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ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก)
พร้ อมคณะทีสนามบินสุ วรรณภูมิ ชัน ประตู เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธ่ ย์
แปซิ ฟิก แอร์ เวย์ เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยเทียวบินที CX750
ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลียนเทียวบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเทียวบินที CX838
**บินข้ามเส้ นแบ่ งเขตวันสากล**

อาทิตย์
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ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาในประ เทศ
แคนาดาได้ถูกแบ่งออกเป็ น โซน ซึ งในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกัน ชัวโมง
โดยประมาณ ซึ งเวลาทีกรุ งเทพจะเร็ วกว่าประมาณ - ชัวโมง)
รถโค้ชนําท่านเทียวชมเมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) นิตยสาร "เดอะ อีโคโนมิสต์"
ได้จดั อันดับให้เป็ นแชมป์ เมืองทีน่าอยู่ทสุี ดในโลก และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ ชือ
เมืองถูกตังขึนหลังศตวรรษที โดยนักสํารวจชาวอังกฤษ "จอร์ จ แวนคูเวอร์ " ที
ใช้เวลาในสํารวจพืนทีเพียงแค่ วันเท่านัน แต่เดิมทีแห่งนีเคยเป็ นถิ นทีอยู่อาศัย
ของชาวอินเดียนแดง นําท่านไปชมสแตนลีปาร์ ค ถูกจัดให้เป็ นอุทยานเมือปี
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ป่าฝนนับ , ต้น และมีสวนดอกไม้ทีจัดไว้อย่าง
สวยงามตา ร่ มรื นด้วยลากูนอันงดงาม แล้วในอุทยานยังเต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย
เป็ นอุทยานป่ าทีเป็ นสถานทีน่าสนใจ เหมาะแก่การมาเดินเทียวสู ดบรรยากาศแห่ง
ความบริ สุทธิ ของธรรมชาติ นําท่านถ่ายรู ปคู่เป็ นทีระลึกกับเสาโทเท็ม (Totem)
ของชนเผ่าพืนเมืองอินเดียนแดง เป็ นวัฒนธรรมท้องถิ นทีตังโดดเด่นเป็ นสง่า ไว้
รําลึกประวัติศาสตร์ เข้าชมคาปิ ลาโน เป็ นสะพานไม้แขวนทียาวทีสุ ดของแคนาดา
รองรับนําหนักได้ถงึ , ก.ก. (ช้าง เชือก) มีความยาวถึง
เมตร ทอด
ข้ามเหวลึก เมตรเหนือแม่นาํ คาปิ ลาโน กลับเข้าสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ชุมชนชาวจีน
ทีอพยพมาตังแต่ยุคบุกเบิก ย่าน Gastown คือโซนเมืองเก่าแก่ ถือเป็ นดาวน์ทาวน์
แห่งแรกของแวนคูเวอร์ ทีนักบุกเบิก Gassy Jack Deighton ล่องเรื อมาพบและตัง
ชุมชนแรกขึนในปี ค.ศ.1867 ความสําคัญนีเอง ทําให้ปัจจุบนั ชาวเมืองได้ร่วมกัน
อนุรักษ์เขตเมืองนีไว้ มีนาฬิกาไอนํา (Gastown Steam Clock) เรื อนแรกของโลก
ตังโดดเด่นเป็ นสง่าอยู่ตรงหัวมุมถนน ตึกเก่าแก่คลาสสิ กทีเรี ยงราย ยังคงกลิ นอาย
เมืองในยุโรปนันยังคงมนต์ขลังไว้เช่นเดิม ย่านวอเตอร์ ฟร้ อนท์ เพิ มเสน่ห์ดว้ ย
สี สันของร้ านรวงสมัยใหม่เข้าไปได้อย่างเก๋ ไก๋ ลงตัว
ซึ งนีเองคืออีกหนึงความ
ผสมผสานทีเป็ นเสน่ห์ของเมืองนี
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese
พักโรงแรม Empire Landmark Hotel Vancouver หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
แวนคูเวอร์ - วิคตอเรี ย - สวนบุชชาร์ ต - แวนคูเวอร์
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม buffet
นําคณะเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพือลงเรื อเฟอร์ รีขนาดใหญ่ ทีมีความปลอดภัยสู ง ข้าม
ช่องแคบจอร์ เจียสู่ เมืองวิคตอเรี ย (Victoria) Sir James Douglas เป็ นผูบ้ ุกเบิกเมือง
เมือปี 1843 โดยการเริ มค้าขายขนสัตว์ในรู ปบริ ษทั Hudson's Bay Company เมือง
นีมีสถาปั ตยกรรมทีสวยงามมากมาย และเป็ นเมืองท่อง เทียวทีมีชือเสี ยงทีสุ ดของ
รัฐ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
นําเข้าชมสวนบุชชาร์ ต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติทีสวยติดอันดับโลก
ได้รับการยกย่องว่าเป็ นสวน ฤดู โดยรวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์จากทัวโลกมา
ปลูกอย่างแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ไม่วา่ จะมาเยือนในฤดูไหน ท่านก็จะได้
สัมผัสความสวยงามทีไม่ซาํ แบบ ภายในสวนจะแบ่งออก เป็ นโซนๆ คือ Sunken
Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden และ Mediterranean
Garden นําพุดนตรี ในทะเลสาบเล็กๆ ดูเป็ นธรรมชาติมาก สวนแห่งนีมีอายุเก่าแก่
กว่า ปี เป็ นทีชืนชอบของผูร้ ักในไม้ดอก อาทิ กุหลาบ, ทิวลิป, ไอริ ส, ไฮเดรน
เยีย ดอกไม้แต่ละชนิดก็จะผลัดกันออกดอกตามฤดูกาล สลับสับเปลียนหมุนเวียน
กันไป ในเนือทีกว่า เอเคอร์
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เทียวชมความงามของเมืองวิคตอเรี ย
ประกอบไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมที
สวยงามและทีตังรัฐสภา ย่านดาวน์ทาวน์ กลิ นอายในยุคบุกเบิก และเมืองหน้าอ่าว
เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเทียวให้หลงใหล ร้ านรวงเรี ยงราย ทัศนียภาพรายล้อมรอบด้วย
ทะเลและภูเขา ในปี 2008 เมืองวิคตอเรี ยนี ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 16 จาก 100
สถานทีทัวโลกทีน่าไปเยียมชม โดย TripAdvisor Traveller's
นําคณะเดินทางกลับสู่ เมืองแวนคูเวอร์
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Thai
พักโรงแรม Empire Landmark Hotel Vancouver หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
แวนคูเวอร์ - คัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ อัญมณีเม็ดงามแห่ งเทือกเขาร็ อคกี
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม buffet
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่ เมืองคัลการี
ถึงสนามบินเมืองคัลการี (CALGARY) แห่งรัฐอัลเบอร์ ตา้ ภูมปิ ระเทศของรัฐนีจะ
ประกอบไปด้วยเทือกเขาร็ อกกีอันสู งชัน ทุ่งหญ้าแพรรี อันกว้างใหญ่ อุทยาน
แห่งชาติทีปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทังปี อีกทังยังเป็ นเมืองทีมีชือเสี ยงจากการ
จัดงาน เทศกาลคาวบอยทีใหญ่สุดของโลก จัดประจําทุกปี ช่วงเดือนกรกฎาคม
และกีฬา โอลิมปิ กฤดูหนาว ทีเคยเป็ นเจ้าภาพในปี ค.ศ.
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
เดินทางสู่ เลคหลุยส์ (Lake Louise) ตังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff
National Park) ตังอยู่บนความสู ง , เมตรเหนือระดับนําทะเล เป็ นหมู่บา้ นทีอยู่
สู งทีสุ ดในแคนาดา ค้นพบโดยนักสํารวจในปี ค.ศ.
โดยทอม วิลสัน กว่า
ปี ทีได้มีการพัฒนาจาก Chalet to Chateau อันยิ งใหญ่ ของ Chateau Lake Louise
จนปั จจุบนั เป็ นโรงแรม
ห้องเพียงแห่งเดียวทีตังอยู่ปลายทะเลสาบโดยมีธาร
นําแข็งวิคตอเรี ย เด่นตระหง่านอยู่ดา้ นตรงข้าม นําคณะเข้าเช็คอินโรงแรม (ภาพ
อันงดงามของทะเลสาบหลุยส์เป็ นเอกสิ ทธิ สําหรับแขกของโรงแรมเท่านัน) สี ของ
ทะเลสาบจะเปลียนไปตามฤดูกาลจากสี ฟ้าใส จนถึงเขียวมรกต อันเกิดจากการ
เคลือนตัวของธารนําแข็งทีมีอนุภาคของหินก้อนเล็กๆ เคลือนตัวและเริ มละลาย
ไหลเป็ นลําธารโอบล้อมด้วยเทือกเขาทีมีหิมะขาวโพลนปกคลุม ผิวนํานิ งใสราว
กับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารนําแข็ง เป็ นภาพทีงดงามสุ ดพรรณนา
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
พักโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
แคนาเดียน ร็ อคกี - Glacier Adventure - Glacier Skywalk (กิจกรรมต่ างๆ
ให้ บริ การถึงวันที ต.ค. เท่ านัน)
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม buffet
นําคณะไปร่ วมค้นหาความงดงามของธรรมชาติอนั พิสุทธิ แคนาเดียน ร็ อคกี เป็ นที
รู ้ จกั ของนักท่องเทียวมากว่า ปี สถานทีอันงดงามประดุจหนึงภาพวาด กับเรื อง
บอกเล่ามาแต่อดีตกาล ล้วนชวนฝั นให้นกั ท่องเทียวมาเยือน ในเขตอุทยาน
แห่งชาติฯ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ าสน และธารนําตก ทีเกิดจากการละลายของธาร
นําแข็ง รวมทังสัตว์สงวนทีอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ อาทิ นกอินทรี สีทอง, หมาป่ า,
แพะภูเขา, หมีป่า Grizzly เป็ นต้น เริ มกิจกรรมแรกด้วย Glacier Skywalk เป็ นหนึง
ประสบการณ์ทีให้คณ
ุ ก้าวเดินไปบนทางเดินกระจกใส บนความสู ง
เมตร
เหนือหุบเขา, ธารนําตก พร้อมให้ท่านได้ศึกษาเกียวกับพันธุ์สตั ว์ป่า และฟอสซิ ล
อายุนบั พันๆ ปี
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

อังคาร

พุธ

3

บ่าย

. น.
ต.ค.
. น.
. น.

12.00 น.
บ่าย

. น.
ต.ค.
. น.

. น.
. น.
ต.ค.
. น.

นําคณะตะลุยในธารนําแข็ง อาร์ ธา บาสก้า กลาเซียร์ วาเล่ย์ (Athabasca) กิจกรรมที
ไม่ควรพลาดในแคนาเดียน ร็ อคกี โดยรถ Snow Bus ทีออกแบบในการออฟ
โร๊ ดบนธารนําแข็งนับพันปี ให้ท่านได้ลงไปสัมผัสกับธารนําแข็งในทุ่งกว้าง โอบ
ล้อมไปด้วยภูเขาสู ง กิจกรรมนีสร้ างความประทับใจและให้ท่านได้สัมผัสกับธาร
นําแข็งอย่างใกล้ชิดทีสุ ด
ออกเดินทางสู่ เมืองแบมฟ์ (Banff) ตังอยู่ในหุบเขาชือ โบว์ ริ เวอร์ วลั เล่ย์ (Bow
River Valley) มีฉากหลังเป็ นเทือกเขาแคสเคด ทีมีความสู งถึง , เมตร แบมฟ์
ได้รับการประกาศให้เป็ นเขตอุทยานฯแห่งแรกของแคนาดา
ประกอบไปด้วย
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ถงึ
แห่ง แบมฟ์ และเลคหลุยส์ ได้รับการยกย่องว่าเป็ น
สวรรค์บนดินของนักท่องเทียวอย่างแท้จริ ง
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
พักโรงแรม The Rimrock Resort Hotel หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
แบมฟ์ - เคเบิลคาร์ สู่ยอดเขาซั ลเฟอร์ - เมืองคัลการี
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม buffet
นําท่านสู่ สถานีกระเช้า (Gondola) นําท่านขึนกระเช้าสู่ จุดชมวิวบนยอดเขา
ซัลเฟอร์ (Sulphor Mountain) ซึ งอยู่สูงกว่าระดับนําทะเลประมาณ 2,281 เมตร บน
ยอดเขามีทางเดินระยะทาง ก.ม. ไปยังส่ วนทีสู งทีสุ ดทีเรี ยกว่า Summitwalk ให้
ท่านประทับใจกับวิวทิวทัศน์อนั ยิ งใหญ่ ทีท่านสามารถมองได้ไกลสุ ดสายตา แบบ
พาโนรามา
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
อิสระให้ท่านเดินเทียวชมเมืองทีแสนน่ารัก อบอุ่นไปด้วยความมีมิตรไมตรี จาก
ผูค้ น ก่อนจะเดินทางสู่ เมืองคัลการี อีกครัง เมืองคาลการี ตังอยู่ในเขต Grassland
เมืองทีใหญ่ทีสุ ดของรัฐอัลเบอร์ ตา้ มีประชากรอาศัยอยู่ราว . ล้านคน ช่วงต้น
ศตวรรษที
อุตสาหกรรมนํามันเป็ นสาเหตุหลัก ทีทําให้คนจากทัวทุกมุมโลก
เดินทางมาตังรกรากทีนี
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese
พักโรงแรม Delta Calgary airport Hotel หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
คัลการี - บินสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก)
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม buffet
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่ เมืองโตรอนโต้
***อยู่ในระหว่ างทําการบิน จึงไม่ มีบริ การอาหารกลางวัน***
ถึงสนามบินเมืองเมืองโตรอนโต้
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโตรอนโต้ เพียร์ สัน รถรอรับคณะแล้วนําท่านเดินทางสู่
ภัตตาคาร
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Thai
พักโรงแรม Chelsea Hotel, Toronto หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เทียวเมืองโตรอนโต้ - CN Tower - ชมนําตกไนแองการ่ า - ดินเนอร์ พร้ อมชมวิว
นําตกบน Skylon Tower
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม buffet

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์
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นําคณะเทียวชมเมืองโตรอนโต้ (Toronto) เป็ นเมืองทีใหญ่ทีสุ ดของประเทศ และ
ใหญ่เป็ นอันดับ ในทวีปอเมริ กาเหนือ เป็ นเมืองทีมีหลายเชือชาติมากทีสุ ด มีผู ้
อพยพจากทัวโลกกว่า
ประเทศ ใช้ภาษาพูดมากกว่า
ภาษา ครึ งหนึงของ
จํานวน ล้านกว่าคนล้วนเป็ นคนต่างชาติ มีเพียงครึ งเดียวทีเป็ นคนท้องถิ น มี
ชุมชนชาวเอเชียและชาวจีนทีใหญ่ทีสุ ดในอเมริ กาเหนือ
จึงทําให้เมืองนีมี
วัฒนธรรมหลากหลาย เป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม รัฐบาล
แคนาดาจึงได้จดั ให้ Toronto เป็ นเมืองหลวงทางด้านวัฒนธรรมของประเทศ และ
เป็ นแหล่งท่องเทียวหลัก ชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบนหอคอย "ซี เอ็น" (CN Tower)
หอคอยทีสู งทีสุ ดของโลก ผ่านชม Old City Hall สร้ างสถาปั ตยกรรมเก่าแก่
University ทีติดอันดับ Top ten ของโลก พร้อมสํารวจวัฒนธรรมทีหลากหลายใน
ย่าน ชุมชนชาวกรี ก, ลิตเติ ลอิตาลี, ไชน่าทาวน์, โคเรี ยทาวน์ และลิตเติ ลอินเดีย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
เดินทางสู่ นาํ ตกไนแองการ่ า
และเป็ นเมืองติดพรมแดนระหว่างแคนาดาและ
อเมริ กา มีเวลาให้ท่านได้ยลโฉมกับความงดงามอันเป็ นทีสุ ดของนําตก ประ กอบ
ด้วยสองนําตกใหญ่ คือนําตกอเมริ กนั (American Fall) และนําตกแคนาดา
(Canadian Fall) หรื อนําตกเกือกม้า นําตกทังสองถูกคันด้วยเกาะกลางชือว่า Goat
Island นําตกอเมริ กนั อยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริ กา มีความกว้างน้อยกว่าสู งน้อย
กว่า กว้างเพียง
เมตรส่ วนนําตกแคนาดาเป็ นนําตกรู ปเกือกม้า ใน ของ
นําตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กว้างกว่า สู งกว่า และก็สวยกว่า กว้างถึง
เมตร จริ ง ๆ แล้วนําทีตกลงมาเป็ นนําตกไนแอการา จะตกจากฝั งอเมริ กาไปยังฝั ง
แคนาดา ฉะนันถ้าอยู่ฝั งอเมริ กาจะเห็นแต่ดา้ นหลังและด้านข้างของนําตก ดังนัน
การชมวิวของนําตกทีสวยงามระดับโลกจึงต้องไปดูจากฝั งแคนาดาย้อนกลับมา
ในช่วงกลางคืนของทุกคืน นําตกไนแองการ่ าจะถูกประดับไฟแสงสี สวยงามและมี
การจุดพลุ ในบริ เวณรอบ ๆ นําตก เพือดึงดูดนักท่องเทียว
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร SKYLON พร้ อมชมวิวทิวทัศน์ ของนําตกไน
แองการ่ ายามคําคืน Local
พักโรงแรม Marriott Niagara Falls Hotel Falls view & Spa หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน (ห้ องพักวิวนําตกไนแองการา)
ล่ องเรื อชมนําตกไนแองการ่ า - อิสระช้ อปปิ ง - เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม buffet
อีกหนึงกิจกรรมทีไม่ควรพลาดในการชมนําตกไนแองการ่ าอย่างใกล้ชิด ด้วยการ
ล่องเรื อ Maid of the Mist เพือให้ท่านได้สัมผัสความยิ งใหญ่ของม่านนําตกอย่าง
ใกล้ชิด กับประสบการณ์อนั แสนประทับใจ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่ โตรอนโต้ แล้วอิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งสิ นค้าแบรนด์เนม หรื อ
สิ นค้าของทีระลึกของแคนาดา ย่านถนนช้อปปิ งชือดังในโตรอนโต้ทรวบรวม
ี
สิ นค้าหลาก หลายรู ปแบบให้ท่านได้เลือกซือได้อย่างจุใจ
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Thai
ออกเดินทางสู่ สนามบินโตรอนโต้ เพือเตรี ยมเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่ างทําการบิน
ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิ ฟิก บินสู่ ฮ่องกง
โดยเทียวบินที CX829
***อยู่ในระหว่างทําการบิน บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล***
ฮ่ องกง - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
ถึงอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลียนเทียวบิน
ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง สู่ กรุ งเทพฯ

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร
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โดยเทียวบินที CX705
คณะเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทียวซึงอาจมีการเปลียนแปลง
เนืองจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถ้วน
จะส่ งให้ท่าน วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
กําหนดวันเดินทางคณะเดียวเท่ านัน

ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน :

ค่ าทัวร์ รวม :

ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :

- ตุลาคม

 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (ห้องละ ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4- ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ ท่าน หรื อ ท่านมีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ - ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 ในกรณี ทีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดียวเพิ ม ท่านละ
 ในกรณี ไม่ใช้ตวกรุ
ั ๊ ป หักค่าตัวผูใ้ หญ่ ราคาต่อท่าน
 ในกรณี ไม่ใช้ตวกรุ
ั ๊ ป หักค่าตัวเด็ก ราคาต่อท่าน

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

 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่ วนเพิ มของนํามันเชือเพลิง ณ วันที กรกฎาคม
 ค่าตัวเครื องบินภายในประเทศ เส้นทางแวนคูเวอร์-คัลการี / คัลการี -โตรอนโต้
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานแคนาดา ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ
15-20 ท่านใช้รถขนาด - ทีนัง
- ท่านใช้รถขนาด - ทีนัง
 ค่าตัวเข้า Capilano, ค่า Ferry ไปเกาะวิคตอเรี ย, ค่าตัวเข้า Butchart Garden, ค่า Glacier Skywalk, ค่า Glacier
Adventure, ค่า Gondola, ค่าตัวขึน CN Tower
 ค่าโรงแรมทีพักตามระบุในโปรแกรม หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน
***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน ห้ องแบบเมาเท่ นวิว***
***พัก Marriott Niagara Falls Hotel คืน ห้ องแบบวิวนําตก***
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ นในแต่ละแห่ง
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช กําหนดมาตรฐานไว้ที $ CAD / ท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา (ยืนผ่านตัวแทน VFS)
 ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป)
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS
TRIPPER PLAN คุม้ ครองการสู ญเสี ยชีวติ /อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สําหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุมากกว่า ปี น้อย
กว่า ปี ไม่เกิน 3, ,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน , ,000 บาท ทังนีครอบคลุม
ถึงประกันสุ ขภาพทีไม่ได้เกิดจากโรคประจําตัว
 หากมีความประสงค์จะเพิ มความคุม้ ครองในกรณี สัมภาระในการเดินทางสู ญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สัมภาระและเทียวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่ วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่าน
เองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ฟรี กระเป๋ าล้อลาก สวยเก๋ cabin size ท่านละ 1 ใบ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมในห้องพัก และค่าอาหารทีสั งมาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื องดืมทีสั งพิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากทีทางบริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ น
กรณี พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ ม
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 หากท่านมีความประสงค์ทีจะข้ามสู่ ฝั งอเมริ กา ท่านต้องมีวซี ่ า USA และการขอวีซ่าแคนาดาท่านต้องได้รับ
การอนุมตั ิวซี ่ าเป็ นแบบ MULTIPLE เช่นเดียวกัน
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ INSTYLE TRAVEL กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้ นหรื อทีท่าน
รู ้ จกั และเชือถือได้ ซึ งจะดูแลท่านด้วยขันตอนทีง่าย สะดวก และมีประสิ ทธิ ภาพ เพือเป็ นการยืนยันการเดินทาง
ของท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 3 , บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึงท่าน ภายใน วันนับจากวันที
จอง ซึ งเงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือล่วงหน้า วัน
ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่ วนทีเหลือตามวันทีกําหนด ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
ไม่มีเงือนไข
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน
 คืนเงินมัดจําทังหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59-45 วัน
 หักมัดจํา 2 , บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
 หักมัดจํา 3 , บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 2 - 5 วันก่อนการเดินทาง
 หัก % ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-วันเดินทาง หรื อ NO SHOW
 หัก % ของค่าทัวร์
ในกรณี ทีวันเดินทางดังกล่าวเป็ นตัวเงือนไข NON-REFUND
 หัก % ของค่าทัวร์
 กรณี แจ้งยกเลิก หลังจากที ปิ ดกรุ๊ ป เรี ยบร้ อยแล้ว
 คิดค่าเสี ยหายตามจริ ง
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ทา่ นสามารถ
หาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซ่าได้ทนั ตามกําหนดเวลา
ทางบริ ษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ มคือค่าวีซ่า และค่าเปลียนชือตัวเท่านัน
และต้องไม่อยู่ในเงือนไขของตัวที NON-CHANGE NAME & NONREFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิวี
ซ่ าไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้อม
กันทังหมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงือนไขของวันเวลาทียกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ทีท่านไม่แน่ใจว่าจะ
ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี ่ าจากทางสถานทูต ทางบริ ษทั ฯ ขอแนะนําให้ท่านยืนขอวีซ่าแบบเดียว ซึ งจะรู ้ ผล
เร็ วกว่าการยืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ ป
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ทีมีผเู ้ ดินทาง ตํากว่า
ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน วัน
การขอเปลียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ ( เม.ย. เม.ย.) / เดือนตุลาคม ( - ต.ค. / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ ( ธ.ค. - ธ.ค.)
ตัวเครื องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างทีสายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู ้
กําหนด ซึ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ออกตัวเครื องบิน
ไปเรี ยบร้ อยแล้ว ทางสายการบินเอมิเรสต์ ไม่สามารถ REFUND เงินได้ทกุ กรณี ยกเว้น การเสี ยชีวติ เท่านัน
ทังนีเงือนไขของตัวเครื องบิน เป็ นไปตามกําหนดของสายการบินเท่านัน ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไป
เปลียนแปลงหรื อแก้ไขเงือนไขได้
การสะสมไมล์ ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณี ตวกรุ
ั ๊ ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ one world
ขึนอยูก่ บั เงือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน ๆ ซึ งการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่ วนหรื อทังหมดเป็ นสิ ทธิ
ของสายการบินเท่านัน
ค่ าธรรมเนียมประกันภัยและค่ าธรรมเนียมนํามันเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที กรกฎาคม
การเปลียนแปลงของสายการบินใน
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ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ มทีทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันทีออกตัว
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ ท่าน /
เตียง (Triple Room) ขึนอยูก่ บั ข้อจํากัดของห้องพัก และการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ งมัก
มีความแตกต่างกัน ซึ งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งติดกันตามทีต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตาํ เครื องปรับอากาศทีมี
จะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน
 ในกรณี ทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสู งขึน - เท่าตัว บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ ในการปรับเปลียน หรื อย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัด
และไม่มีอ่างอาบนํา ซึ งขึนอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ มเป็ นห้องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้จ่ายเพิ มเติมได้
สถานทีเข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
โปรแกรมทัวร์ รวมค่าเข้าชมถูกระบุไว้ในคอลัมน์ “อัตรานีรวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้า
ชมนัน ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริ ษทั ฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไว้ในเอกสาร
ของสถานทีนันๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรื อเหตุหนึง
เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่มีการคืน
เงินใดให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชาํ ระเข้าชมและ Reservation Fee ไปเรี ยบร้อยแล้วแล้ว
กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
การสู บบุหรี
เพิ มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผูใ้ ห้บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริ การ
(Smoking
ในการยกกระเป๋ าขึนลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ ยูโร / ใบ / ครัง
Area)
 สําหรับนําหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื องบิน คือ กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนําหนักเพิ มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึนเครื องได้ ต้องมีนาํ หนักไม่เกิน กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน เซนติเมตร หรื อ เซนติเมตร ( . นิ ว) x เซนติเมตร ( . นิ ว) x
เซนติเมตร ( นิ ว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตากว่
ํ า
มาตรฐานได้ ทังนีขึนอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนําหนักส่ วนทีเกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระทีมีลอ้ เลือนและมีขนาดใหญ่เกิน
ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึนบนพาหนะการ
เดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผูโ้ ดยสาร ซึ งความรับผิดชอบให้เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
การสู บบุหรี (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื องการงดสู บบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมี
ข้อกําหนดทีชัดเจนในเรื องการสู บบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ ู บบุหรี ทังนีเนืองจากสุ ขภาพของคน
ส่ วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้ ู งอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทาง
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เป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั
เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศแคนาดา ใช้ เวลายืนประมาณ วันทําการ
พาสปอร์ ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตากว่
ํ า เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี ่ าในกลุม่
ประเทศเชงเก้นหรื อประเทศอืน ต้องนําไปแสดงด้วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี ่ า
รู ปถ่ายสี ขนาด นิ ว จํานวน ใบ พืนหลังเป็ นสี ขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน เดือน และเหมือนกันทัง
รู ป
สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ /สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สําเนา
สู ติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง ปี บริ บูรณ์
หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดทีท่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุตาํ แหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทีเริ มทํางานกับบริ ษทั นี และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลังจากนันจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง เดือน
กรณี ทีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิ ชย์ และหนังสื อรับรองบริ ษทั ทีคัดไว้ไม่เกิน เดือน
พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ย้อนหลัง เดือน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง เดือน ต้องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอ และมี
จํานวนไม่ตากว่
ํ า
หลัก เพือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือกลับสู่
ภูมิลาํ เนา ในกรณี ทเดิ
ี นทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณี ทีบริ ษทั ของท่าน เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทังหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ – แล้ว
ทางบริ ษทั จะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุ
ชือผูเ้ ดินทางและเหตุผลทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด้วย
กรณี ทีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้องมี หนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
กรณี ทีเด็กอายุตากว่
ํ า ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา
จะต้องไปยืนเรื องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรื อเขต โดยมี
นายอําเภอ หรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้ องใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทังนีบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ มเติม ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้ องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็
ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงือนไขทีบริ ษทั ฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
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