Canada Spring & Mountain 10 Days
วันที่ 1
08.00 น.
11.00 น.
15.00 น.
16.05 น.
12.55 น.

18.00 น.
วันที่ 2
08.00 น.
10.00 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก)
พร้อมคณะที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิก แอร์เวย์
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 750
ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ CX 810
**บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**
ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศแคนาดาได้ถูก
แบ่งออกเป็ น 6 โซน ซึ่งในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกัน 1 ชัว่ โมงโดยประมาณ ซึ่งเวลาที่กรุ งเทพ
จะเร็ วกว่าประมาณ 14 - 15 ชัว่ โมง)
รถโค้ชนาท่านเที่ยวชมเมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) นิตยสาร "เดอะ อีโคโนมิสต์" ได้จดั อันดับ
ให้เป็ นแชมป์ เมืองที่น่าอยูท่ ี่สุดในโลก และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 ชื่อเมืองถูกตั้งขึ้นหลังศตวรรษ
ที่ 18 โดยนักสารวจชาวอังกฤษ "จอร์จ แวนคูเวอร์" ที่ใช้เวลาในสารวจพื้นที่เพียงแค่ 1 วันเท่านั้น
แต่เดิมที่แห่งนี้เคยเป็ นถิ่นที่อยูอ่ าศัยของชาวอินเดียนแดง นาท่านไปชมสแตนลี่ปาร์ค ถูกจัดให้
เป็ นอุทยานเมื่อปี 1888 อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ป่าฝนนับ 10,000 ต้น และมีสวนดอกไม้ที่จดั
ไว้อย่างสวยงามตา ร่ มรื่ นด้วยลากูนอันงดงาม แล้วในอุทยานยังเต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย เป็ น
อุทยานป่ าที่เป็ นสถานที่น่าสนใจ เหมาะแก่การมาเดินเที่ยวสู ดบรรยากาศแห่งความบริ สุทธิ์ของ
ธรรมชาติ นาท่านถ่ายรู ปคู่เป็ นที่ระลึกกับเสาโทเท็ม (Totem) ของชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียนแดง
เป็ นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ต้ งั โดดเด่นเป็ นสง่า ไว้ราลึกประวัติศาสตร์ เข้าชมคาปิ ลาโน เป็ นสะพาน
ไม้แขวนที่ยาวที่สุดของแคนาดา มีความยาวถึง 137 เมตร ทอดข้ามเหวลึก 70 เมตรเหนือแม่น้ า
คาปิ ลาโน กลับเข้าสู่ ยา่ นไชน่าทาวน์ ชุมชนชาวจีนที่อพยพมาตั้งแต่ยคุ บุกเบิก ย่าน Gastown คือ
โซนเมืองเก่าแก่ ถือเป็ นดาวน์ทาวน์แห่ งแรกของแวนคูเวอร์ที่นกั บุกเบิก Gassy Jack Deighton
ล่องเรื อมาพบและตั้งชุมชนแรกขึ้นในปี ค.ศ.1867 ความสาคัญนี้เอง ทาให้ปัจจุบนั ชาวเมืองได้
ร่ วมกันอนุรักษ์เขตเมืองนี้ไว้ มีนาฬิกาไอน้ า (Gastown Steam Clock) เรื อนแรกของโลก ตั้งโดด
เด่นเป็ นสง่าอยูต่ รงหัวมุมถนน ตึกเก่าแก่คลาสสิ กที่เรี ยงราย ยังคงกลิ่นอายเมืองในยุโรปนั้นยังคง
มนต์ขลังไว้เช่นเดิม ย่านวอเตอร์ ฟร้อนท์ เพิ่มเสน่ห์ดว้ ยสี สนั ของร้านรวงสมัยใหม่เข้าไปได้อย่าง
เก๋ ไก๋ ลงตัว ซึ่งนี่เองคืออีกหนึ่งความผสมผสานที่เป็ นเสน่ห์ของเมืองนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
แวนคูเวอร์ - วิคตอเรี ย - สวนบุชชาร์ต - แวนคูเวอร์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อลงเรื อเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ที่มีความปลอดภัยสู ง ข้ามช่องแคบจอร์เจียสู่
เมืองวิคตอเรี ย (Victoria) Sir James Douglas เป็ นผูบ้ ุกเบิกเมืองเมื่อปี 1843 โดยการเริ่ มค้าขายขน
สัตว์ในรู ปบริ ษทั Hudson's Bay Company เมืองนี้มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามมากมาย และเป็ น
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12.00 น.
บ่าย

15.00 น.

17.00 น.
19.00 น.
วันที่ 3
07.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

เมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของรัฐ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเข้าชมสวนบุชชาร์ต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติที่สวยติดอันดับโลก ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็ นสวน 5 ฤดู โดยรวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์จากทัว่ โลกมาปลูกอย่างแตกต่างกันไปในแต่ละ
ฤดูกาล ไม่วา่ จะมาเยือนในฤดูไหน ท่านก็จะได้สมั ผัสความสวยงามที่ไม่ซ้ าแบบ ภายในสวนจะ
แบ่งออก เป็ นโซนๆ คือ Sunken Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden และ
Mediterranean Garden น้ าพุดนตรี ในทะเลสาบเล็กๆ ดูเป็ นธรรมชาติมาก สวนแห่งนี้มีอายุเก่าแก่
กว่า 100 ปี เป็ นที่ชื่นชอบของผูร้ ักในไม้ดอก อาทิ กุหลาบ, ทิวลิป, ไอริ ส, ไฮเดรนเยีย ดอกไม้แต่
ละชนิดก็จะผลัดกันออกดอกตามฤดูกาล สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ในเนื้อที่กว่า 55
เอเคอร์
เที่ยวชมความงามของเมืองวิคตอเรี ย ประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามและที่ต้ งั
รัฐสภา ย่านดาวน์ทาวน์ กลิ่นอายในยุคบุกเบิก และเมืองหน้าอ่าว เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
หลงใหล ร้านรวงเรี ยงราย ทัศนียภาพรายล้อมรอบด้วยทะเลและภูเขา ในปี 2008 เมืองวิคตอเรี ยนี้
ถูกจัดให้อยูใ่ นอันดับ 16 จาก 100 สถานที่ทวั่ โลกที่น่าไปเยีย่ มชม โดย TripAdvisor Traveller's
นาคณะเดินทางกลับสู่ เมืองแวนคูเวอร์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
แวนคูเวอร์ - บินสู่ เมืองคัลการี - เที่ยวคัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ อัญมณี แห่งเทือกเขาร็ อคกี้
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่ เมืองคัลการี
ถึงสนามบินเมืองคัลการี (CALGARY) แห่งรัฐอัลเบอร์ตา้ ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไป
ด้วยเทือกเขาร็ อกกี้อนั สู งชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่ อนั กว้างใหญ่ อุทยานแห่งชาติที่ปกคลุมด้วยหิ มะเกือบ
ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงจากการจัดงาน เทศกาลคาวบอยที่ใหญ่สุดของโลก จัด
ประจาทุกปี ช่วงเดือนกรกฎาคม และกีฬา โอลิมปิ กฤดูหนาว ที่เคยเป็ นเจ้าภาพในปี ค.ศ.1988
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เลคหลุยส์ (Lake Louise) ตั้งอยูใ่ นเขตอุทยานแห่ งชาติบานฟ์ (Banff National Park)
ตั้งอยูบ่ นความสู ง 1,730 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล เป็ นหมู่บา้ นที่อยูส่ ู งที่สุดในแคนาดา ค้นพบ
โดยนักสารวจในปี ค.ศ. 1882 โดยทอม วิลสัน กว่า 100 ปี ที่ได้มีการพัฒนาจาก Chalet to Chateau
อันยิง่ ใหญ่ ของ Chateau Lake Louise จนปัจจุบนั เป็ นโรงแรม 400 ห้องเพียงแห่งเดียวที่ต้ งั อยู่
ปลายทะเลสาบโดยมีธารน้ าแข็งวิคตอเรี ย เด่นตระหง่านอยูด่ า้ นตรงข้าม นาคณะเข้าเช็คอิน
โรงแรม (ภาพอันงดงามของทะเลสาบหลุยส์เป็ นเอกสิ ทธิ์สาหรับแขกของโรงแรมเท่านั้น) สี ของ
ทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลจากสี ฟ้าใส จนถึงเขียวมรกต อันเกิดจากการเคลื่อนตัวของธาร
น้ าแข็งที่มีอนุภาคของหิ นก้อนเล็กๆ
เคลื่อนตัวและเริ่ มละลายไหลเป็ นลาธารโอบล้อมด้วย
เทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุม
ผิวน้ านิ่งใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธาร
น้ าแข็ง เป็ นภาพที่งดงามสุ ดพรรณนา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel ***** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที่ 4
07.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 5
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 6

โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - สกายวอล์ค - ทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake) - แบมฟ์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาคณะชมความงดงามของธรรมชาติอนั พิสุทธิ์ แคนาเดียน ร็ อคกี้ เป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยว
มากว่า 123 ปี สถานที่อนั งดงามประดุจหนึ่งภาพวาด กับเรื่ องบอกเล่ามาแต่อดีตกาลล้วนชวนฝัน
ให้นกั ท่องเที่ยวมาเยือน ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ าสน และธารน้ าตก ที่เกิด
จากการละลายของธารน้ าแข็ง Athabasca อันยิ่งใหญ่ และเป็ นที่ต้ งั ของยอดเขาที่สูงที่สุดบางแห่ ง
ของเทือกเขา Canadian Rocky เปิ ดประสบการณ์อนั แปลกใหม่ไปกับ Columbia Icefield รถบัส
นักสารวจพิเศษ ตะลุยธารน้ าแข็งที่ปกคลุมมานานนับเป็ นเวลาหลายพันปี แล้ว พื้นที่กว่า 365
ตารางกิโลเมตร Columbia Icefield เป็ นทุ่งน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขา Canadian Rocky ตั้งอยู่
ที่ความสู ง 3,000 เมตรมีหิมะตกตลอดทั้งปี
สัมผัสอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด Glacier Skywalk อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ เปิ ดจุดชมวิว
แห่งใหม่ในนาม และกลายเป็ นแลนด์มาร์คที่โด่งดังในระยะเวลาอันรวดเร็ ว Glacier Skywalk
ทางเดินพื้นกระจกที่ยนื่ ออกมาจากหน้าผา 35 เมตร และสู งจากพื้นดิน 280 เมตร สาหรับชื่นชม
ทิวทัศน์ของเทือกเขาร็ อคกี้และธารน้ าแข็งอันสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake) ที่ซ่อนตัวอยูใ่ นหุบเขาและธารน้ าแข็ง ได้รับการยก
ย่องให้เป็ นทะเลสาบที่งดงามพิศุทธิ์บนโลกใบนี้
เดินทางสู่ เมืองแบมฟ์ (Banff) ตั้งอยูใ่ นหุบเขาชื่อ โบว์ ริ เวอร์วลั เล่ย ์ (Bow River Valley) มีฉาก
หลังเป็ นเทือกเขาแคสเคด ที่มีความสู งถึง 2,998 เมตร แบมฟ์ ได้รับการประกาศให้เป็ นเขต
อุทยานฯแห่งแรกของแคนาดา ประกอบไปด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ถึง 7 แห่ง ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็ นสวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริ ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม The Rimrock Resort Hotel **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
แบมฟ์ - เคเบิ้ลคาร์ สู่ ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการี
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่ สถานีกระเช้า (Gondola) นาท่านขึ้นกระเช้าสู่ จุดชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร์ (Sulphor
Mountain) ซึ่งอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 2,281 เมตร บนยอดเขามีทางเดินระยะทาง 1 ก.ม.
ไปยังส่ วนที่สูงที่สุดที่เรี ยกว่า Summit walk ให้ท่านประทับใจกับวิวทิวทัศน์อนั ยิง่ ใหญ่ ที่ท่าน
สามารถมองได้ไกลสุ ดสายตา แบบพาโนรามา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองที่แสนน่ารัก อบอุ่นไปด้วยความมีมิตรไมตรี จากผูค้ น ก่อนจะ
เดินทางสู่ เมืองคัลการี อีกครั้ง เมืองคาลการี่ ต้ งั อยูใ่ นเขต Grassland เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐอัล
เบอร์ตา้ มีประชากรอาศัยอยูร่ าว 1.1 ล้านคน ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 อุตสาหกรรมน้ ามันเป็ นสาเหตุ
หลัก ที่ทาให้คนจากทัว่ ทุกมุมโลกเดินทางมาตั้งรกรากที่นี่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Delta Calgary airport Hotel **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
คัลการี - บินสู่ โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก)
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07.00 น.

16.10 น.
19.00 น.

วันที่ 7
08.00 น.
09.00 น.

10.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
16.00 น.
18.00 น.
วันที่ 8
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่ เมืองโตรอนโต้
***อยูใ่ นระหว่างทาการบิน จึงไม่มีบริ การอาหารกลางวัน***
ถึงสนามบินเมืองเมืองโตรอนโต้
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโตรอนโต้ เพียร์สนั รถรอรับคณะแล้วนาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(ห้องพักวิวน้ าตกไนแองการา)
ล่องเรื อชมน้ าตกไนแองการ่ า – ชมวิวน้ าตกไนแองการ่ าบน Skylon Tower - ช้อปปิ้ ง Outlets โตรอนโต
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาคณะสู่ น้ าตกไนแองการ่ า ให้ท่านได้ยลโฉมกับความงดงามอันเป็ นที่สุดของน้ าตก ประ กอบ
ด้วยสองน้ าตกใหญ่ คือน้ าตกอเมริ กนั (American Fall) และน้ าตกแคนาดา (Canadian Fall) หรื อ
น้ าตกเกือกม้า น้ าตกทั้งสองถูกคัน่ ด้วยเกาะกลางชื่อว่า Goat Island น้ าตกอเมริ กนั อยูใ่ นเขต
ประเทศสหรัฐอเมริ กา มีความกว้างน้อยกว่าสู งน้อยกว่า กว้างเพียง 320 เมตรส่ วนน้ าตกแคนาดา
เป็ นน้ าตกรู ปเกือกม้า 2 ใน 3 ของน้ าตกอยูใ่ นเขตประเทศแคนาดา กว้างกว่า สู งกว่า และก็สวย
กว่า กว้างถึง 790 เมตร จริ ง ๆ แล้วน้ าที่ตกลงมาเป็ นน้ าตกไนแองการา จะตกจากฝั่งอเมริ กาไปยัง
ฝั่งแคนาดา
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในการชมน้ าตกไนแองการ่ าอย่างใกล้ชิด
ด้วยการล่องเรื อ
Hornblower Niagara Cruise เพื่อให้ท่านได้สัมผัสความยิง่ ใหญ่ของม่านน้ าตกอย่างใกล้ชิด กับ
ประสบการณ์อนั แสนประทับใจ
(หมายเหตุ :ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี การล่องเรื อ อาจจะปิ ดให้บริ การเนื่องจากสภาพอากาศยังคง
หนาว น้ าตกจะแข็งตัวไม่สามารถล่องเรื อได้/จะได้ล่องหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั สภาพอากาศ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon Restaurant พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของน้ าตกไน
แองการ่ า
นาคณะช้อปปิ้ งที่ Outlets Collection at Niagara ที่มีสินค้าแบรนด์ดงั ของอเมริ กาและทัว่ โลก ลด
กระหน่าตั้งแต่ 30-70%
เดินทางกลับสู่ โตรอนโต้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Chelsea hotel Toronto **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เที่ยวเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระช้อปปิ้ ง - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาคณะเที่ยวชมเมืองโตรอนโต้ (Toronto) เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็ นอันดับ
4 ในทวีปอเมริ กาเหนือ เป็ นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุด มีผอู ้ พยพจากทัว่ โลกกว่า 169
ประเทศ ใช้ภาษาพูดมากกว่า 100 ภาษา ครึ่ งหนึ่งของจานวน 5 ล้านกว่าคนล้วนเป็ นคนต่างชาติ มี
เพียงครึ่ งเดียวที่เป็ นคนท้องถิ่น มีชุมชนชาวเอเชียและชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริ กาเหนือ จึงทา
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ให้เมืองนี้มีวฒั นธรรมหลากหลาย เป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม รัฐบาล
แคนาดาจึงได้จดั ให้ Toronto เป็ นเมืองหลวงทางด้านวัฒนธรรมของประเทศ และเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก ชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบนหอคอย "ซีเอ็น" (CN Tower) หอคอยที่สูงที่สุดของ
โลก ผ่านชม Old City Hall สร้างสถาปัตยกรรมเก่าแก่ University ที่ติดอันดับ Top ten ของโลก
พร้อมสารวจวัฒนธรรมที่หลากหลายในย่าน ชุมชนชาวกรี ก, ลิตเติ๊ลอิตาลี, ไชน่าทาวน์, โคเรี ย
ทาวน์ และลิตเติ๊ลอินเดีย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม หรื อสิ นค้าของที่ระลึกของแคนาดา ย่านถนนช้อปปิ้ ง
ชื่อดังในโตรอนโต้ที่รวบรวมสิ นค้าหลาก หลายรู ปแบบให้ท่านได้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
21.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโตรอนโต้ เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
วันที่ 9
บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ ฮ่องกง - อยูใ่ นระหว่างทาการบิน
01.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก บินสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 829
***อยูใ่ นระหว่างทาการบิน บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล***
วันที่ 10
ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
05.00 น. ถึงอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง สู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ CX 717
10.55 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่ งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)
Tour Fare
CHD 4-11
CHD 4-8
SGL
NO TKT
PERIOD
ADL
With Bed
No Bed
Supp
ADL / CHD
30 เม.ย. – 09 พ.ค. 2565
165,000
148,500
132,000
25,000
-35,000 / -26,250
03 – 12 มิถุนายน 2565
169,000
152,000
135,200
29,000
-35,000 / -26,250
22 – 31 กรกฎาคม 2565
169,000
152,000
135,200
29,000
-35,000 / -26,250
12 – 21 สิ งหาคม 2565
169,000
152,000
135,200
29,000
-35,000 / -26,250
03 – 12 กันยายน 2565
165,000
148,500
132,000
25,000
-35,000 / -26,250
14 – 23 ตุลาคม 2565
165,000
148,500
132,000
25,000
-35,000 / -26,250
ค่าทัวร์รวม :
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมค่าภาษี และน้ ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 01 เมษายน 2565
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เส้นทางแวนคูเวอร์ -คัลการี / คัลการี -โตรอนโต้
• ค่ารถโค้ชมาตรฐานแคนาดา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ : 10-15 ท่านใช้รถเล็กขนาด 20-25 ที่นงั่ / 15-20 ท่านใช้รถขนาด 33 ที่
นัง่ / 21-40 ท่านใช้รถขนาด 50 ที่นงั่
• ค่าตัว๋ เข้า Capilano, ค่า Ferry ไปเกาะวิคตอเรี ย, ค่าตัว๋ เข้า Butchart Gardens, ค่า Gondola, ค่าตัว๋ ขึ้น CN Tower
• ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในโปรแกรม หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน
• ***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน ห้ องแบบเมาเท่ นวิว***
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•
•
•
•
•
•

***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรื อระดับเทียบเท่ า 1 คืน ห้ องแบบวิวนา้ ตก***
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละแห่ ง
ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช กาหนดมาตรฐานไว้ที่ 2$ CAD / ท่าน / วัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา (ยืน่ ผ่านตัวแทน VFS)
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป)
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสู ญเสี ยชีวิต/อวัยวะ/
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึง
ประกันสุ ขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุม้ ครองในกรณี สมั ภาระในการเดินทางสู ญหาย
ตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถาม)
• ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่ วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าทัวร์ไม่รวม :
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
• ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
• ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่ง
พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
• หากท่านมีความประสงค์ที่จะข้ามสู่ ฝั่งอเมริ กา ท่านต้องมีวีซ่า USA และการขอวีซ่าแคนาดาท่านต้องได้รับการอนุมตั ิวีซ่าเป็ นแบบ
MULTIPLE เช่นเดียวกัน
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้ นหรื อที่ท่านรู ้จกั และเชื่อถือได้
ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิ ทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจา
ล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณา
ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
คืนเงินมัดจาทั้งหมด
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
หักค่าทัวร์ 50%
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน
ไม่คืนเงินค่าทัวร์
➢ กรณี คืนเงินมัดจา หากมีค่าใช้จ่ายที่ทวั ร์ได้จ่ายไปแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเต็ม
หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
จานวน
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
อันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่
ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษทั ขอแนะนาให้ท่านยืน่ ขอวีซ่า
แบบเดี่ยว ซึ่งจะรู ้ผลเร็ วกว่าการยืน่ ขอวีซ่าแบบกรุ๊ ป
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บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน
และขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั ดังนี้ การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ว
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่าง
ที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปเรี ยบร้อยแล้ว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถ REFUND เงินได้ทุกกรณี
ยกเว้น การเสี ยชีวิตเท่านั้น ทั้งนี้เงื่อนไขของตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นไปตามกาหนดของสายการบินเท่านั้น ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไป
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขเงื่อนไขได้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 01 เมษายน 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วน
เพิ่มที่ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
o ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยก
เก็บโดยผูใ้ ห้บริ การในแต่ละโรงแรม และโรงแรมบางแห่งอาจไม่มีบริ การส่ งกระเป๋ าเข้าห้องพัก
o สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
o สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่
เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
o ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
o กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
o บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าและสัมภาระของผูโ้ ดยสาร ซึ่งความรับผิด
ชอบให้เป็ นไปตามสายการบินเท่านั้น
การสู บบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสู บบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่ชดั เจนในเรื่ องการสู บ
บุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผูส้ ู บบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุ ขภาพของคนส่ วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และ
ผูส้ ู งอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด

เอกสารในการยืน่ วีซ่าของประเทศแคนาดา ใช้เวลายืน่ ประมาณ 16 วันทาการ
ทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ้วมือที่ VFS แคนาดาทุกท่าน
ที่อยูส่ านักงาน: ศูนย์รับยืน่ คาร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา : อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28
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ซอยสุ ขมุ วิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ,กรุ งเทพ ฯ 10110
พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้นหรื อประเทศอื่น ต้องนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ พื้นหลังเป็ นสี ขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รู ป
สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สาเนาสู ติ
บัตร ในกรณี อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิ ชย์ และหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่คดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ย้อนหลัง 6 เดือน
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็ นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมี
จานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา
ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***
สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
จดหมายรับรองสถานการเงินจากธนาคารนั้นๆ (ตัวจริ งภาษาอังกฤษ) ที่ให้สาเนาการเงิน ณ ปัจจุบนั ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณี ที่บริ ษทั ของท่าน เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทาง
บริ ษทั จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู ้
เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณี ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้องมี หนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป
ยืน่ เรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
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