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วันที ่1 
11 เม.ย. 63 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร ์(แคนาดาตะวันตก) เสาร ์

04.00 น. พรอ้มคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M สายการบินคาเธ่ย์
แปซิฟิก แอรเ์วย ์เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 
06.35 น. ออกเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินท่ี CX616 
10.25 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเท่ียวบิน 
16.15 น. ออกเดินทางสูเ่มืองแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา โดยเท่ียวบินท่ี CX810 
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  
13.00 น. ถึงสนามบินแวนคเูวอร ์ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร (เวลาในประเทศ

แคนาดาไดถ้กูแบ่งออกเป็น 6 โซน ซึ่งในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกนั 1 ชั่วโมง
โดยประมาณ ซึ่งเวลาที่กรุงเทพจะเรว็กว่าประมาณ 14 - 15 ชั่วโมง) 
รถโคช้น าท่านเท่ียวชมเมืองแวนคเูวอร ์ (Vancouver) นิตยสาร "เดอะ อีโคโน
มิสต"์ ไดจ้ดัอนัดบัใหเ้ป็นแชมป์เมืองท่ีน่าอยู่ที่สดุในโลก และเป็นเมืองใหญ่
อนัดบั 3 ชื่อเมืองถกูตัง้ขึน้หลงัศตวรรษท่ี 18 โดยนกัส ารวจชาวองักฤษ "จอรจ์ 
แวนคเูวอร"์ ที่ใชเ้วลาในส ารวจพืน้ท่ีเพียงแค่ 1 วนัเท่านัน้ แต่เดิมที่แห่งนีเ้คยเป็น
ถิ่นท่ีอยู่อาศยัของชาวอินเดียนแดง น าท่านไปชมสแตนลี่ปารค์ ถกูจดัใหเ้ป็น
อทุยานเมื่อปี 1888 อดุมสมบรูณไ์ปดว้ยพืชพนัธุป่์าฝนนบั 10,000 ตน้ และมี
สวนดอกไมท้ี่จดัไวอ้ย่างสวยงามตา รม่รื่นดว้ยลากนูอนังดงาม แลว้ในอทุยานยงั
เต็มไปดว้ยสตัวป่์ามากมาย เป็นอทุยานป่าที่เป็นสถานท่ีน่าสนใจ เหมาะแก่การ
มาเดินเที่ยวสดูบรรยากาศแห่งความบรสิทุธ์ิของธรรมชาติ น าท่านถ่ายรูปคู่เป็นท่ี
ระลกึกบัเสาโทเท็ม (Totem) ของชนเผ่าพืน้เมืองอินเดียนแดง เป็นวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นท่ีตัง้โดดเด่นเป็นสง่า ไวร้  าลกึประวตัิศาสตร ์เขา้ชมคาปิลาโน เป็นสะพาน
ไมแ้ขวนท่ียาวที่สดุของแคนาดา รองรบัน า้หนกัไดถ้ึง 90,000 ก.ก. (ชา้ง 96 
เชือก) มีความยาวถึง 137 เมตร ทอดขา้มเหวลกึ 70 เมตรเหนือแม่น า้คาปิลาโน 
กลบัเขา้สูย่่านไชน่าทาวน ์ ชมุชนชาวจีนท่ีอพยพมาตัง้แต่ยคุบกุเบิก ย่าน 
Gastown คือโซนเมืองเก่าแก่ ถือเป็นดาวนท์าวนแ์ห่งแรกของแวนคเูวอรท์ี่นกั
บกุเบิก Gassy Jack Deighton ลอ่งเรือมาพบและตัง้ชมุชนแรกขึน้ในปี ค.ศ.
1867 ความส าคญันีเ้อง ท าใหปั้จจบุนัชาวเมืองไดร้ว่มกนัอนรุกัษเ์ขตเมืองนีไ้ว ้มี
นาฬิกาไอน า้ (Gastown Steam Clock) เรือนแรกของโลก ตัง้โดดเด่นเป็นสง่าอยู่
ตรงหวัมมุถนน ตกึเก่าแก่คลาสสิกที่เรียงราย ยงัคงกลิ่นอายเมืองในยโุรปนัน้
ยงัคงมนตข์ลงัไวเ้ช่นเดิม ย่านวอเตอร ์ ฟรอ้นท ์ เพิ่มเสน่หด์ว้ยสีสนัของรา้นรวง
สมยัใหม่เขา้ไปไดอ้ย่างเก๋ไก๋ลงตวั ซึ่งนี่เองคืออีกหน่ึงความผสมผสานท่ีเป็นเสน่ห์
ของเมืองนี ้

 
 

 
 

 
 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 

 พกัโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.sheratonvancouver.co
m 

วันที ่2 
12 เม.ย. 63 แวนคูเวอร ์- วิคตอเรีย - สวนบุชชารต์ - แวนคูเวอร ์ อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม buffet 
10.00 น. น าคณะเดินทางสู่ทา่เรือ เพื่อลงเรือเฟอรร์ี่ขนาดใหญ่ ที่มีความปลอดภยัสงู ขา้ม

ช่องแคบจอรเ์จียสู ่ เมืองวิคตอเรีย (Victoria) Sir James Douglas เป็นผูบ้กุเบิก
เมืองเมื่อปี 1843 โดยการเริ่มคา้ขายขนสตัวใ์นรูปบรษิัท Hudson's Bay 
Company เมืองนีม้ีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมาย และเป็นเมืองท่อง เท่ียวที่
มีชื่อเสียงท่ีสดุของรฐั  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

http://www.sheratonvancouver.com/
http://www.sheratonvancouver.com/
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บ่าย น าเขา้ชมสวนบชุชารต์ (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติที่สวยติดอนัดบัโลก 
ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสวน 5 ฤด ู โดยรวบรวมดอกไมน้านาพนัธุจ์ากทั่วโลกมา
ปลกูอย่างแตกต่างกนัไปในแต่ละฤดกูาล ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดไูหน ท่านก็จะได้
สมัผสัความสวยงามท่ีไม่ซ  า้แบบ ภายในสวนจะแบ่งออก เป็นโซนๆ คือ Sunken 
Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden และ 
Mediterranean Garden น า้พดุนตรีในทะเลสาบเล็กๆ ดเูป็นธรรมชาติมาก สวน
แห่งนีม้ีอายเุก่าแก่กวา่ 100 ปี เป็นท่ีชื่นชอบของผูร้กัในไมด้อก อาทิ กหุลาบ, ทิว
ลิป, ไอรสิ, ไฮเดรนเยีย ดอกไมแ้ต่ละชนิดก็จะผลดักนัออกดอกตามฤดกูาล สลบั
สบัเปลี่ยนหมนุเวียนกนัไป ในเนือ้ที่กว่า 55 เอเคอร ์

 

 

15.00 น. เท่ียวชมความงามของเมืองวิคตอเรีย ประกอบไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที่
สวยงามและท่ีตัง้รฐัสภา ย่านดาวนท์าวน ์ กลิ่นอายในยคุบกุเบิก และเมืองหนา้
อ่าว เสน่หด์งึดดูนกัท่องเที่ยวใหห้ลงใหล รา้นรวงเรียงราย ทศันียภาพราย
ลอ้มรอบดว้ยทะเลและภเูขา ในปี 2008 เมืองวิคตอเรียนี ้ ถกูจดัใหอ้ยู่ในอนัดบั 
16 จาก 100 สถานท่ีทั่วโลกที่น่าไปเยี่ยมชม โดย TripAdvisor Traveller's  

17.00 น. น าคณะเดินทางกลบัสูเ่มืองแวนคเูวอร ์  
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.sheratonvancouver.co

m 
วันที ่3 
13 เม.ย. 63 

แวนคูเวอร ์ - บินสู่เมืองคัลการี - เทีย่วคัลการี - ทะเลสาบหลุยส ์อัญมณี
เม็ดงามแห่งเทอืกเขาร็อคกี ้

จันทร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเ่มืองคลัการี  
 ถึงสนามบินเมืองคลัการี (CALGARY) แห่งรฐัอลัเบอรต์า้ ภมูิประเทศของรฐันีจ้ะ

ประกอบไปดว้ยเทือกเขารอ็กกีอ้นัสงูชนั ทุ่งหญา้แพรรี่อนักวา้งใหญ่ อทุยาน
แห่งชาติที่ปกคลมุดว้ยหิมะเกือบตลอดทัง้ปี อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงจาก
การจดังาน เทศกาลคาวบอยที่ใหญ่สดุของโลก จดัประจ าทกุปีช่วงเดือน
กรกฎาคม และกีฬา โอลิมปิกฤดหูนาว ที่เคยเป็นเจา้ภาพในปี ค.ศ.1988  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางสู่ เลคหลยุส ์ (Lake Louise) ตัง้อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff 

National Park) ตัง้อยู่บนความสงู 1,730 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล เป็นหมู่บา้นที่
อยู่สงูท่ีสดุในแคนาดา คน้พบโดยนกัส ารวจในปีค.ศ. 1882 โดยทอม วิลสนั กว่า 
100 ปีที่ไดม้ีการพฒันาจาก Chalet to Chateau อนัยิ่งใหญ่ ของ Chateau 
Lake Louise จนปัจจบุนัเป็นโรงแรม 400 หอ้งเพียงแห่งเดียวที่ตัง้อยู่ปลาย
ทะเลสาบโดยมีธารน า้แข็งวิคตอเรีย เด่นตระหง่านอยู่ดา้นตรงขา้ม น าคณะเขา้
เช็คอินโรงแรม (ภาพอนังดงามของทะเลสาบหลยุสเ์ป็นเอกสิทธ์ิส าหรบัแขกของ
โรงแรมเท่านัน้) สีของทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดกูาลจากสีฟ้าใส จนถึงเขียว
มรกต อนัเกิดจากการเคลื่อนตวัของธารน า้แข็งท่ีมีอนุภาคของหินกอ้นเล็กๆ 
เคลื่อนตวัและเริ่มละลายไหลเป็นล าธารโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลน
ปกคลมุ ผิวน า้นิ่งใสราวกบักระจกสะทอ้นเงาของขนุเขาและธารน า้แข็ง เป็นภาพ
ที่งดงามสดุพรรณนา 

 
 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.fairmont.com 

 
วันที ่4 
14 เม.ย. 63 

แม่น ้าซัสแคตเชวัน(Saskatchewan Rover Crossing) - Johnston Canyon 
Icewalk - แบมฟ์ อังคาร 

http://www.sheratonvancouver.com/
http://www.sheratonvancouver.com/
http://www.fairmont.com/
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07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะชมความงดงามของธรรมชาติอนัพิสทุธ์ิ แคนาเดียน รอ็คกี ้เป็นท่ีรูจ้กัของ

นกัท่องเท่ียวมากว่า 123 ปี สถานท่ีอนังดงามประดจุหนึ่งภาพวาด กบัเรื่องบอก
เลา่มาแต่อดีตกาลลว้นชวนฝันใหน้กัท่องเที่ยวมาเยือน ในเขตอทุยานแห่งชาติฯ 
อดุมสมบรูณไ์ปดว้ยป่าสน และธารน า้ตก ที่เกิดจากการละลายของธารน า้แข็ง 
เป็นตน้ ผ่านแม่น า้ซสัแคตเชวนั เป็นแม่น า้สายหลกัในประเทศแคนาดา ชมวิว
ทิวทศัน ์Saskatchewan River Crossing  
(เสน้ทางช่วงเดือนเมษายนจะเป็นสีขาวปกคลมุดว้ยหิมะเล็กนอ้ย) 

 
 

 
 น าคณะทกุท่านเดินทางสู่ Johnston Canyon เป็นหนึ่งในสถานที่ทอ่งเที่ยวที่

ไดร้บัความนิยมมากที่สดุในอทุยานแห่งชาติ Banff National Park ใหท้กุท่านได้
ท ากิจกรรม Johnston Canyon Icewalk  

12.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Local 
บ่าย ออกเดินทางสูเ่มืองแบมฟ์ (Banff) ตัง้อยู่ในหบุเขาชื่อ โบว ์ รเิวอรว์ลัเลย่ ์ (Bow 

River Valley) มีฉากหลงัเป็นเทือกเขาแคสเคด ที่มีความสงูถึง 2,998 เมตร 
แบมฟ์ ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นเขตอทุยานฯแห่งแรกของแคนาดา ประกอบไป
ดว้ยอทุยานประวตัิศาสตรถ์ึง 7 แห่ง แบมฟ์และเลคหลยุส ์ ไดร้บัการยกย่องว่า
เป็นสวรรคบ์นดินของนกัท่องเที่ยวอย่างแทจ้รงิ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม The Rimrock Resort Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.rimrockresort.com 
วันที ่5 
15 เม.ย. 63 แบมฟ์ - เคเบิล้คาร ์สู่ยอดเขาซัลเฟอร ์- เมืองคัลการี พุธ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสูส่ถานีกระเชา้ (Gondola) น าท่านขึน้กระเชา้สูจ่ดุชมวิวบนยอดเขา

ซลัเฟอร ์(Sulphor Mountain) ซึ่งอยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,281 เมตร 
บนยอดเขามีทางเดินระยะทาง 1 ก.ม. ไปยงัสว่นที่สงูที่สดุที่เรียกว่า Summit 
walk ใหท้่านประทบัใจกบัวิวทิวทศันอ์นัยิ่งใหญ่ ที่ท่านสามารถมองไดไ้กลสดุ
สายตา แบบพาโนรามา    

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย อิสระใหท้่านเดินเท่ียวชมเมืองท่ีแสนน่ารกั อบอุ่นไปดว้ยความมีมิตรไมตรีจาก

ผูค้น ก่อนจะเดินทางสูเ่มืองคลัการีอีกครัง้ เมืองคาลการี่ตัง้อยู่ในเขต Grassland 
เมืองท่ีใหญ่ที่สดุของรฐัอลัเบอรต์า้ มีประชากรอาศยัอยู่ราว 1.1 ลา้นคน ช่วงตน้
ศตวรรษท่ี 19 อตุสาหกรรมน า้มนัเป็นสาเหตหุลกั ที่ท าใหค้นจากทั่วทกุมมุโลก
เดินทางมาตัง้รกรากที่นี่  

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 พกัโรงแรม Delta Calgary airport Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.deltahotels.com 
วันที ่6 
16 เม.ย. 63 คัลการี - บินสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก) พฤหัสบดี 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเ่มืองโตรอนโต ้

 

 ***อยู่ในระหว่างท าการบิน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน*** 
 ถึงสนามบินเมืองเมืองโตรอนโต ้
16.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโตรอนโต ้ เพียรส์นั รถรอรบัคณะแลว้น าท่านเดินทาง

สูภ่ตัตาคาร 

http://www.rimrockresort.com/
http://www.deltahotels.com/
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19.00 น. รบัประทานอาหารกลางค ่า ณ ภตัตาคาร  Local 
 พกัโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(ห้องพักวิวน ้าตกไนแองการา) 
www.sheratononthefall

s.com 
วันที ่7 
17 เม.ย. 63 

ล่องเรือชมน ้าตกไนแองการ่า – ชมวิวน ้าตกไนแองการ่าบน Skylon 
Tower -  ช้อปป้ิง Outlets - โตรอนโต 

ศุกร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะสู่น า้ตกไนแองการา่ ใหท้่านไดย้ลโฉมกบัความงดงามอนัเป็นท่ีสดุของ

น า้ตก  ประ กอบดว้ยสองน า้ตกใหญ่ คือน า้ตกอเมรกินั (American Fall) และ
น า้ตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือน า้ตกเกือกมา้ น า้ตกทัง้สองถกูคั่นดว้ย
เกาะกลางช่ือว่า Goat Island น า้ตกอเมรกินัอยู่ในเขตประเทศสหรฐัอเมรกิา มี
ความกวา้งนอ้ยกว่าสงูนอ้ยกว่า กวา้งเพียง 320 เมตรสว่นน า้ตกแคนาดาเป็น
น า้ตกรูปเกือกมา้ 2 ใน 3 ของน า้ตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กวา้งกว่า สงูกว่า 
และก็สวยกว่า กวา้งถึง 790 เมตร จรงิ ๆ แลว้น า้ที่ตกลงมาเป็นน า้ตกไนแองกา
รา จะตกจากฝ่ังอเมรกิาไปยงัฝ่ังแคนาดา  

 
 
 
 

10.00 น. อีกหน่ึงกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในการชมน า้ตกไนแองการา่อย่างใกลช้ิด ดว้ยการ
ลอ่งเรือ Maid of the Mist เพื่อใหท้า่นไดส้มัผสัความยิ่งใหญ่ของม่านน า้ตกอย่าง
ใกลช้ิด กบัประสบการณอ์นัแสนประทบัใจ 
(หมายเหต ุ :ในช่วงฤดหูนาวของทกุปีการลอ่งเรือ Hornblower Niagara Cruise 
อาจจะปิดใหบ้รกิารเน่ืองจากสภาพอากาศยงัคงหนาวน า้ตกจะแข็งตวัไม่
สามารถลอ่งเรือได/้จะไดล้อ่งหรือไม่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Skylon Restaurant พรอ้มชมวิว
ทิวทศันข์องน า้ตกไนแองการา่  

Local 
 

 
13.00 น. น าคณะชอ้ปปิ้งท่ี Outlets Collection at Niagara ที่มีสินคา้แบรนดด์งัของ

อเมรกิาและทั่วโลก ลดกระหน ่าตัง้แต่ 30-70% 
 

16.00 น. เดินทางกลบัสูโ่ตรอนโต ้  
18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Korean 
 พกัโรงแรม Chelsea hotel Toronto หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.chelseahoteltoronto.c

om 
วันที ่8 
18 เม.ย. 63 

เทีย่วเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระช้อปป้ิง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ เสาร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเท่ียวชมเมืองโตรอนโต ้(Toronto) เป็นเมืองท่ีใหญ่ที่สดุของประเทศ และ

ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ในทวีปอเมรกิาเหนือ เป็นเมืองท่ีมีหลายเชือ้ชาติมากที่สดุ มีผู ้
อพยพจากทั่วโลกกว่า 169 ประเทศ ใชภ้าษาพดูมากกว่า 100 ภาษา ครึง่หนึ่ง
ของจ านวน 5 ลา้นกว่าคนลว้นเป็นคนต่างชาติ มีเพียงครึง่เดียวที่เป็นคนทอ้งถิ่น 
มีชมุชนชาวเอเชียและชาวจีนที่ใหญ่ที่สดุในอเมรกิาเหนือ จึงท าใหเ้มืองนีม้ี
วฒันธรรมหลากหลาย เป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ ศิลปะ วฒันธรรม 
รฐับาลแคนาดาจึงไดจ้ดัให ้ Toronto เป็นเมืองหลวงทางดา้นวฒันธรรมของ
ประเทศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลกั ชมทิวทศันข์องตวัเมืองบนหอคอย "ซีเอ็น" 
(CN Tower) หอคอยที่สงูที่สดุของโลก ผ่านชม Old City Hall สรา้ง

 

http://www.sheratononthefalls.com/
http://www.sheratononthefalls.com/
http://www.chelseahoteltoronto.com/
http://www.chelseahoteltoronto.com/
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สถาปัตยกรรมเก่าแก่ University ที่ติดอนัดบั Top ten ของโลก พรอ้มส ารวจ
วฒันธรรมที่หลากหลายในย่าน ชมุชนชาวกรีก, ลิตเติล๊อิตาลี, ไชน่าทาวน,์ 
โคเรียทาวน ์และลิตเติ๊ลอินเดีย  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 
13.00 น. อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นม หรือสินคา้ของท่ีระลกึของแคนาดา 

ย่านถนนชอ้ปปิ้งช่ือดงัในโตรอนโตท้ี่รวบรวมสินคา้หลาก หลายรูปแบบใหท้่านได้
เลือกซือ้ไดอ้ย่างจใุจ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese 
21.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินโตรอนโตเ้พื่อเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
วันที ่9 
19 เม.ย. 63 บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างท าการบิน อาทติย ์

01.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก บินสูฮ่่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX829  
 ***อยู่ในระหว่างท าการบิน บินขา้มเสน้แบ่งเขตวนัสากล***  
วันที ่10 
20 เม.ย. 63 ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ จนัทร ์

05.00 น. ถึงอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเท่ียวบิน  
08.55 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงสูก่รุงเทพฯโดยเที่ยวบิน

ที่CX717 
 

10.50 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้นจะสง่ใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-8 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

11-20 เมษายน 2563 159,000 143,000 135,000 25,000 
-30,000.- 
-25,000.- 

ค่าทัวรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนั

เชือ้เพลิง ณ วนัท่ี  20 เมษายน 2561 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เสน้ทางแวนคเูวอร-์คลัการี / คลัการี-โตรอนโต ้
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานแคนาดา ท่องเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบุ : 10-15 ท่านใชร้ถเล็ก 

15-20 ท่านใชร้ถขนาด 33 ที่นั่ง  / 21-40 ท่านใชร้ถขนาด 50 ที่นั่ง 
✓ ค่าตั๋วเขา้ Capilano, ค่า Ferry ไปเกาะวิคตอเรยี, ค่าตั๋วเขา้ Butchart Gardens, ค่า Gondola, ค่าตั๋วขึน้ 

CN Tower  
✓ ค่าโรงแรมที่พกัตามระบใุนโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั 

***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน ห้องแบบเมาเท่นวิว*** 
***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเท่า 1 คืน ห้องแบบวิวน ้าตก*** 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละแห่ง 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2$ CAD / ท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา (ยื่นผ่านตวัแทน VFS) 
✓ ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ
16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่า
รกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่
ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
-หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้
ของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์าม
เอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

✓ ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % 
ค่าทัวรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัร ์
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, ค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯ จดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

 หากท่านมีความประสงคท์ี่จะขา้มสูฝ่ั่งอเมรกิา ท่านตอ้งมีวีซ่า USA และการขอวีซ่าแคนาดาท่านตอ้ง
ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าเป็นแบบ MULTIPLE เช่นเดียวกนั 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั WORLDWIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้

บา้นหรือที่ท่านรูจ้กัและเชื่อถือได ้ ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการ
ยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าลว่งหนา้ 30,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน 
ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์
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สว่นท่ีเหลือลว่งหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯ 
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

การยกเลิกการจองทัวร ์(Cancellation Charge) 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 40 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร ์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร ์
 • ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร ์
 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดย

สามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนช่ือ
ตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณา
อนมุตัิวีซ่า ไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคล
หรือยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักลา่วขา้งตน้ ใน
กรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอแนะน าใหท้่านยื่น
ขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผ้ลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้ ้
เดินทางทราบลว่งหนา้ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถ
รบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยั
ธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนข์องท่านจะไดร้บัจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติม
แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บรษิัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย)  ที่ระบคุวาม
รบัผิดชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ด้
มากที่สดุ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนั
เน่ืองจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัรท์ี่
ท่านช าระมาแลว้ 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่

เสียค่าใชจ้่าย 
ต๋ัวเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดนิทางและไดอ้อกตั๋ว
เครื่องบินไปเรียบรอ้ยแลว้ ทางสายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถ REFUND เงินไดท้กุกรณี ยกเวน้ 
การเสียชีวิตเท่านัน้   
ทัง้นีเ้งื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามก าหนดของสายการบินเท่านัน้ ทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป
เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเง่ือนไขได ้

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้แต่กรณีที่

บินเป็นตั๋วเดี่ยว หรือชัน้ธุรกิจสามารถสะสมไมลเ์ฉพาะของสายการบินไดค้ือ Asia Miles เท่านัน้ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ **กรณีนี ้ ตั๋วสะสมไมลไ์ม่ได ้ Non 
Refund, Non Endorse** 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax 
YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการ
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บินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส์ว่นเพิ่มท่ีทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ี
ออกตั๋ว 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 

3 เตียง / ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ)  

▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / 

ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 

3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม 
ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
โรงแรมในแคนาดามีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาด
กะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่ม
เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 โปรแกรมทวัรร์วมค่าเขา้ชมถกูระบไุวใ้นคอลมัน ์ “อตัรานีร้วม” หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ี

เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ ทางบรษิัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้น
เอกสารของสถานท่ีนัน้ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้แต่หากมีการลา่ชา้ หรือ
เหตหุน่ึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ทางบรษิัทฯ จะ
ไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระเขา้ชมและ Reservation Fee ไปเรียบรอ้ยแลว้แลว้    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
การสบูบหุรี่ 

(Smoking 

Area) 

▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า
เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถ
ใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ดอลลา่ร ์/ ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั 
(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 
นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้
ต  ่ากว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษัิท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระ
ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 
บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร ซึ่งความรบัผิดชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
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Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 
การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศแคนาดา  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 
ทุกท่านต้องมาสแกนลายนิว้มือที ่VFS แคนาดาทุกท่าน 

ทีอ่ยู่ส านักงาน: ศูนยรั์บย่ืนค าร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา : อาคาร เดอะ เทรนดี ้เลขที ่10/198-201 ชัน้ 28 
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ,กรุงเทพ ฯ 10110 

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุม่ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และหา้มสแกน) มีอายไุม่เกิน 3 เดือน และ
เหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 

 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุ
ต  าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว 
หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน 

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 6  
เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัท ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ 
และมีจ านวนไม่ต  ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อ
กลบัสูภ่มูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรอง
ค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั***  

 จดหมายรบัรองสถานการเงินจากธ. นัน้ๆ (ตวัจริงภาษาองักฤษ) ที่ใหส้  าเนาการเงิน ณ ปัจจบุนัยอ้นหลงั 6 เดือน 
 กรณีที่บรษิัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 6 

แลว้ ทางบรษิัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน 
โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต 
โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถกูปฏิเสธวี
ซ่า สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


