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แวนคูเวอร์ – แก๊ส ทาวน์ – สวนสาธารณะสแตนเล่ย ์ – แคปปิ ลาโน่ – GROUSE MOUNTAIN
วิคตอเรีย – MILE ZERO – เอ็ดมอนตั้น – รอยัล อัลเบอร์ตา้ – อุทยานแห่งชาติจสั เปอร์
โคลัมเบีย ไอซ์ฟิวด์ – บ๊าฟ – UPPER HOT SPRING –แคลการี่ –แวนคูเว่อร์ ”
            

 โดยสายการบินอีว่า แอร์ เน้นถึงความสะดวกสบายและ การบริการที่เป็ นมิตรภาพ
 โรงแรมที่พกั เครือมาตรฐานสากล
 รถโค้ชใหม่ สะอาด ปลอดภัย พนักงานขับรถเต็มใจให้บริการ
 มัคคุเทศก์มีความชํานาญ มีจติ ใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม

รหัสทัวร์ : THG6-BR-CA-16OCT15-3JAN16
กําหนดการเดินทาง: 16 -25 ต.ค.58 / 13 -22 พ.ย.58
4 – 13 ธ.ค. 58 และ 25 ธ.ค. 58 – 03 ม.ค. 59
วันแรก
14.00 น.
16.25 น.
21.10 น.
23.55 น.
19.25 น.

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

สนามบินน สุวรรณภูมิ – สนามบินฯ เถาหยวน (ไทเป)-สนามบินฯ แวนคูเวอร์
คณะพบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินฯ สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 8
เคาน์เตอร์ Q-R สายการบิน อีว่าแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางจากสนามบินฯ สุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ อีว่า แอร์ เที่ยวบินที่ BR 068/010
เดินทางถึงสนามบินฯ เถาหยวน, ไทเป เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทาง ลัดฟ้า สูส่ นามบินฯ แวนคูเวอร์ โดย เที่ยวบินที่ BR 010
เดินทางถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 12 ช.ม.)
ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ เรียบร้อย
นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ที่พกั โรงแรม Empire Landmark หรือ เทียบเท่า
นคร แวนคูเวอร์ – แก๊ส ทาวน์ - ไชน่า ทาวน์ - สวนสาธารณะ สแตนเล่ย ์ – ฟาร์มปลา แซลม่อน
สะพานแขวน แคปปิ ลาโน่ ซัสเปนชั ่น - นั ่งกระเช้าสู่เทือกเขา เกร้าส์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะผ่านชมตัวเมืองที่มีฉายาว่า “เมืองแห่งคุณภาพ” ทีมีสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น บีซี เพลส, ไชน่า ทาวน์
แหล่งรวมคนจีนโพ้นทะเลหลายสัญชาติไม่วา่ จะเป็ นจีนไต้หวัน, จีนแผ่นดินใหญ่, จีนฮ่องกง และจีนเวียดนาม
แล้ววกไปชุมนุม แก๊ส ทาวน์ ชมรูปปั้ นของแก๊สซี่ แจ็ค หรือ มร. แจ็ค เดอรจ์ตนั (Jack Deighton) อดีต
กะลาสีเรือที่บุกเบิกชุมชนแห่งนี้ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ปี ค.ศ. 1867 พร้อมนําท่านชมนาฬิกาไอนํ้า เรือนแรกของ
โลกที่ยงั บอกเวลาได้แม่นยําจวบจนถึงปั จจุบนั อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก
ได้เวลานัดหมายแล้วนําคณะท่องเที่ยวต่อสู่ สวนสาธารณะ สแตนเล่ย ์ ซึ่งมีพื้นที่ถึง 400,000 ตารางเมตร
ชม เสา โทเทมโพล (Totem Pole) ณ บร๊อคตัน พ้อยต์ (Brockton Point) ในสวนแห่งนี้ เป็ นสัญลักษณ์ของ
ชาวอลาสก้า และเสาเดิมที่ถกู ค้นพบจากเกาะ แวนคูเวอร์ ในปี ค.ศ. 1880 อยูถ่ ึง 4 ต้น ซึ่งเสาเดิมนี้ ถูกเก็บ
รักษาไว้ในพิพิธภํณฑ์ แวนคู-เวอร์ จนสมควรแก่เวลา
นําคณะชม ไลอ้อน เกท (Lion Gate) และ พร้อส์เพค พ้อยต์ (Prospect Point) จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่ง
ของแวนคูเวอร์ อิสระให้ทุกท่านชื่อชมบรรยากาศพร้อมเก็บภาพความประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางต่อสู่ สะพานแขวน แคปปิ ลาโน่ ซัสเปนชั ่น (Capilano Suspension Bridge) สะพานที่หอ้ ย
ข้ามหุบเหวลึกที่ทอดตัวยาวถึง 140 เมตรและมีความสูงจากก้นเหว 70 เมตร แข็งแรงและรับนํ้าหนักได้มาก
พอที่ท่านจะเดินข้ามได้อย่างสบายใจ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ฟาร์มปลา แซลม่อน ริมแม่น้ํา แค๊ปปิ ลาโน่ สถานที่เพาะเลี้ ยงและอนุ บาลสาย
พันธุป์ ลาเหล่านี้ และปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติหลังการเพาะเลี้ ยงได้ และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนปี ละกว่า 4
แสนคน
จากนั้นนําคณะเดินทางสู่สถานีกระเช้า เกร้าส์ เม้าท์เท่น (Grouse Mountain) เพื่อชมวิวนคร แวนคูเวอร์
ที่ระดับความสูง 1,250 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ท่านจะได้เห็นตัวเมือง, ทะเลสาบ, เทือกเขาร๊อกกี้ ได้ใน
ระยะไกล ณ จุดสูงสุดของยอดเขายังเป็ นสถานที่เล่นสกีและสเลดในฤดูหนาวของเหล่าบรรดานักนิ ยมกีฬาใน
ฤดูหนาวแบบความมันแบบสะใจ จากนั้นนําท่านเดินทางกลับตัวเมือง แวนคูเวอร์ เปิ ดโอกาสให้ท่านมีเวลา
เดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าย่านถนน ร๊อบสัน ที่คลาคลํา่ ด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้า อีตนั ๊ (Eaton Department
Store) จนสมควรแก่เวลาทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนั ดหมาย
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คํา่

วันที่สาม
เช้า
07.45 น
09.00 น.

เที่ยง

คํา่

วันที่สี่
เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านกลับสู่ที่พกั โรงแรม Empire Landmark หรือ เทียบเท่า

แวนคูเวอร์-เกาะ แวนคูเวอร์ (เมือง วิคตอเรีย-ทัวร์รอบเกาะ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ท่าเรือ ซอร์วาสเซน (Tsawwassen)
นําท่านล่องเรือเฟอร์รี่ขา้ มช่องแคบจอร์เจีย อันสวยงามสู่เกาะแวนคูเวอร์ ที่ท่าเรือสวอร์ตส์ เบย์ (Swartz Bay)
นําท่านสู่เมืองวิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐ บริติช โคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูง
ปลาโลมาและปลาวาฬเพชฌฆาตว่ายวน เวียนมาทักทายรับขวัญนักท่องเที่ยวเช่นคุณซึ่งอาจจะอยูไ่ ม่ไกลจากตัว
เรือ ถึง ท่าเรือฝั ่งเมือง วิคตอเรีย นําคณะ สู่ สวน บูชาร์ด นําท่านชมสวนดอกไม้ที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็ น
สวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่ง หนึ่ งในโลก นําท่านชม สวนบุปผชาตินานาพันธุจ์ ากทั ่วทุกมุมโลก นํามา
ตกแต่งหลากหลายสไตล์บนเนื้ อที่กว่า 35 เอเคอร์ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบเขาชังเค่น อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าที่
ระลึกหรือบันทึกภาพที่สวยงามภายในสวน บูชาร์ด ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่“หลักกิโลเมตรที่ ศูนย์” (Mile Zero) จุดเริ่มต้นของการเดินทางของเส้นทาง ทรานส์
แคนนาดา ไฮย์เวย์ โค๊สต์ ทู โค๊สต์ ที่ท่านสามารถเดินทางจากฝั ่งตะวันตกของ แคนนาดา สู่ ฝั ่ง
ตะวันออก ที่เมือง เซนต์ จอนห์ และเมือง ลาบราดอร์, รัฐ นิวฟาวด์แลนด์ ด้วยระยะทางรวมทั้งสิ้ น
7,821 ก.ม. ขอเรียนเชิญท่านบันทึกภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึกแห่งการท่องเที่ยว ต่อจากนั้นผ่านชม ตัวเมือง
วิคตอเรีย ชมอาคาร รัฐสภาเก่าแก่ซึ่งตั้งอยูใ่ จกลางเมือง พร้อมชม รูปปั้ นพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศ
อังกฤษ ชมอ่าว Inner Harbor นําท่านถ่ายรูปกับโรงแรม The Empress โรงแรมเก่าแก่ที่สวยงามน่ารัก
อิสระกับการช้อบปิ้ งสินค้านานาชนิดของเมืองวิคทอเรีย ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Comfort Inn, Victoria หรือ เทียบเท่า

วิคตอเรีย- เอ็ดมอนตั้น –City Tour เอ็ดมอนตั้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองวิคตอเรีย
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10.10 น.
11.09 น.
12.11 น.
14.23 น.

คํา่
วันที่หา้
เช้า

14.30 น.

คํา่

(ตามกฏความปลอดภัยที่สนามบิน ทุกท่านจําเป็ นต้องเช็คอิน พร้อมโชว์ตวั หน้าเคาน์เตอร์ และยืนยัน
กระเป๋าของท่านด้วยตนเอง)
นําท่านออกเดินทางจากสนามบินเมืองวิคตอเรีย โดยสายการบินWestJet เที่ยวบินที่ WS 3260
เดินทางถึง สนามบิน เคโลว์น่า แวะเปลี่ยนเครื่องฯ
นําท่านออกเดินทางจากสนามบิน เคโลว์น่า โดยสายการบิน WestJet เที่ยวบินที่ WS 398
(บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบิน เอ็ดมอนตั้น รัฐ อัลเบอร์ตา้ หลังรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่
ตัวเมือง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ชมตัวเมืองที่เคยรุง่ เรืองด้วยธุรกิจนํ้ามันในปี 1970 และถือได้ว่าเป็ น
เมืองใหญ่ที่สุดทางตอนเหนื อของรัฐฯ ซึ่งเต็มไปด้วยตึกระฟ้า ผ่านชมแม่น้ําสายสําคัญ “ น๊อธ สเค็ทชีวอน ”
(North Saskatchewon River), มหาวิทยาลัย อัล-เบอร์ตา้ อันโด่งดัง, ศาลาว่าการเมือง (City Hall),
อาคารรัฐสภา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าพัก โรงแรม Delta Emonton South หรือ เทียบเท่า
เอ็ดมอนตั้น (พิพิธภัณฑ์ เอ็ดมอนตั้น-เวิสต์ เอ็ดมอนตั้น มอลล์)-อุทยานแห่งชาติ จัสเปอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ รอยัล อัลเบอร์ตา้ (Royal Alberta Provincial Museum) ซึ่งภายในจัดแบ่งเป็ น
ห้องนิ ทรรศการ 4 ห้อง ห้องแรก จัดแสดงเกี่ยวกับสัตว์ประจําถิ่นและปั กษานานาชนิ ดของรัฐ อัลเบอร์ตา้ , ห้อง
ที่สอง เป็ นห้องจัดแสดงเกี่ยวกับชนพื้ นเมืองอินเดียน ในอดีตทั้งภาพถ่ายและข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนพืชพันธุ์
ธัญญาหารที่ใช้บริโภคเป็ นยาสมุนไพร, ห้องที่สามเป็ นห้องธรรมชาติวทิ ยา ที่จดั แสดงเกี่ยวกับแร่ธาตุต่างๆ,
ห้องที่สี่เป็ นห้องที่กล่าวถึงการตั้งรกรากในเขตรัฐ อัลเบอร์ตา้ สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทาง สู่ เวิสต์ เอ็ด
มอนตั้น มอลล์ (West Edmonton Mall) ช้อปปิ้ งมอลล์ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกมีสวนนํ้าอยูภ่ ายใน
และประกอบด้วยร้านค้ามากมายอีกทั้งร้านอาหารที่มีไว้บริการท่านทั้งแบบ ฟาสต์ฟดู๊ และห้องอาหาร ขอ
เรียนเชิญท่านหรรษากับการเดินชมหรือเลือกซื้ อสินค้าถูกใจตามอัธยาศัย
(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่ให้เป็ นการรบกวนเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าของท่าน)
คณะพบกันที่จุดนัดหมาย เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ จัสเปอร์ (Jasper National Park) อุทยานแห่งชาติที่
ใหญ่ที่สุดในเขตเทือกเขาร็อกกี้ แคนาดา (Canadian Rockies) เป็ นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงมากเป็ น
อันดับต้นๆของประเทศแคนาดา กิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รบั ความนิ ยมมากที่สุดของ อุทยานคือ การเดินป่ า ,
เล่นสกี และการชมชีวติ สัตว์ป่าที่น่าสนใจอีกหลายๆชนิ ด เช่น หมีสีเทา,กวางมูส , คาริบู , หมาป่ า และอื่นๆ
นําคณะเข้าที่พกั โรงแรม Best Western Jasper Inn & Suites หรือ เทียบเท่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม จากนั้นอิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่หก
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่เจ็ด
เช้า

เที่ยง

คํา่
วันที่แปด
เช้า

เที่ยง

อุทยานแห่งชาติ จัสเปอร์-โคลัมเบีย ไอซ์ฟิวด์ -บ๊าฟ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านและคณะเดินทาง สู่ “โคลัมเบีย ไอซ์ฟิวด์” (Columbia Icefields) ธารนํ้าแข็งขนาดมหึมา นําทุกท่าน
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวกับรถขับเคลื่อนสี่ลอ้ ที่จะวิง่ ตะลุยไปบนธารนํ้ าแข็งที่มีอายุกว่า 120
ล้านปี พื้ นที่ครอบคลุมถึงอุทยานฯ บ๊าฟ ทางตะวันตกเฉียงเหนื อและทางตอนใต้ของอุทยานฯ จัสเปอร์ อาณา
บริเวณกว้างถึง 325 ตารางกิโลเมตร และในส่วนที่ราบ 125 ตารางกิโลเมตร ในเขตเทือกเขา แคนนาเดี้ ยน ร๊
อกกี้ ของทวีปอเมริกาเหนื อที่พาดผ่านข้ามพรหมแดนไปถึงฝัง่ อเมริกาทางตอนเหนื อของรัฐ มอนตาน่ า
รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิ กนิ ก
นําคณะเดินทางต่อสู่ เมืองบ๊าฟ เมืองศูนย์กลางกีฬาฤดูหนาว ทัศนี ยภาพที่ชวนให้หลงใหลของทะเลสาบสีฟ้า
อมเขียว เลค หลุยส์ และเทือกเขา แคนนาเดี้ ยน ร๊อกกี้ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติค
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Banff International หรือ เทียบเท่า
คณะพร้อมกันบริเวณล็อบบี้ ของโรงแรม นําท่านรับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
(ท่านที่ตอ้ งการจะเดินเล่นในเมืองก่อนสามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่จะแจ้งวิธีเดินทางกลับสู่ที่พกั ด้วยตัวเองกับท่าน)

เมือง บ๊าฟ-บ๊าฟ อัพเปอร์ ฮีอท สปริงส์- ซาว์เฟอร์ เม้าท์เท่น-แคลการี่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ บ๊าฟ อัพเปอร์ ฮีอท สปริงส์ เพื่ออาบนํ้าแร่ (กรุณาเตรียมเสื้อผ้าไปผลัดเปลี่ยน ทาง
บริษทั ฯจัดเตรียมชุ ด, ผ้าขนหนู และล๊ อคเกอร์ไว้ให้ท่าน) วิวทิวทัศน์ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา ร๊อคกี้ และ
ป่ าสนช่างเป็ นบรรยากาศอันแสนประทับใจในการสัมผัสกับการท่องเที่ยวที่จะประทับใจท่านไปอีกนานเท่านาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านท่องเที่ยวต่อ สู่ ซาว์เฟอร์ เม้าท์เท่น ซึ่งมีความสูงโดยรวมถึง 2,287 เมตร นัง่ กระเช้าสู่
จุดชมวิวตัวเมือง ชมแม่น้ําสายสําคัญ โบว์ ริเวอร์ อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ เมืองแคลการี่ ทางตะวันออกของบ๊าฟ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Ramada Calgary หรือ เทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
แคลการี่ (ซิตี้ ทัวร์)-สนามบินฯ แคลการี-่ สนามบินฯ เมือง แวนคูเวอร์
รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมตัวเมืองที่เคยมีสภาพของเศรษฐกิจยุคนํ้ามันและแร่ธาตุเฟื่ องฟู นําท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งพลังงาน
(Natural Gas, Light, Heat & Power Museum) ชมภาพถ่ายในอดีตและเตาแก๊สที่มีใช้มาตั้งแต่ปี 1912
จากนั้นนําคณะชมสถานที่จดั แข่งกีฬาฤดูหนาวปี 1988 Winter Olympics Site ซึ่งอยูน่ อกเมืองในเส้นทาง
Trans-Canada Highway
รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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คํา่

21.15 น.
21.54 น.
วันที่เก้า
01.45 น.
วันที่สิบ
05.00 น.
09.10 น.
11.50 น.

นําท่านเลือกชมและเลือกซื้ อของฝากของที่ระลึก ที่ Core Shopping Centre และ South Centre
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทาง สู่ สนามบินเมือง แคลการี่
(ตามกฏความปลอดภัยที่สนามบิน ทุกท่านจําเป็ นต้องเช็คอิน พร้อมโชว์ตวั หน้าเคาน์เตอร์
และยืนยันกระเป๋าของท่านด้วยตนเอง)
ออกเดินทางสู่สนามบินฯ แวนคูเวอร์ โดยสายการบินแอร์ แคนนาดา เที่ยวบินที่ AC 201
เดินทางถึงสนามบินฯ เมือง แวนคูเวอร์ รอเปลี่ยนเครื่อง
สนามบินฯ แวนคูเวอร์-สนามบินฯ เถาหยวน (ไทเป)
ออกเดินทางจากสนามบินน แวนคูเวอร์ โดย เที่ยวบินที่ BR 009
สนามบินฯ เถาหยวน ไทเป-สนามบินฯ สุวรรณภูมิ
เดินทางถึง สนามบินฯ เถาหยวน, ไทเป แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางจากสนามบินฯ เถาหยวน, ไทเป โดย เที่ยวบินที่
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง
*******************************************************

อัตราค่าบริการ

YVR-VIC-YEG-BNF-YYC

กําหนดการเดินทาง
16-25/10/58,
13-22/11/58,
04-13/12/15,
25/12/15-03/01/16

ผูใ้ หญ่ พักคู่

เด็กเสริมเตียง

เด็กไม่เสริมเตียง

129,900.-บาท 123,900.บาท

117,900.-บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

21,900.-บาท

 ราคาเด็ก สําหรับเด็กอายุตาํ ่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน // หักค่าตัว๋ 28,000.-บาท

*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจาํ นวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ***
*** กรณีผเู ้ ดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***
*** โปรแกรมนี้ ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ ***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าแคนาดา
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมทุกแห่งที่มีตามรายการ
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าทําหนังสือเดินทาง Passport
ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าทิปคนขับรถโค้ช 15 เหรียญแคนาดาตลอดทริป
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ชิ้ นละ 3 เหรียญแคนนาดา/ครั้ง
ค่าทิปมัคคุเทศก์ 30 เหรียญแคนาดาตลอดทริป
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจําเป็ นจํานวน 25,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรณีที่ลกู ค้า พักอาศัยอยูต่ า่ งจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทาํ การจอง หากลูกค้ามีความจําเป็ นต้อง
ออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หรือก่อนออกตัว๋
เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าแคนาดาไม่ทนั กําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั ๋วกับทางสายการบิน
ทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการออกตั ่วเครื่องบินมิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
ให้บริการ
หมายเหตุ หากชําระค่าบริการทัวร์ท้งั หมดก่อนวันที่ 31 ส.ค.’58 บริษัทฯลดค่าบริการทัวร์ให้ท่าน 2,000-บาท

การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน
จะไม่เก็บค่ามัดจํา
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา ไม่ทนั กําหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบินและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
หมายเหตุ
ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทท์ ี่จะไม่รบั ผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองได้พิจารณาแล้ว
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บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผเู ้ ดินทางตํากว่
่ า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ง
ให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ แคนาดา (ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ)
สําหรับบุคคลทั ่วไป
หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือนั บจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน
(กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
รูปถ่ายสี 2” จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ,
ไม่ยม,
ิ้ พื้ นหลังเป็ นสีขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สําเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทาํ งาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยืน่ ขอวีซ่า
กรณีที่ผเู้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คสู่ มรสเสียชีวติ )ใบมรณะบัตร
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปั จจุบนั กรณี
ใช้เอกสารเป็ น BANK GUARANTEE ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนํามาใช้ยื่นวีซ่าได้
หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ (ภาษา อังกฤษ เท่านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษัททั ่วไป ใช้หนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษา อังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่วน หรือเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาํ ธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทาํ หนังสือชี้ แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีขา้ ราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทํางานจากหน่ วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้
สําเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูตได้
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผูป้ กครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สําหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผูป้ กครองและอายุไม่เกิน 20 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ )
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาํ จากที่วา่ การอําเภอ(ถ้าเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง ไม่ตอ้ งทํา)
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
กรณีผเู้ ดินทางอายุตาํ ่ กว่า 15 ปี ขอสําเนาสูติบตั รพร้อมแปลเป็ นภาษา อังกฤษ (ไม่สามารถใช้บตั รประชาชนเด็กได้)
สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรือ มารดา
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กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็ นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปั จจุบนั ) ของบิดา หรือ มารดา
สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพํานักอยูใ่ นประเทศไทย
กรณีผเู้ ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้อง
เปลี่ยนเป็ นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทําการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้ (ระยะเวลาในการ
พิจารณาผลวีซ่าขึ้ นอยูก่ บั ทางสถานทูต)

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
หากสถานทูตฯ มีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถาน
ฑูตฯ ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
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แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศ แคนาดา
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
*** กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษา อังกฤษ เท่านั้น***
ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ ดินทาง ภาษาไทย .......................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ ดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง....................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ..............................เชื้ อชาติ .................... สัญชาติ .....................สถานที่เกิด......................ประเทศ.......................
ที่อยู่ ( ถ้าที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน กับที่อยูป่ ั จจุบนั คนละที่อยูก่ รุณาแจ้งรายละเอียด )
............................................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. .........................รหัสไปรณีย.์ ...............................
ท่านอาศัยอยูใ่ นบ้านหลังนี้ มาเป็ นเวลา ............... ปี ......... เดือน
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน....................................................... ที่ทาํ งาน..............................................................................
มือถือ............................................................................................ หมายเลขโทรสาร Fax……………………….….……………………........
E-Mail ..................................................................................................................................................................................
มีหนังสือเดินทางมาแล้วทั้งหมด .........................เล่ม
หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า ................................................วันที่ออก...................................หมดอายุ.........................
หนังสือเดินทางปั จจุบนั เลขที่ ................................. วันที่ออก.....................................หมดอายุ...........................................
ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ10 ปี ) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วนั และวัตถุประสงค์ในการไป
1.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดินทาง................................
2.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดินทาง...............................
3.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดินทาง.................................
4.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดินทาง................................
5.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดินทาง..................................
6.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดินทาง..................................
7.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดินทาง...................................
8.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดินทาง..................................
9.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดินทาง...................................
10.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดินทาง..................................
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศแคนาดาหรือไม่......................................................................................
เคยเข้าประเทศ แคนาดา เมื่อ.................................................................................................................................
วัน, เดือน, ปี ที่เคยเข้าครั้งล่าสุด ................................................... รวมทั้งหมดกี่วนั ...........................................................
วัตถุประสงค์ในการไป......................................................................................................................................................
ท่านเคยได้รบั การปฏิเสธวีซ่า แคนาดา หรือ ประเทศอื่น ๆ หรือไม่ .......................................................................
สถานภาพ .......... โสด
...........หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องนํามาแสดงด้วย)
.......... แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน) ........... แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ต้องนํามาแสดงด้วย)

ข้อมูลส่วนตัวของผูเ้ ดินทางเกี่ยวกับด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่าง ๆ
งานปั จจุบนั ทําอาชีพ , ตําแหน่ง ( โปรดระบุเป็ นภาษา อังกฤษ)...................................................................................
ชื่อบริษทั ที่ทาํ งาน.....................................................................................................................................................................
วันที่เริ่มการทํางาน.................................................................................................................................................................
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ที่อยูข่ องบริษทั ที่ทาํ งาน .....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................
........................................................................................................................................ ...............
ท่านมีรายได้นอกเหนือจากงานประจําหรือไม่ ............ มี เงินเดือน...........................บาท
..............ไม่มี
ถ้ามีโปรดกรอกรายละเอียด.....................................................................................................................................
รายได้รวมต่อเดือนจากทุกงานที่ทา่ นทํา.......................................................................................................................
ท่านมีรายรับจากแหล่งอื่น ๆ หรือไม่ รวมทั้งเพื่อน ๆ และ ครอบครัว ............ มี รายได้..................บาท ...........ไม่มี
ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด ............................................................................................................................................
ท่านได้มีการออมเงิน เช่น ได้ซื้อบ้าน , ทีด่ ิน , อสังหาริมทรัพย์ , ซื้ อหุน้ เล่นแชร์หรือไม่ ...... มี ......ไม่มี
ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด และระบุจาํ นวนเงิน........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กบั สมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่............................................................................................
ท่านได้ใช้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่......................................................................................................................................
ในการเดินทางครั้งนี้ ใครเป็ นคนออกค่าใช้จา่ ยให้ทา่ น..............................................................................................................
ใครเป็ นคนจ่ายค่าใช้จา่ ย ต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร .....................................................................................................
ถ้ามีคนจ่ายให้ทา่ น ไม่วา่ จะเป็ นบางส่วน หรือ ทั้งหมด เขาได้จา่ ยให้เป็ นจํานวนเงินเท่าไหร่........................................................
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของท่านในการไป อเมริกา เป็ นจํานวนเงินเท่าไหร่ ..........................................................................................
ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ นามสกุล ของ คู่สมรส...........................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ของคู่สมรส ....................................เชื้ อชาติ ................................................. สัญชาติ .......................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................วันที่ออก.....................................หมดอายุ..................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั ของคู่สมรส ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
ในกรณีที่มีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน
ชื่อ นามสกุล ของบุตร........................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิดของบุตร ...............................................เชื้ อชาติ .............................. สัญชาติ .......................................................
สถานที่เกิด......................................หมายเลขหนังสือเดินทาง ......................................... วันที่ออก........................................
หมดอายุ.........................................................................................โทร...............................................................................
ปั จจุบนั บุตรอาศัยอยูท่ ี่ .........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ชื่อ นามสกุล ของบุตร..........................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิดของบุตร ...............................................เชื้ อชาติ .............................. สัญชาติ......................................................
สถานที่เกิด......................................หมายเลขหนังสือเดินทาง ........................................ วันที่ออก................................................
หมดอายุ................................................................................................โทร…………....................................................................
ปั จจุบนั บุตรอาศัยอยูท่ ี่..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ชื่อ นามสกุล ของบุตร........................................................................................................................................................
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