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  ต.ค.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก)  อาทิตย์ 
08.3  น. พร้อมคณะทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชนั  ประตู  เคานเ์ตอร์ M สายการบิน   คาเธ่ย์

แปซิฟิก แอร์เวย ์เจา้หนา้ทีใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 

.  น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเทียวบินที CX750 
15.00 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลียนเทียวบิน 

.  น. ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเทียวบินที CX838 
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  
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.  น. ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาในประ เทศ
แคนาดาไดถู้กแบ่งออกเป็น  โซน ซึงในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกนั  ชวัโมง
โดยประมาณ ซึงเวลาทีกรุงเทพจะเร็วกวา่ประมาณ  -  ชวัโมง) 
รถโคช้นาํท่านเทียวชมเมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) นิตยสาร "เดอะ อโีคโนมิสต"์ 
ไดจ้ดัอนัดบัใหเ้ป็นแชมป์เมืองทีน่าอยู่ทีสุดในโลก และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั  ชือ
เมืองถกูตงัขึนหลงัศตวรรษที  โดยนกัสํารวจชาวองักฤษ "จอร์จ แวนคูเวอร์" ที
ใชเ้วลาในสํารวจพืนทีเพียงแค่  วนัเท่านนั แต่เดิมทีแห่งนีเคยเป็นถินทีอยู่อาศยั
ของชาวอินเดียนแดง นาํท่านไปชมสแตนลีปาร์ค ถูกจดัใหเ้ป็นอุทยานเมือปี  
อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพืชพนัธ์ุป่าฝนนบั ,  ตน้ และมีสวนดอกไมที้จดัไวอ้ย่าง
สวยงามตา ร่มรืนดว้ยลากูนอนังดงาม แลว้ในอุทยานยงัเตม็ไปดว้ยสัตวป่์ามากมาย 
เป็นอุทยานป่าทีเป็นสถานทีน่าสนใจ เหมาะแก่การมาเดินเทียวสูดบรรยากาศแห่ง
ความบริสุทธิของธรรมชาติ นาํท่านถ่ายรูปคู่เป็นทีระลึกกบัเสาโทเทม็ (Totem) 
ของชนเผ่าพืนเมืองอินเดียนแดง เป็นวฒันธรรมทอ้งถินทีตงัโดดเด่นเป็นสง่า ไว้
รําลึกประวติัศาสตร์ เขา้ชมคาปิลาโน เป็นสะพานไมแ้ขวนทียาวทีสุดของแคนาดา 
รองรับนาํหนกัไดถ้งึ ,  ก.ก. (ชา้ง  เชือก) มีความยาวถึง  เมตร ทอด
ขา้มเหวลึก  เมตรเหนือแม่นาํคาปิลาโน กลบัเขา้สู่ย่านไชน่าทาวน์ ชุมชนชาวจีน
ทีอพยพมาตงัแต่ยุคบุกเบิก ย่าน Gastown คือโซนเมืองเก่าแก่ ถือเป็นดาวน์ทาวน์
แห่งแรกของแวนคูเวอร์ทีนกับุกเบิก Gassy Jack Deighton ล่องเรือมาพบและตงั
ชุมชนแรกขึนในปี ค.ศ.1867 ความสําคญันีเอง ทาํใหปั้จจุบนัชาวเมืองไดร่้วมกนั
อนุรักษเ์ขตเมืองนีไว ้ มีนาฬิกาไอนาํ (Gastown Steam Clock) เรือนแรกของโลก 
ตงัโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหวัมุมถนน ตึกเก่าแก่คลาสสิกทีเรียงราย ยงัคงกลินอาย
เมืองในยุโรปนนัยงัคงมนตข์ลงัไวเ้ช่นเดิม ย่านวอเตอร์ ฟร้อนท ์ เพิมเสน่ห์ดว้ย
สีสันของร้านรวงสมยัใหม่เขา้ไปไดอ้ย่างเก๋ไก๋ลงตวั ซึงนีเองคืออีกหนึงความ
ผสมผสานทีเป็นเสน่ห์ของเมืองนี 

 
 

 
 

 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese  
 พกัโรงแรม Empire Landmark Hotel Vancouver หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
12 ต.ค.  แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ต - แวนคูเวอร์ จันทร์ 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม buffet  

.  น. นาํคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพือลงเรือเฟอร์รีขนาดใหญ่ ทีมีความปลอดภยัสูง ขา้ม
ช่องแคบจอร์เจียสู่ เมืองวคิตอเรีย (Victoria) Sir James Douglas เป็นผูบุ้กเบิกเมือง
เมือปี 1843 โดยการเริมคา้ขายขนสัตวใ์นรูปบริษทั Hudson's Bay Company เมือง
นีมีสถาปัตยกรรมทีสวยงามมากมาย และเป็นเมืองท่อง เทียวทีมีชือเสียงทีสุดของ
รัฐ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย นาํเขา้ชมสวนบุชชาร์ต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติทีสวยติดอนัดบัโลก 

ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสวน  ฤดู โดยรวบรวมดอกไมน้านาพนัธ์ุจากทวัโลกมา
ปลูกอยา่งแตกต่างกนัไปในแต่ละฤดูกาล ไม่วา่จะมาเยือนในฤดูไหน ท่านก็จะได้
สัมผสัความสวยงามทีไม่ซาํแบบ ภายในสวนจะแบ่งออก เป็นโซนๆ คือ Sunken 
Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden และ Mediterranean 
Garden นาํพุดนตรีในทะเลสาบเลก็ๆ ดูเป็นธรรมชาติมาก สวนแห่งนีมีอายุเก่าแก่
กวา่  ปี เป็นทีชืนชอบของผูรั้กในไมด้อก อาทิ กุหลาบ, ทิวลิป, ไอริส, ไฮเดรน
เยยี ดอกไมแ้ต่ละชนิดก็จะผลดักนัออกดอกตามฤดูกาล สลบัสับเปลยีนหมุนเวยีน
กนัไป ในเนือทีกวา่  เอเคอร์ 
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.  น. เทียวชมความงามของเมืองวคิตอเรีย ประกอบไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที
สวยงามและทีตงัรัฐสภา ย่านดาวน์ทาวน์ กลินอายในยุคบุกเบิก และเมืองหนา้อ่าว 
เสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเทียวใหห้ลงใหล ร้านรวงเรียงราย ทศันียภาพรายลอ้มรอบดว้ย
ทะเลและภูเขา ในปี 2008 เมืองวคิตอเรียนี ถกูจดัใหอ้ยู่ในอนัดบั 16 จาก 100 
สถานทีทวัโลกทีน่าไปเยียมชม โดย TripAdvisor Traveller's  

17.00 น. นาํคณะเดินทางกลบัสู่เมืองแวนคูเวอร์  
.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Thai  

 พกัโรงแรม Empire Landmark Hotel Vancouver หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
 ต.ค.  แวนคูเวอร์ - คัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ อัญมณีเม็ดงามแห่งเทือกเขาร็อคกี อังคาร 
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม buffet  

 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองคลัการี  
 ถึงสนามบินเมืองคลัการี (CALGARY) แห่งรัฐอลัเบอร์ตา้ ภูมิประเทศของรัฐนีจะ

ประกอบไปดว้ยเทือกเขาร็อกกีอนัสูงชนั ทุ่งหญา้แพรรีอนักวา้งใหญ ่ อุทยาน
แห่งชาติทีปกคลุมดว้ยหิมะเกือบตลอดทงัปี อีกทงัยงัเป็นเมืองทีมีชือเสียงจากการ
จดังาน เทศกาลคาวบอยทีใหญสุ่ดของโลก จดัประจาํทุกปีช่วงเดือนกรกฎาคม 
และกีฬา โอลิมปิกฤดูหนาว ทีเคยเป็นเจา้ภาพในปี ค.ศ.  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย เดินทางสู่ เลคหลยุส์ (Lake Louise) ตงัอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff 

National Park) ตงัอยู่บนความสูง ,  เมตรเหนือระดบันาํทะเล เป็นหมู่บา้นทีอยู่
สูงทีสุดในแคนาดา คน้พบโดยนกัสํารวจในปีค.ศ.  โดยทอม วลิสัน กวา่  
ปีทีไดมี้การพฒันาจาก Chalet to Chateau อนัยิงใหญ่ ของ Chateau Lake Louise 
จนปัจจุบนัเป็นโรงแรม  หอ้งเพียงแห่งเดียวทีตงัอยู่ปลายทะเลสาบโดยมีธาร
นาํแขง็วคิตอเรีย เด่นตระหง่านอยู่ดา้นตรงขา้ม นาํคณะเขา้เชค็อินโรงแรม (ภาพ
อนังดงามของทะเลสาบหลยุส์เป็นเอกสิทธิสําหรับแขกของโรงแรมเท่านนั) สีของ
ทะเลสาบจะเปลยีนไปตามฤดูกาลจากสีฟ้าใส จนถึงเขียวมรกต อนัเกิดจากการ
เคลือนตวัของธารนาํแขง็ทีมีอนุภาคของหินกอ้นเลก็ๆ เคลอืนตวัและเริมละลาย
ไหลเป็นลาํธารโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาทีมีหิมะขาวโพลนปกคลมุ ผิวนาํนิงใสราว
กบักระจกสะทอ้นเงาของขนุเขาและธารนาํแขง็ เป็นภาพทีงดงามสุดพรรณนา 

 
 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 พกัโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

 ต.ค.  แคนาเดียน ร็อคกี - Glacier Adventure - Glacier Skywalk (กิจกรรมต่างๆ 
ให้บริการถึงวันที  ต.ค. เท่านัน) 

พุธ 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม buffet  

.  น. นาํคณะไปร่วมคน้หาความงดงามของธรรมชาติอนัพิสุทธิ แคนาเดียน ร็อคกี เป็นที
รู้จกัของนกัท่องเทียวมากวา่  ปี สถานทีอนังดงามประดุจหนึงภาพวาด กบัเรือง
บอกเลา่มาแต่อดีตกาล ลว้นชวนฝันใหน้กัท่องเทียวมาเยือน ในเขตอุทยาน
แห่งชาติฯ อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าสน และธารนาํตก ทีเกิดจากการละลายของธาร
นาํแขง็ รวมทงัสัตวส์งวนทีอาศยัอยู่ตามธรรมชาติ อาทิ นกอนิทรีสีทอง, หมาป่า, 
แพะภูเขา, หมีป่า Grizzly เป็นตน้ เริมกิจกรรมแรกดว้ย Glacier Skywalk เป็นหนึง
ประสบการณ์ทีใหคุ้ณกา้วเดินไปบนทางเดินกระจกใส บนความสูง  เมตร
เหนือหุบเขา, ธารนาํตก พร้อมใหท่้านไดศึ้กษาเกียวกบัพนัธ์ุสตัวป่์า และฟอสซิล 
อายุนบัพนัๆ ปี 

 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
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บ่าย นาํคณะตะลุยในธารนาํแขง็ อาร์ธา บาสกา้ กลาเซียร์วาเลย่ ์(Athabasca) กิจกรรมที
ไม่ควรพลาดในแคนาเดียน ร็อคกี โดยรถ Snow Bus ทีออกแบบในการออฟ
โร๊ดบนธารนาํแขง็นบัพนัปี ใหท่้านไดล้งไปสัมผสักบัธารนาํแขง็ในทุ่งกวา้ง โอบ
ลอ้มไปดว้ยภูเขาสูง กิจกรรมนีสร้างความประทบัใจและใหท่้านไดส้ัมผสักบัธาร
นาํแขง็อย่างใกลชิ้ดทีสุด   

 ออกเดินทางสู่เมืองแบมฟ์ (Banff) ตงัอยู่ในหุบเขาชือ โบว ์ ริเวอร์วลัเลย่ ์ (Bow 
River Valley) มีฉากหลงัเป็นเทือกเขาแคสเคด ทีมีความสูงถึง ,  เมตร แบมฟ์ 
ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นเขตอุทยานฯแห่งแรกของแคนาดา ประกอบไปดว้ย
อุทยานประวติัศาสตร์ถงึ  แห่ง แบมฟ์และเลคหลยุส์ ไดรั้บการยกย่องวา่เป็น
สวรรคบ์นดินของนกัท่องเทียวอย่างแทจ้ริง 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 พกัโรงแรม The Rimrock Resort Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

 ต.ค.  แบมฟ์ - เคเบิลคาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการี พฤหัส 
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม buffet  
.  น. นาํท่านสู่สถานีกระเชา้ (Gondola) นาํท่านขึนกระเชา้สู่จุดชมววิบนยอดเขา

ซลัเฟอร์ (Sulphor Mountain) ซึงอยู่สูงกวา่ระดบันาํทะเลประมาณ 2,281 เมตร บน
ยอดเขามีทางเดินระยะทาง  ก.ม. ไปยงัส่วนทีสูงทีสุดทีเรียกวา่ Summitwalk ให้
ท่านประทบัใจกบัววิทิวทศันอ์นัยิงใหญ่ ทีท่านสามารถมองไดไ้กลสุดสายตา แบบ
พาโนรามา    

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
บ่าย อิสระใหท่้านเดินเทียวชมเมืองทีแสนน่ารัก อบอุ่นไปดว้ยความมีมิตรไมตรีจาก

ผูค้น ก่อนจะเดินทางสู่เมืองคลัการีอีกครัง เมืองคาลการีตงัอยู่ในเขต Grassland 
เมืองทีใหญ่ทีสุดของรัฐอลัเบอร์ตา้ มีประชากรอาศยัอยู่ราว .  ลา้นคน ช่วงตน้
ศตวรรษที  อุตสาหกรรมนาํมนัเป็นสาเหตุหลกั ทีทาํใหค้นจากทวัทุกมุมโลก
เดินทางมาตงัรกรากทีนี  

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese  
 พกัโรงแรม Delta Calgary airport Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

 ต.ค.  คัลการี - บินสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวนัออก) ศุกร์ 
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม buffet  

 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองโตรอนโต ้

 

 ***อยู่ในระหว่างทําการบิน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน*** 
 ถึงสนามบินเมืองเมืองโตรอนโต ้

.  น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโตรอนโต ้ เพียร์สัน รถรอรับคณะแลว้นาํท่านเดินทางสู่
ภตัตาคาร 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Thai  
 พกัโรงแรม Chelsea Hotel, Toronto หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

 ต.ค.  เทียวเมืองโตรอนโต้ - CN Tower - ชมนําตกไนแองการ่า - ดินเนอร์พร้อมชมวิว
นําตกบน Skylon Tower  

เสาร์ 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม buffet  
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.  น. นาํคณะเทียวชมเมืองโตรอนโต ้ (Toronto) เป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดของประเทศ และ
ใหญ่เป็นอนัดบั  ในทวปีอเมริกาเหนือ เป็นเมืองทีมีหลายเชือชาติมากทีสุด มีผู ้
อพยพจากทวัโลกกวา่  ประเทศ ใชภ้าษาพูดมากกวา่  ภาษา ครึงหนึงของ
จาํนวน  ลา้นกวา่คนลว้นเป็นคนต่างชาติ มีเพียงครึงเดียวทีเป็นคนทอ้งถิน มี
ชุมชนชาวเอเชียและชาวจีนทีใหญ่ทีสุดในอเมริกาเหนือ จึงทาํใหเ้มืองนีมี
วฒันธรรมหลากหลาย เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ ศิลปะ วฒันธรรม รัฐบาล
แคนาดาจึงไดจ้ดัให ้ Toronto เป็นเมืองหลวงทางดา้นวฒันธรรมของประเทศ และ
เป็นแหลง่ท่องเทียวหลกั ชมทิวทศัน์ของตวัเมืองบนหอคอย "ซีเอน็" (CN Tower) 
หอคอยทีสูงทีสุดของโลก ผ่านชม Old City Hall สร้างสถาปัตยกรรมเก่าแก่ 
University ทีติดอนัดบั Top ten ของโลก พร้อมสํารวจวฒันธรรมทีหลากหลายใน
ย่าน ชุมชนชาวกรีก, ลิตเติลอิตาลี, ไชน่าทาวน์, โคเรียทาวน์ และลิตเติลอนิเดีย   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย เดินทางสู่นาํตกไนแองการ่า และเป็นเมืองติดพรมแดนระหวา่งแคนาดาและ 

อเมริกา มีเวลาใหท่้านไดย้ลโฉมกบัความงดงามอนัเป็นทีสุดของนาํตก  ประ กอบ
ดว้ยสองนาํตกใหญ่ คือนาํตกอเมริกนั (American Fall) และนาํตกแคนาดา 
(Canadian Fall) หรือนาํตกเกือกมา้ นาํตกทงัสองถูกคนัดว้ยเกาะกลางชือวา่ Goat 
Island นาํตกอเมริกนัอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกวา้งนอ้ยกวา่สูงนอ้ย
กวา่ กวา้งเพียง  เมตรส่วนนาํตกแคนาดาเป็นนาํตกรูปเกือกมา้  ใน  ของ
นาํตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กวา้งกวา่ สูงกวา่ และก็สวยกวา่ กวา้งถึง  
เมตร จริง ๆ แลว้นาํทีตกลงมาเป็นนาํตกไนแอการา จะตกจากฝังอเมริกาไปยงัฝัง
แคนาดา ฉะนนัถา้อยู่ฝั งอเมริกาจะเห็นแต่ดา้นหลงัและดา้นขา้งของนาํตก ดงันนั
การชมววิของนาํตกทีสวยงามระดบัโลกจึงตอ้งไปดูจากฝังแคนาดายอ้นกลบัมา 
ในช่วงกลางคืนของทุกคืน นาํตกไนแองการ่าจะถูกประดบัไฟแสงสีสวยงามและมี
การจุดพลุ ในบริเวณรอบ ๆ นาํตก เพือดึงดูดนกัท่องเทียว 

 
 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร SKYLON พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของนําตกไน
แองการ่ายามคําคืน Local 

 

 พกัโรงแรม Marriott Niagara Falls Hotel Falls view & Spa หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั (ห้องพักวิวนําตกไนแองการา) 

 

 ต.ค.  ล่องเรือชมนําตกไนแองการ่า - อิสระช้อปปิง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อาทิตย์ 
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม buffet  
.  น. อีกหนึงกิจกรรมทีไม่ควรพลาดในการชมนาํตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ด ดว้ยการ

ล่องเรือ Maid of the Mist เพือใหท่้านไดส้ัมผสัความยิงใหญข่องม่านนาํตกอย่าง
ใกลชิ้ด กบัประสบการณ์อนัแสนประทบัใจ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางกลบัสู่โตรอนโต ้ แลว้อิสระใหท่้านไดช้อ้ปปิงสินคา้แบรนดเ์นม หรือ

สินคา้ของทีระลกึของแคนาดา ย่านถนนชอ้ปปิงชือดงัในโตรอนโตที้รวบรวม
สินคา้หลาก หลายรูปแบบใหท่้านไดเ้ลอืกซือไดอ้ย่างจุใจ 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Thai  

.  น. ออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต ้เพือเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
 ต.ค.  บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างทําการบิน จันทร์ 
.  น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก บินสู่ฮ่องกง  

โดยเทียวบินที CX829 
 

 ***อยู่ในระหวา่งทาํการบิน บินขา้มเส้นแบ่งเขตวนัสากล***  
 ต.ค.  ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ อังคาร 
.  น. ถึงอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลียนเทียวบิน  
.  น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง สู่กรุงเทพฯ   
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โดยเทียวบินที CX705 
.  น. คณะเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการนาํเสนอโปรแกรมท่องเทียวซึงอาจมีการเปลียนแปลง 
เนืองจากการจดัโปรแกรมของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถว้น  

จะส่งใหท่้าน  วนั ก่อนการเดินทางเท่านนั) 
 

กําหนดวันเดินทางคณะเดียวเท่านัน 
 -  ตุลาคม  

ค่าทัวร์ต่อท่าน : 
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ  ท่าน) ท่านละ   

 เดก็อายุ 4-  ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่  ท่าน หรือ  ท่านมีเตียง ท่านละ  
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่  ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 
 ในกรณีทีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเดียวเพิม ท่านละ 
 ในกรณีไม่ใชต้วักรุ๊ป หกัค่าตวัผูใ้หญ่ ราคาต่อท่าน 
 ในกรณีไม่ใชต้วักรุ๊ป หกัค่าตวัเดก็ ราคาต่อท่าน 

, .- 
, .- 
, .- 

22,000.- 
-42,000.- 
-33,000.- 

ค่าทัวร์รวม : 
  ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนาํมนัเชือเพลงิ ณ วนัที  กรกฎาคม  

 ค่าตวัเครืองบินภายในประเทศ เส้นทางแวนคูเวอร์-คลัการี / คลัการี-โตรอนโต ้
 ค่ารถโคช้มาตรฐานแคนาดา ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ 

15-20 ท่านใชร้ถขนาด -  ทีนงั 
-  ท่านใชร้ถขนาด -  ทีนงั 

 ค่าตวัเขา้ Capilano, ค่า Ferry ไปเกาะวคิตอเรีย, ค่าตวัเขา้ Butchart Garden, ค่า Glacier Skywalk, ค่า Glacier 
Adventure, ค่า Gondola, ค่าตวัขึน CN Tower  

 ค่าโรงแรมทีพกัตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั 
***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน ห้องแบบเมาเท่นวิว*** 
***พัก Marriott Niagara Falls Hotel  คืน ห้องแบบวิวนาํตก*** 

 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละแห่ง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ กาํหนดมาตรฐานไวที้ $ CAD / ท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาแคนาดา (ยืนผ่านตวัแทน VFS) 
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS 

TRIPPER PLAN คุม้ครองการสูญเสียชีวติ/อวยัวะจากอุบติัเหตุ สําหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุมากกวา่  ปีนอ้ย
กวา่  ปี ไม่เกิน 3, ,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน , ,000 บาท ทงันีครอบคลุม
ถึงประกนัสุขภาพทีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจาํตวั 

 หากมีความประสงคจ์ะเพิมความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลา่ชา้ของ
สัมภาระและเทียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบ
จองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดูแลของท่าน
เองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

 ฟรีกระเป๋าลอ้ลาก สวยเก๋ cabin size ท่านละ 1 ใบ 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิม  % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย  % 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในหอ้งพกั และค่าอาหารทีสั งมาในหอ้งพกั 

ค่าอาหารและเครืองดืมทีสั งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีทางบริษทัฯ จดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม 
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 หากท่านมีความประสงคที์จะขา้มสู่ฝังอเมริกา ท่านตอ้งมีวซ่ีา USA และการขอวซ่ีาแคนาดาท่านตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัวซ่ีาเป็นแบบ MULTIPLE เช่นเดียวกนั 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั INSTYLE TRAVEL กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือทีท่าน

รู้จกัและเชือถือได ้ ซึงจะดูแลท่านดว้ยขนัตอนทีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือเป็นการยืนยนัการเดินทาง
ของท่าน กรุณาจองทวัร์และชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ 3 ,  บาทต่อผูเ้ดินทางหนึงท่าน ภายใน  วนันบัจากวนัที
จอง ซึงเงินมดัจาํดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือล่วงหนา้  วนั
ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนทีเหลือตามวนัทีกาํหนด ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดย
ไม่มีเงือนไข 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59-45 วนั  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 2 - 5 วนัก่อนการเดินทาง  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-วนัเดินทาง หรือ NO SHOW  

ในกรณีทีวนัเดินทางดงักล่าวเป็นตวัเงือนไข NON-REFUND 
 กรณีแจง้ยกเลิก หลงัจากที ปิดกรุ๊ป เรียบร้อยแลว้ 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถ

หาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยืนขอวซ่ีาไดท้นัตามกาํหนดเวลา 
ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิมคือค่าวซ่ีา และค่าเปลยีนชือตวัเท่านนั 
และตอ้งไม่อยู่ในเงือนไขของตวัที NON-CHANGE NAME & NON-
REFUND 

 คืนเงินมดัจาํทงัหมด 
 หกัมดัจาํ 2 ,  บาท/ท่าน 
 หกัมดัจาํ 3 ,  บาท/ท่าน 
 หกั % ของค่าทวัร์ 
 หกั % ของค่าทวัร์ 
 หกั % ของค่าทวัร์ 
 คิดค่าเสียหายตามจริง 

 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวี
ซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลกิพร้อม
กนัทงัหมด ใหถ้ือเป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลิกดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจวา่จะ
ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบริษทัฯ ขอแนะนาํใหท่้านยืนขอวซ่ีาแบบเดียว ซึงจะรู้ผล
เร็วกวา่การยืนขอวซ่ีาแบบกรุ๊ป 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทาง ตาํกวา่  ท่าน โดยทีจะแจง้ใหผู้ ้
เดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน  วนั  

การขอเปลียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้าย และ 60 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์ (  เม.ย. -  
เม.ย.) / เดือนตุลาคม (  -  ต.ค. / เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (  ธ.ค. -  ธ.ค.) 

ตัวเครืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
กาํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลกิการเดินทางและไดอ้อกตวัเครืองบิน
ไปเรียบร้อยแลว้ ทางสายการบินเอมิเรสต ์ไม่สามารถ REFUND เงินไดทุ้กกรณี ยกเวน้ การเสียชีวติเท่านนั   
ทงันีเงือนไขของตวัเครืองบิน เป็นไปตามกาํหนดของสายการบินเท่านนั ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
เปลียนแปลงหรือแกไ้ขเงือนไขได ้

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ one world

ขึนอยูก่บัเงือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนนั ๆ ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิ
ของสายการบินเท่านนั 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํามันเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที  กรกฎาคม  การเปลียนแปลงของสายการบินใน
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ภายหลงั ถอืเป็นค่าทวัร์ส่วนเพิมทีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตัว 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
  หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  ท่าน /  

เตียง (Triple Room) ขึนอยูก่บัขอ้จาํกดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกั
มีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามทีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณุหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมี
จะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั   

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน -  เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ ในการปรับเปลียน หรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทีมีขนาดกะทดัรัด 
และไม่มีอ่างอาบนาํ ซึงขึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนั ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็นหอ้งแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้ายเพิมเติมได ้

สถานทีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 โปรแกรมทวัร์รวมค่าเขา้ชมถูกระบุไวใ้นคอลมัน์ “อตัรานีรวม” หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีสถานทีเขา้

ชมนนั ๆ ปิดทาํการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไวใ้นเอกสาร
ของสถานทีนนัๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้ แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหนึง
เหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯ จะไม่มีการคืน
เงินใดใหแ้ก่ท่าน เนืองจากไดช้าํระเขา้ชมและ Reservation Fee ไปเรียบร้อยแลว้แลว้    
กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเขา้ชมจากเจา้หนา้ทีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชาํระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 

การสูบบุหรี 

(Smoking 

Area) 

 ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระสําหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ  ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า
เพิมเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้ริการ
ในการยกกระเป๋าขึนลงได ้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้  ยโูร / ใบ / ครัง 

 สําหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครืองบิน คือ  กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชนัประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบินที
ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม และมี
ความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน  เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .   นิว) x  เซนติเมตร ( .  นิว) x  
เซนติเมตร (  นิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่
มาตรฐานได ้ ทงันีขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลอืนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึนบนพาหนะการ
เดินทาง 
บริษทัฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผูโ้ดยสาร ซึงความรับผิดชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสูบบุหรี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รืองการงดสูบบุหรี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมี

ขอ้กาํหนดทีชดัเจนในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสาํหรับผูสู้บบุหรี ทงันีเนืองจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกวา่  -  
ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทาง
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เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 
เอกสารในการยืนวซ่ีาของประเทศแคนาดา  ใช้เวลายืนประมาณ  วันทําการ 

 พาสปอร์ตทียงัไม่หมดอายุ และมีอายไุม่ตาํกวา่  เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุม่
ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอืน ตอ้งนาํไปแสดงดว้ยเพือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 

 รูปถ่ายสีขนาด  นิว จาํนวน  ใบ พืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาํ และหา้มสแกน) มีอายไุม่เกิน  เดือน และเหมือนกนัทงั 
 รูป 

 สําเนาทะเบียนบา้น /สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /สําเนาใบเปลยีนชือ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สําเนา
สูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง  ปีบริบูรณ์  

 หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัทีท่านทาํงานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านนัโดยระบุตาํแหน่ง, 
อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีทีเริมทาํงานกบับริษทันี และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลงัจากนนัจะ
กลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลา และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั  เดือน 

 กรณีทีเป็นเจา้ของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรับรองบริษทัทีคดัไวไ้ม่เกิน   เดือน 
พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทั ยอ้นหลงั  เดือน 

 สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั  เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลอืกเล่มทีมีการเขา้ออกของเงินสมาํเสมอ และมี
จาํนวนไม่ตาํกวา่  หลกั เพือใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดือดร้อนเมือกลบัสู่
ภูมิลาํเนา ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึงในการยนืขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใน
ครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทงัหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้  –  แลว้ 
ทางบริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึงฉบบัเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาทาํงานของท่าน โดยระบุ
ชือผูเ้ดินทางและเหตุผลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีทีเดก็อายุตาํกวา่  ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา 

จะตอ้งไปยืนเรืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกีท่านหนึงได ้ ณ ทีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมี
นายอาํเภอ หรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธ
วซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืนคาํร้องใหม่ ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทงันีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิมเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีทีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีาของท่าน 
เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็
ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้

หลงัจากการจองทวัร์และชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือนไขทีบริษทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 

 

 


