำรตัง้ ชื่ อใหม่ในเวลำต่อ มำอย่ำงเป็ น
ทำงกำรว่ำ “ทะเลสาบหลุยส์ ” ตำมพระนำมของเจ้ ำฟ้ำหญิงหลุยส์ Princess Louise พระรำชธิดำในสมเด็จพระ
นำงเจ้ ำวิคตอเรี ย
ค่า
บริ ก ารอาหารมื อ้ ค่ า ณ ภั ต ตาคาร เมนู พิเ ศษ...สเต๊ ก เนื ้อ รสเลิ ศ พร้ อมเครื่ องดื่ ม ให้ ท่ า นเลื อ ก
(ท่ านใดไม่ ทานเนือ้ วัวกรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่แผนกเซลล์
พักที่ : ELK + AVENUE HOTEL
หรือระดับใกล้ เคียง
วันที่4
ท ะ เ ล ส า บ ห ลุ ย ส์ – อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ บ า น์ ฟ – ย อ ด เ ข า ซั ล เ ฟ อ ร์ – น ้ า ต ก โ บ ว์
คัลการี
เช้ า
บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
อิสระทุกท่ำนชมควำมงำมของทะเลสำบหลุยส์ Lake Louise ทะเลสำบที่มีนำ้ เป็ นสีเขียวมรกตสดใส จำกนัน้ นำ
ท่ำนชมสำยน ้ำตกโบว์ Bow Falls กัดเซำะหินลงเป็ นซอก จนสำมำรถเห็นชันหิ
้ นที่มีสีสนั งดงำมหลำกสี ลัดเลำะธำร
น ้ำตกสวย แปลกตำด้ วยสำยน ้ำที่หลำกสู่พื ้นหินเบื ้องล่ำงแล้ วอิสระตำมอัธยำศัยเดินเล่น หรื อช้ อปปิ ง้ ของที่ร ะลึก
ย่ำนกลำงเมือ งที่โอบล้ อมไว้ ด้วยอ้ อมแขนของหมู่ขนุ เขำสลับสล้ ำงงดงำมด้ วยแสงอำทิตย์กระทบสันเขำก่อนลับ
ขอบฟ้ำ
วันที่3

เที่ยง
บ่ำย

ค่า
พักที่ :
วันที่5
เช้ า
07.00 น.
12.58 น.
บ่ำย

ค่า
พักที่ :

บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนนัง่ กระเช้ ำสูย่ อดเขำซัลเฟอร์ ด้ วย ควำมสูงกว่ำ 2,288 เมตร เพื่อชื่นชมควำมงำมของเมืองบำน์ฟ ซึ่งโอบ
ล้ อมด้ วยเทือกเขำร็อกกี ้ มีเวลำให้ ท่ำนเดินเล่นชมวิวที่สวยงำมท่ำนอำจมีโอกำศเห็นแพะภูเขำที่อำศัยอยู่ในบริ เวณ
นี ้ นำท่ำนเดินทำงสู่เมือ ง Bunff National Park เมืองเล็กๆน่ำรั กที่ ซ่อนตัวอยู่ ในเทื อกเขำ Rocky ทำงด้ ำน
ตะวันออกของ Calgary ในรัฐ Alberta ประเทศแคนำดำ เป็ นสถำนที่ ที่ นักท่องเที่ยวไม่ควรพลำด สำมำรถเที่ยว
เมืองบำนน์ฟได้ ทงปี
ั ้ ไม่วำ่ จะเป็ นฤดูไหนเพรำะที่นี่มีกิจกรรมมำกมำยให้ นักท่องเที่ยวได้ ทำและสัมผัส เช่นกิจกรรม
ปี นเขำ, ตังแคมป์
้
, ขี่ม้ำ, ล่ำสัตว์, เดินป่ ำ, ตกปลำ, ล่องเรื อ, ล่องแก่ง ส่วนคนชื่นชอบหิมะ กิจกรรมในฤดูหนำวก็น่ำ
สนุกไม่แพ้ ฤดูอื่นๆ โดยเฉพำะ สกี เพรำะบริ เวณเทือกเขำ Rocky ได้ ชื่อว่ำเป็ นแหล่งสกีที่สวยที่สดุ อีกแห่งหนึ่งของ
โลก ตัวเมือง Banff เองมีขนำดแค่ 4 ตำรำงกิโลเมตรเท่ำนัน้ เรำสำมำรถเดินเล่นทั่วเมืองไดภำยในเวลำไม่เกิน 1
ชัว่ โมง สองข้ ำงทำงมีโรงแรมที่พกั ทุกระดับเรี ยงรำยเต็มไปหมด ส่วนมำกจะมองเห็นวิวสวยของภูเขำและป่ ำแถบ
นั ้น ร้ ำนค้ ำของฝำกของที่ ระลึกมีอ ยู่เต็มไปหมด ให้ ท่ำนสัมผัสธรรมชำติอ ย่ำงเต็มอิ่ม อำกำศที่ บริ สุทธิ์ภ ำยใน
อุทยำนจะทำให้ ท่ำนรู้สกึ สดชื่น ให้ ท่ำนได้ เดินเล่นเลือกซื ้อของที่ละลึก พร้ อมเก็บภำพอั นสวยงำมของอุทยำน ท่ำน
อำจเจอกวำงเรนเดียร์ หรื อมูส เดินอยู่บริเวณนี ้ ได้ เวลำสมควรเดินทำงสู่ เมืองคัลการี
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร
DELTA CALGARY IN-TERMINAL HOTEL
หรือระดับใกล้ เคียง
คัลการี – มอลทริออล
บริการอาหารมือ้ เช้ า แบบ BREAKFAST BOX
ออกเดินทางสู่เมืองมอนทรีออล Montreal โดยเที่ยวบินที่ …
เดินทางถึงเมืองมอลทรีออล Montréal
ท่ำนชมนครมอนทรี ลออล เมืองวัฒนธรรมฝรั่งเศสนอกประเทศฝรั่งเศส ตัวเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่รอบๆ เนินเขำที่ปกคลุมด้ วย
ป่ ำไม้ สวยงำม ที่ชื่อว่ำมองต์เรอัล Mont Real (Mont Royal) ซึ่งชื่อ นี ้เป็ นที่มำของชื่อเมือง นำชมเขตเมืองเก่ำ และ
เมืองใหม่อำคำรสูงทันสมัย ย่ำนกำรค้ ำใต้ ดนิ ที่เหมำะสมกับหน้ ำหนำวที่หนำวจัดและหน้ ำร้ อนที่ร้อนจัดเช่น กันชม
บรรยำกำศเมืองแบบฝรั่งเศส เนื่องจำกเมืองนีเ้ ป็ นเมืองชุมชนที่พดู ภำษำฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สดุ นอกประเทศฝรั่งเศส
ชมวิหำรนอร์ ธเทอดำมโบสถ์เก่ำแก่และยิ่งใหญ่ที่สดุ ของเมืองมอลทรี ออล อำคำรดั ง้ เดิมสร้ ำงขึ ้นในศตวรรษที่ 17
แต่อำคำรปัจจุบนั นี ้สร้ ำงขึ ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลำสสิกและ นีโอกอธิก สำมำรถจุคนได้ ประมำณ
3,800 คน ซึ่งภำยในประดับด้ วยไม้ แกะสลักและกระจกสีสวยงำมยิ่ง นำท่ำนข้ ำมแม่นำ้ เซนต์ลอเรนซ์ สู่เกำะเซนต์
เฮเลนำ St.Helena Island เก็บภำพควำมงำมของสวนสำธำรณะที่ใหญ่ที่สดุ ของเมือง นำท่ำนเดินทำงสู่จุดชมวิว
ของโบสถ์ Saint Joseph's Oratory Basilica ซึ่งตังตระหง่
้
ำนอยู่บนเขำรอยัล Mont Royal ตำมชื่อเมือง สร้ ำงขึ ้นใน
ปี ค.ศ.1967 ในสไตล์อิตำเลียนเรอเนสซองส์ เข้ ำชมภำยในโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี ้ พร้ อมเก็บภำพควำมสวยงำมของ
ตัวเมือง
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊ กปลาแปซิฟิก แซลมอนรสเลิศ พร้ อมเครื่องเคียง
LE CANTILE SUITE HOTEL
หรือระดับใกล้ เคียง

วันที่6
เช้ า

เที่ยง
บ่ำย

ค่า
พักที่ :
วันที่7
เช้ า

เที่ยง
บ่ำย

มอลทรีออล – ออตตาวา – คิงส์ ตัน
บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองออตตาวา” (Ottawa) (ระยะทำง 180 กม.) ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ ชื่นชมกับธรรมชำติอัน
งดงำมประกอบกับควำมงดงำมของแม่นำ้ เซนต์ลอเรนซ์ ซึ่งเป็ นแม่นำ้ สำย สำคัญที่มีชื่อเสียงและสวยงำม สู่เมือง
ออตตำวำเมืองหลวงของประเทศคำนำดำซึ่งพระนำงเจ้ ำวิคตอเรี ย ทรงประกำศให้ อ็อตตำว่ำเป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศ และทำลำยควำมหวังของเมืองมอลทรี ออล เมืองโตรอนโต และเมืองอื่นๆ ที่เป็ นคู่แข่งในเรื่ องนี ้ นาท่ าน
ถ่ ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ ของ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อำคำรรัฐสภำที่สร้ ำงขึ ้นอย่ำง
ยิ่งใหญ่ และเป็ นสถำนที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผ้ ชู มมำกที่สดุ แห่งหนึ่งของประเทศ โดยอำคำรรัฐสภำนัน้ เป็ นอำคำร
ตัวอย่ำงที่ดีของอำคำรที่สร้ ำงขึ ้นในสไตล์ฟืน้ ฟูกอธิค (Gothic Revival style) สร้ ำงเสร็ จใน วันที่ 1 กรกฎำคม ค.ศ.
1927 ตัวอำคำรตังอยู
้ ่บริเวณใจกลำงเมืองออตตำวำ ซึ่งจำกจุดนีส้ ำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงำมของแม่นำ้
ออตตำวำได้ อย่ำงชัดเจน นาท่ านถ่ ายรูปกับ อาคารหอศิลป์ แห่ งชาติแคนาดา (National Gallery of Canada)
ซึ่งเป็ นอำคำรกระจกและอำคำรหินแกรนิต ออกแบบโดย Moshe Safdie สร้ ำงขึ ้นในปี 1880 และเปิ ดอย่ำงเป็ น
ทำงกำรในปี 1988 ภำยใน มีกำรจัดแสดงภำพวำด, รูปปั น้ และรูปถ่ำยเป็ นจำนวนมำก โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สดุ ของ
คอลเลกชันในกำรจัดแสดงก็คงจะเป็ น รู ปปั ้นแมงมุมยักษ์ (The Maman statue) ของหลุยส์ บูร์ชัวส์ (Louise
Bourgeois) ศิลปิ นชำวฝรั่งเศส ซึ่งถูกจัดแสดงไว้ บริเวณทำงเข้ ำหลักของอำคำรหอศิลป์ แห่งชำติแคนำดำ
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเลียบแม่น ้ำเซนต์ ลอเรนซ์ ชมเมืองคิงส์ ตัน (Kingston) (ระยะทำง 185 กม.) เมืองที่มีควำมงดงำม
ท่ำมกลำง ทะเลสำบออนตำริโอ นำเดินทำงเลำะริมแม่นำ้ เซนต์ ลอเรนซ์ ซึ่งเป็ นเส้ นกัน้ พรมแดนระหว่ำงแคนำดำ
และสหรัฐอเมริกำ
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY INN HOTEL
หรือระดับใกล้ เคียง
ล่ องเรือ 1,000 เกาะ – นา้ ตกไนแองการ่ า – ชมเมือง
ดินเนอร์ บน SKYLON TOWER – พักห้ องฝั่ งนา้ ตกทุกห้ อง
บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางสู่ท่าเรื อพันเกาะ อันเลืองชื่อ 1,000 Island ล่องชมควำมงำมของบ้ ำนพักตำกอำกำศที่อยู่บนเกำะ
ส่วนตัว เรี ยงรำยกันนับร้ อยหลัง น่ำประทับใจเป็ นอย่ำงยิ่ง ท่ำนจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภำพอันสวยงำมของ
ธรรมชำติ และสดชื่นไปกับอำกำศที่บริสทุ ธิ์
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
จำกนันน
้ ำท่ำนออกเดินทำงผ่ำนเขตอุตสำหกรรมของนครโตรอนโต และที่รำบ กำรเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ ส่เู ขต
อุทยำนแห่งชำติน ้ำตกไนแองกำร่ ำและเมืองไนแองกำร่ ำเมืองแห่งควำมสนุกสนำน จำกนัน้ นำท่ำนเข้ ำสู่ที่พัก
Sheraton On The Fall Hotel หรื อเทียบเท่ำ อิสระทุกท่ำนเดินเล่นชมเมือง และเก็บภำพควำมงำมของนำ้ ตกไน

ค่า
พักที่ :

วันที่8
เช้ า

เที่ยง
บ่ำย

ค่า
พักที่ :

แองกำร่ำตำมอัธยำศัย อิสระให้ ท่ำนเสี่ยงโชคกับบ่อนคำสิโนและแหล่งบันเทิงสำหรับเด็กไม่ว่ำจะเป็ น บ้ ำนผีสิง ,
โรงภำพยนตร์ IMAX ที่มีเรื่ องรำวของน ้ำตกไนแองกำร่ำ, ร้ ำนของที่ระลึกหอสูงสกำยลอน ฯลฯ
บริการอาหารมือ้ ค่าสุดพิเศษ บนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) ความสูง 775 ฟุต
SHERATON ON THE FALLS HOTEL
หรือระดับใกล้ เคียง
***** ให้ ท่ำนได้ สมั ผัสควำมงำมของน ้ำตกอย่ำงใกล้ ชิดกับห้ องพักฝั่งน ้ำตกทุกห้ อง *****
นา้ ตกไนแองการ่ า - ล่ องเรือ ชมนา้ ตกไนแองการ่ า – ชิมไวน์ – โตรอนโต
บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นาท่ านลงเรื อ “Hornblower Niagara Cruises” สัมผัสใกล้ ชิดสำยนำ้ ตกที่ไหลพุ่งลงสู่เบื ้องล่ำงอย่ำงใกล้ ชิด
พร้ อมรับเสื ้อกันฝนของที่ ระลึกจำกกำรล่องเรื อครัง้ นี ้ จำกนัน้
นาท่ านแวะถ่ ายภาพกับเวิล์ดพูล (Whirl Pool) ซึ่งเป็ นช่วงที่
แม่น ้ำไนแองกำร่ ำเลี ้ยวหักศอก แล้ วทำให้ เกิดนำ้ วนขึ ้นมำ มี
เวลำให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลิน กับควำมสวยงำมของนำ้ ตกไนแอง
กำร่ำจนเต็มอิ่ม
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
** สนใจนัง่ เฮลิคอปเตอร์ ชมน ้ำตกไนแองกำร่ำ กรุณำติดต่อที่หวั หน้ ำทัวร์ คำ่ ใช้ จ่ำยเพิ่มเติมท่ำนละ 150 USD **
(นัง่ เฮลิคอปเตอร์ (NIAGARA HELICOPTER) ชมควำมงำมของน ้ำตกไนแองกำร่ำในมุมมองที่น่ำตื่นเต้ น เพื่อไม่ให้
ท่ำนพลำดโอกำสในกำรเก็บภำพสวยๆในแต่ละมุม ควร
เตรี ยมกล้ องถ่ำยรูปไว้ ให้ พร้ อ มตังแต่
้ ขึน้ เฮลิคอปเตอร์
ได้ เวลำสมควรนำท่ำนเที่ยวชมเมืองไนแองกำร่ ำ ออน
เดอะ เลค เมืองน่ำรั กริ มทะเลสำบ ซึ่งระหว่ำงทำงจะ
เต็มไปด้ วยไร่ อ งุ่น และไวน์เนอร์ รี่ นำท่ำนแวะชิมไวน์
รสเลิศจำกองุ่นพันธุ์ต่ำงๆ รวมถึงไอซ์ ไวน์ที่มีชื่ อเสียง
ที่สดุ ของเมืองได้ เวลำสมควร นำท่ำนเดินทำงสู่ นครโต
รอนโต
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคารจีน เมนูพเิ ศษ ...แคนาเดียน ล๊ อบสเตอร์
HILTON MARKHAM HOTEL
หรือระดับใกล้ เคียง

วันที่9
เช้ า

เที่ยง
บ่ำย

ค่า
วันที่10
01.50 น.

โตรอนโต – ขึน้ CN TOWER – Toronto Premium Outlets – กรุงเทพฯ
บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่ำนชม นครโตรอนโต (Toronto) เมืองหลวงของรั ฐออนทำริ โอ (Ontario) นครที่ใหญ่ ที่สดุ ในประเทศ
แคนำดำชมบ้ ำนเรื อนอันสวยงำมของเมือง ที่ได้ รับสมญำนำมให้ เป็ นยุโรปแห่งอเมริ กำเหนือ ผ่ำนชมย่ำนธุรกิจ
กำรค้ ำ ศำลำว่ำกำรเมืองที่ไดัรับกำรออกแบบด้ วยสถำปั ตยกรรมทันสมัยใหม่ล ้ำยุค ชมสนามกีฬา สกายโดม
SKYDOME ที่สำมำรถเปิ ดปิ ดโดมได้ เหมำะสำหรับกำรแข่งขันทุกฤดูกำล แล้ วขึน้ ชมทัศนี ยภำพงดงำมของ
ทะเลสำบออนตำริโอและตัวเมืองบนหอคอย CN TOWER สิ่งก่อสร้ ำงที่สงู ที่สดุ ในแคนำดำซึ่งมี ควำมสูงถึง 553
เมตร ท่ำนจะได้ ชมทัศนียภำพโดยรอบของนครโตรอนโตได้ อย่ำงจุใจ
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
มีเวลำให้ ท่ำนเลือกซื ้อสินค้ ำในย่ำนกลำงเมือง นำท่ำนออกเดินทำงสู่ “Toronto Premium Outlets” ให้ ท่ำนได้ มี
เวลำในกำรช้ อปปิ ง้ สินค้ ำ แบรนด์ดงั ต่ำงๆ มำกมำย อำทิ BURBERY, COACH, CALVIN KL EIN, ARMANI,
TOMMY HILFIGER ฯลฯ จำกนัน้ มีเวลำให้ ท่ำนได้ อิสระตำมอัธยำศัย กับกำรช้ อปปิ ง้ สินค้ ำแฟชั่นชัน้ นำของ
แคนำดำ และอเมริกำ ที่ห้ำง Eton และ The Bay ซึ่งมีสนิ ค้ ำหลำกหลำยชนิดให้ ท่ำนได้ เลือกซื ้อ เช่น เสื ้อผ้ ำ รองเท้ ำ
ยีนส์ Guess, Levis, Esprit, Polo, Gap, DKNY เครื่ องสำอำง (Clinique, Elizabeth Arden, Mac) เป็ นต้ น
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร / นาเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต
โตรอนโต้ – กรุงเทพฯ
ออกเดินทางโดยสายการบิน คาร์ เธ่ ย์ แปซิฟิค CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX829
***** บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล*****

วันที่11
กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางถึงท่ า อากาศยานฮ่ องกง จากนัน้ นาท่ านต่ อเครื่องบินสู่กรุงเทพฯ
08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยงบินที่ CX705
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การจราจร
การล่ า ช้ าของสายการบิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ท างคณะเดินทางในขณะนั ้น เพื่อความเหมาะ และความ
ปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั น้ ทัง้ นี ก้ ารตัดสินใจ
จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ กรุ ณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั ง้ เมื่อ
เข้ าโรงแรมที่พัก และก่ อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครัง้ กรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครัง้ เพื่อความแน่ นอน กรณี ลืมของ
ไว้ ณ โรงแรมที่พัก ทางหัวหน้ าทัวร์ และบริษัททัวร์ จะรีบติดต่ อประสานงานให้ แต่ ถ้าหากมีค่าใช้ จ่ายในการจัดส่ งคืน ต้ อง
เป็ นความรั บผิดชอบของผู้ลืม, ห้ า มวางของมีค่า ทุกอย่ างไว้ ในรถ กรณี ท่ ีท่า นไม่ ได้ อ ยู่ในรถด้ วย ทางบริษัท ทัวร์ และ
พนักงานขับรถโค้ ช ไม่ สามารถรับผิดชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได้ ***

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง
ผู้ใหญ่ พัก เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่านเดียว / ห้ อง
ห้ องละ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
จ่ ายเพิ่ม
( มีเตียงเสริม )
15-25 ก.ย. // 14-24 ต.ค. 2561
149,900
149,900
146,900
49,000
หมายเหตุ !!! โรงแรมในแคนาดา และ อเมริกา ไม่ มีห้องพักสาหรับ 3 คน (TRIPLE ROOM)
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ ในรำยกำรพร้ อมคนขับรถที่ชำนำญเส้ นทำง กฎหมำยในอเมริกำไม่อนุญำตให้ คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในอเมริกำจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิ
ต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ ต้องมีกำร
ปรับเปลี่ยนย้ ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าแคนาดา และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ ท่ำนไม่วำ่ ท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรื อไม่ก็ตำม
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ ท่ำนได้ เลิศรสกับอำหำรท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริกำรนำทัวร์ โดยหัวหน้ ำทัวร์ ผ้ มู ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ ควำมรู้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน ้ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้ งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ำวีซ่ำอเมริกำและค่ำบริกำรต่ำงที่เกี่ยวข้ องกับสถำนทูต
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริษัทฯไม่ได้ จดั ให้ แก่ท่ำนเนื่องจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ ำมำในโรงแรม
ที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ ำห้ องพักสำหรับทุกท่ำน)
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง และการชาระเงิน
กรุณำจองล่วงหน้ ำพร้ อมชำระงวดแรก 60,000บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้ อมแฟกซ์สำเนำหน้ ำหนังสือเดินทำง Passport มำยังบริ ษัท และ
ค่ำใช้ จ่ำยส่วนที่เหลือกรุณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 14 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ ้นได้ ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ปได้ อย่ำงน้ อย 20 ท่ำน และหรื อ ผู้
ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ ครบ 20 ท่ำน ซึ่งในกรณีนี ้ ทำงบริ ษัทฯ ยินดี คืนเงินให้ ทงั ้ หมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ
หรื อจัดหำคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ ำท่ำนต้ องกำร
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุดวิสยั จนไม่อำจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หำย สูญเสียหรื อได้ รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ ำทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บำงประกำรเช่น กำรนัดหยุด
งำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์ นีเ้ ป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้ บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อ ถูกปฏิเสธกำรเข้ ำ และออก
ประเทศไม่วำ่ ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ ชำระเงินมัดจำหรื อทังหมด
้
ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริ ษัทฯ จะขอถือ
ว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้
หมายเหตุ
 ทางบริ ษัทจะทาการยื่น วีซ่าของท่ า นก็ต่อ เมื่ อในคณะมี ผ้ ู สารองที่ น่ ั งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิว การตอบรั บ จากทางสถานทู ต
เนื่องจำกบริษัทจะต้ องใช้ เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้ องพักที่คอนเฟิ ร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง
ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้ องรอให้ คณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้ กบั ทำงท่ำนได้ อย่ำงถูกต้ อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้ องเดินทำงมำยื่ น
วีซ่ำด้ วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสารต่ า งๆที่ ใช้ ในการยื่น วีซ่ า ท่ อ งเที่ย วทวี ปยุ โรป ทำงสถำนทูตเป็ น ผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บ ริ ษั ท ทัว ร์ เ ป็ น ผู้กำหนด ท่ ำนที่ มี ควำม
ประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ ถกู ต้ อง และครบถ้ วนตำมที่สถำนทูตต้ องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำ
วีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนัน้ มิได้ เป็ นผู้พจิ ำรณำว่ำวีซ่ำให้ กบั ทำงท่ำน
 กรณี วีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่า ยจริงที่เกิดขึน
้ ดังต่ อไปนี ้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทังสิ
้ ้นแม้ วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ า มั ดจาตั๋วเครื่ อ งบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่อ อกมาจริ ง ณ วัน ยื่น วีซ่า ซึ่งตั๋วเป็ นเอกสำรที่ สำคัญ ในกำรยื่ นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ ำออกตัว๋ มำแล้ วจะต้ องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้ องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้
ท่ำนภำยใน 120 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสียแต่คำ่ มัดจำตัว๋ ตำมจริงเท่ำนัน้
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้ องโดนค่ำมัดจำห้ องใน 2 คืนแรกของ
กำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ ำพัก ทำงโรงแรมจะต้ องยึดค่ำห้ อง 100% ในทันที ทำงบริ ษัทจะแจ้ งให้ ท่ำนทรำบ และมีเอกสำร
ชี ้แจงให้ ท่ำนเข้ ำใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี ้ เพราะ
เป็ นค่ า ใช้ จ่า ยที่ น อกเหนื อ จากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษัท ฉะนั ้น ท่ า นควรจะให้ กรุ๊ ป FINAL 100% ก่ อ นที่ จะสารอง
ยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วัน - คืนค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ ้นไป - เก็บค่ำใช้ จ่ำย ของมัดจำทังหมด
้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 16-29 วันขึ ้นไป - เก็บค่ำใช้ จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน - เก็บค่ำบริกำรทังหมด
้
100 %
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เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้ ำพำสปอร์ ตว่ำงอย่ำงน้ อย 3 หน้ ำ
รูปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ ้นอยู่กบั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ ำที่มีชื่อผู้เดินทำง อำยุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับ
จำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุคำว่ำ
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้ นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านัน้ ส่ วนบัญชีอ่ ืนๆนอกจากออมทรัพย์ และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่ ีสุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ ชื่อแต่ละ
สถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดชื่อให้ ตรงกับ
หน้ ำพำสปอร์ ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ ยื่นวีซ่ำ(ใช้ เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
*เด็กต้ องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้ เอกสำรกำรเงินร่วมกันได้ แต่ให้ ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้ เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้ เดินทำงทัง้ สองคน ต้ องมี
จดหมำยยินยอมให้ เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้ องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาสูตบิ ัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ า 1 ชุด
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่ำท่ำน
จะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ ชำระไปแล้ วและหำกต้ องกำรขอยื่นคำร้ องใหม่ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
หากสถานทูตมีการเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนั ดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทังนี
้ ้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ ำหน้ ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษัท
ใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณี ท่ ี ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่ าของท่ า น
เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษัทฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ท่ ีจะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่ านั น้ กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจริ งและจะคืนให้ ท่ำนหลังจำกทัวร์ ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำง
อำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม ทังนี
้ ้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็ นหลัก

