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วันที่ 1
7 เม.ย. 61
06.00 น.
08.15 น.
12.10 น.
16.20 น.
13.15 น.

18.00 น.

วันที่ 2
8 เม.ย. 61
08.00 น.
10.00 น.

12.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก)

เสาร์

พร๎อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน๑เตอร๑ M สายการบินคาเธํย๑
แปซิฟิก แอร๑เวย๑ เจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสูํสนามบินฮํองกง โดยเที่ยวบินที่ CX700
ถึงสนามบินเชคแลปก๏อก ฮํองกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสูํเมืองแวนคูเวอร๑ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ CX838

**บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**

ถึงสนามบินแวนคูเวอร๑ ผํานการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศ
แคนาดาได๎ถูกแบํงออกเป็น 6 โซน ซึ่งในแตํละโซนจะมีเวลาตํางกัน 1 ชั่วโมง
โดยประมาณ ซึ่งเวลาที่กรุงเทพจะเร็วกวําประมาณ 14 - 15 ชั่วโมง)
รถโค๎ชนําทํานเที่ยวชมเมืองแวนคูเวอร๑ (Vancouver) นิตยสาร "เดอะ อีโคโนมิสต๑"
ได๎จัดอันดับให๎เป็นแชมป์เมืองที่นําอยูํที่สุดในโลก และเป็นเมืองใหญํอันดับ 3 ชื่อ
เมืองถูกตั้งขึ้นหลังศตวรรษที่ 18 โดยนักสํารวจชาวอังกฤษ "จอร๑จ แวนคูเวอร๑" ที่
ใช๎เวลาในสํารวจพื้นที่เพียงแคํ 1 วันเทํานั้น แตํเดิมที่แหํงนี้เคยเป็นถิ่นที่อยูํอาศัย
ของชาวอินเดียนแดง นําทํานไปชมสแตนลี่ปาร๑ค ถูกจัดให๎เป็นอุทยานเมื่อปี 1888
อุดมสมบูรณ๑ไปด๎วยพืชพันธุ๑ป่าฝนนับ 10,000 ต๎น และมีสวนดอกไม๎ที่จัดไว๎อยําง
สวยงามตา รํม รื่ นด๎ ว ยลากูน อั นงดงาม แล๎ วในอุท ยานยั งเต็ ม ไปด๎ว ยสัต ว๑ ป่ า
มากมาย เป็นอุทยานป่ าที่เป็นสถานที่นําสนใจ เหมาะแกํการมาเดินเที่ยวสู ด
บรรยากาศแหํงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ นําทํานถํายรูปคูํเป็นที่ระลึกกับเสาโท
เท็ม (Totem) ของชนเผําพื้นเมืองอินเดียนแดง เป็นวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่ตั้งโดดเดํน
เป็นสงํา ไว๎รําลึกประวัติศาสตร๑ เข๎าชมคาปิลาโน เป็นสะพานไม๎แขวนที่ยาวที่สุด
ของแคนาดา รองรับน้ําหนักได๎ถึง 90,000 ก.ก. (ช๎ าง 96 เชือก) มีความยาวถึง
137 เมตร ทอดข๎ามเหวลึก 70 เมตรเหนือแมํน้ําคาปิลาโน กลับเข๎าสูํยํานไชนํา
ทาวน๑ ชุม ชนชาวจีนที่อ พยพมาตั้งแตํยุคบุกเบิก ยําน Gastown คือ โซนเมือ ง
เกําแกํ ถือ เป็นดาวน๑ ทาวน๑ แหํงแรกของแวนคูเวอร๑ที่ นักบุก เบิก Gassy Jack
Deighton ลํองเรือมาพบและตั้งชุมชนแรกขึ้นในปี ค.ศ.1867 ความสําคัญนี้เอง
ทําให๎ปัจจุบันชาวเมืองได๎รํวมกันอนุรักษ๑เขตเมืองนี้ไว๎ มีนาฬิกาไอน้ํา (Gastown
Steam Clock) เรือนแรกของโลก ตั้งโดดเดํนเป็นสงําอยูํตรงหัวมุมถนน ตึกเกําแกํ
คลาสสิกที่เรียงราย ยังคงกลิ่นอายเมืองในยุโรปนั้นยังคงมนต๑ขลังไว๎เชํนเดิม ยําน
วอเตอร๑ ฟร๎อนท๑ เพิ่มเสนํห๑ด๎วยสีสันของร๎านรวงสมัยใหมํเข๎าไปได๎อยํางเก๐ไก๐ลงตัว
ซึ่งนี่เองคืออีกหนึ่งความผสมผสานที่เป็นเสนํห๑ของเมืองนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
พักโรงแรม Metropolitan Hotel Vancouver หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน
www.metropolitanhotelva
ncouver.com

แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ต - แวนคูเวอร์

รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสูํทําเรือ เพื่อลงเรือเฟอร๑รี่ขนาดใหญํ ที่มีความปลอดภัยสูง ข๎าม
ชํองแคบจอร๑เจียสูํ เมืองวิคตอเรีย (Victoria) Sir James Douglas เป็นผู๎บุกเบิก
เมื อ งเมื่ อ ปี 1843 โดยการเริ่ ม ค๎ า ขายขนสั ต ว๑ ใ นรู ป บริ ษั ท Hudson's Bay
Company เมืองนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมาย และเป็นเมืองทํอง เที่ยวที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของรัฐ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อาทิตย์
buffet

Chinese
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บําย

15.00 น.

17.00 น.
19.00 น.

วันที่ 3
9 เม.ย. 61
07.00 น.

12.00 น.
บําย

19.00 น.

นําเข๎าชมสวนบุชชาร๑ต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติที่สวยติดอันดับโลก
ได๎รับการยกยํองวําเป็นสวน 5 ฤดู โดยรวบรวมดอกไม๎นานาพันธุ๑จากทั่วโลกมา
ปลูกอยํางแตกตํางกันไปในแตํละฤดูกาล ไมํวําจะมาเยือนในฤดูไหน ทํานก็จะได๎
สัมผัสความสวยงามที่ไมํซ้ําแบบ ภายในสวนจะแบํงออก เป็นโซนๆ คือ Sunken
Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden และ
Mediterranean Garden น้ําพุดนตรีในทะเลสาบเล็กๆ ดูเป็นธรรมชาติมาก สวน
แหํงนี้มีอายุเกําแกํกวํา 100 ปี เป็นที่ชื่นชอบของผู๎รักในไม๎ดอก อาทิ กุหลาบ, ทิว
ลิป, ไอริส, ไฮเดรนเยีย ดอกไม๎แตํละชนิดก็จะผลั ดกันออกดอกตามฤดูกาล สลับ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ในเนื้อที่กวํา 55 เอเคอร๑
เที่ยวชมความงามของเมือ งวิคตอเรีย ประกอบไปด๎วยอาคารสถาปัตยกรรมที่
สวยงามและที่ตั้งรัฐสภา ยํานดาวน๑ทาวน๑ กลิ่นอายในยุคบุกเบิก และเมืองหน๎า
อํา ว เสนํ ห๑ดึ งดู ดนั ก ทํอ งเที่ย วให๎ หลงใหล ร๎ านรวงเรี ยงราย ทั ศนี ย ภาพราย
ล๎อมรอบด๎วยทะเลและภูเขา ในปี 2008 เมืองวิคตอเรียนี้ ถูกจัดให๎อยูํในอันดับ 16
จาก 100 สถานที่ทั่วโลกที่นําไปเยี่ยมชม โดย TripAdvisor Traveller's
นําคณะเดินทางกลับสูํเมืองแวนคูเวอร๑
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Thai
พักโรงแรม Metropolitan Hotel Vancouver หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน
www.metropolitanhotelva
ncouver.com

แวนคูเวอร์ - บินสู่เมืองคัลการี - เที่ยวคัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ อัญ
มณีเม็ดงามแห่งเทือกเขาร็อคกี้
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูํเมืองคัลการี
ถึงสนามบินเมืองคัลการี (CALGARY) แหํงรัฐอัลเบอร๑ต๎า ภูมิประเทศของรัฐนี้จะ
ประกอบไปด๎วยเทือ กเขาร็อ กกี้อันสูงชัน ทุํงหญ๎าแพรรี่อันกว๎างใหญํ อุทยาน
แหํงชาติที่ปกคลุมด๎วยหิมะเกือบตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการ
จัดงาน เทศกาลคาวบอยที่ใหญํสุดของโลก จัดประจําทุกปีชํวงเดือนกรกฎาคม
และกีฬา โอลิมปิกฤดูหนาว ที่เคยเป็นเจ๎าภาพในปี ค.ศ.1988
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูํ เลคหลุยส๑ (Lake Louise) ตั้งอยูํในเขตอุทยานแหํงชาติบานฟ์ (Banff
National Park) ตั้งอยูํบนความสูง 1,730 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล เป็นหมูํบ๎านที่
อยูํสูงที่สุดในแคนาดา ค๎นพบโดยนักสํารวจในปีค.ศ. 1882 โดยทอม วิลสัน กวํา
100 ปีที่ได๎มีการพัฒนาจาก Chalet to Chateau อันยิ่งใหญํ ของ Chateau Lake
Louise จนปัจจุบันเป็นโรงแรม 400 ห๎องเพียงแหํงเดียวที่ตั้งอยูํปลายทะเลสาบ
โดยมีธ ารน้ําแข็งวิคตอเรีย เดํน ตระหงํานอยูํด๎านตรงข๎า ม นําคณะเข๎า เช็คอิ น
โรงแรม (ภาพอันงดงามของทะเลสาบหลุยส๑เป็ นเอกสิทธิ์สําหรับแขกของโรงแรม
เทํานั้น) สีของทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลจากสีฟ้าใส จนถึงเขียวมรกต อัน
เกิดจากการเคลื่อนตัวของธารน้ําแข็งที่มีอนุภาคของหินก๎อนเล็กๆ เคลื่อนตัวและ
เริ่มละลายไหลเป็นลําธารโอบล๎อมด๎วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุม ผิวน้ํา
นิ่งใสราวกับกระจกสะท๎อนเงาของขุนเขาและธารน้ําแข็ง เป็นภาพที่งดงามสุด
พรรณนา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel หรือเทียบเทําใน
ระดับเดียวกัน

จันทร์
Buffet

Chinese

Local
www.fairmont.com

ทัวร์แคนนาดา_CANADA FALL COLOR TOUR 10D7N (CX) 07-16 APR_146,000_ http://www.gustotour.com/tour/zone/10

3

(DSCAN001)

วันที่ 4
แคนาเดียน ร็อคกี้ - Glacier Adventure - Glacier Skywalk - แบมฟ์
10 เม.ย. 61
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บําย

19.00 น.

รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
Buffet
นําคณะไปรํวมค๎นหาความงดงามของธรรมชาติอันพิสุทธิ์ แคนาเดียน ร็อคกี้ เป็น
ที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวมากวํา 123 ปี สถานที่อันงดงามประดุจหนึ่งภาพวาด กับ
เรื่องบอกเลํามาแตํอดีตกาลล๎วนชวนฝันให๎นักทํองเที่ยวมาเยือน ในเขตอุทยาน
แหํงชาติฯ อุดมสมบูรณ๑ไปด๎วยป่าสน และธารน้ําตก ที่เกิดจากการละลายของธาร
น้ําแข็ง รวมทั้งสัตว๑สงวนที่อาศัยอยูํตามธรรมชาติ อาทิ นกอินทรีสีทอง, หมาป่า,
แพะภูเขา, หมีป่า Grizzly เป็นต๎น เริ่มกิจกรรมแรกด๎วย Glacier Skywalk เป็น
หนึ่งประสบการณ๑ที่ให๎คุณก๎าวเดินไปบนทางเดินกระจกใส บนความสูง 280 เมตร
เหนือหุบเขา, ธารน้ําตก พร๎อมให๎ทํานได๎ศึกษาเกี่ยวกับพันธุ๑สัตว๑ป่า และฟอสซิล
อายุนับพันๆ ปี
นํ า คณะตะลุ ย ในธารน้ํ า แข็ ง อาร๑ ธ า บาสก๎ า กลาเซี ย ร๑ ว าเลํ ย๑ (Athabasca)
กิจกรรมที่ไมํควรพลาดในแคนาเดียน ร็อคกี้ โดยรถ Snow Bus ที่ออกแบบในการ
ออฟโร๏ดบนธารน้ําแข็งนับพันปี ให๎ทํานได๎ลงไปสัมผัสกับธารน้ําแข็งในทุํงกว๎าง
โอบล๎อมไปด๎วยภูเขาสูง กิจกรรมนี้สร๎างความประทั บใจและให๎ทํานได๎สัมผัสกับ
ธารน้ําแข็งอยํางใกล๎ชิดที่สุด
** ในกรณีที่ Glacier Adventure and Glacier Skywalk ปิดบริการ
ทางบริษัทจะคืนคํา Excursion @ 80 CAD./ทําน **
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Buffet
ออกเดินทางสูํเมือ งแบมฟ์ (Banff) ตั้งอยูํในหุบเขาชื่อ โบว๑ ริเวอร๑วัลเลํย๑ (Bow
River Valley) มีฉากหลังเป็นเทือ กเขาแคสเคด ที่มีความสูงถึง 2,998 เมตร
แบมฟ์ ได๎รับการประกาศให๎เป็นเขตอุทยานฯแหํงแรกของแคนาดา ประกอบไป
ด๎วยอุทยานประวัติศาสตร๑ถึง 7 แหํง แบมฟ์และเลคหลุยส๑ ได๎รับการยกยํอ งวํา
เป็นสวรรค๑บนดินของนักทํองเที่ยวอยํางแท๎จริง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Local
พักโรงแรม The Rimrock Resort Hotel หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน
www.rimrockresort.com

วันที่ 5
แบมฟ์ - เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการี
11 เม.ย. 61
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บําย

19.00 น.

อังคาร

รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
นําทํา นสูํสถานีกระเช๎า (Gondola) นําทํา นขึ้นกระเช๎ าสูํจุด ชมวิว บนยอดเขา
ซัลเฟอร๑ (Sulphor Mountain) ซึ่งอยูํสูงกวําระดับน้ําทะเลประมาณ 2,281 เมตร
บนยอดเขามี ทางเดินระยะทาง 1 ก.ม. ไปยัง สํวนที่สู งที่สุด ที่เรีย กวํา Summit
walk ให๎ทํานประทับใจกับวิวทิวทัศน๑อันยิ่งใหญํ ที่ทํานสามารถมองได๎ไ กลสุด
สายตา แบบพาโนรามา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให๎ทํานเดินเที่ยวชมเมืองที่แสนนํารัก อบอุํนไปด๎วยความมีมิตรไมตรีจาก
ผู๎คน กํอนจะเดินทางสูํเมืองคัลการีอีกครั้ง เมืองคาลการี่ตั้งอยูํในเขต Grassland
เมืองที่ใหญํที่สุดของรัฐอัลเบอร๑ต๎า มีประชากรอาศัยอยูํราว 1.1 ล๎านคน ชํวงต๎น
ศตวรรษที่ 19 อุตสาหกรรมน้ํามันเป็นสาเหตุหลัก ที่ทําให๎คนจากทั่วทุกมุมโลก
เดินทางมาตั้งรกรากที่นี่
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Delta Calgary airport Hotel หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน

พุธ

Buffet

Chinese

Chinese
www.deltahotels.com
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วันที่ 6
คัลการี - บินสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก)
12 เม.ย. 61
07.00 น.

16.10 น.

19.00 น.

รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูํเมืองโตรอนโต๎
***อยู่ในระหว่างทาการบิน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน***
ถึงสนามบินเมืองเมืองโตรอนโต๎
ถึงทําอากาศยานนานาชาติโตรอนโต๎ เพียร๑สัน รถรอรับคณะแล๎วนําทํานเดินทางสูํ
ภัตตาคาร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon Restaurant พร้อมชมวิว
ทิวทัศน์ของน้าตกไนแองการ่า
พักโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน
(ห๎องพักวิวน้ําตกไนแองการา)

วันที่ 7
ล่องเรือชมน้าตกไนแองการ่า – ชมน้าตกไนแองการ่า
13 เม.ย. 61
08.00 น.
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
10.00 น.
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไมํควรพลาดในการชมน้ําตกไนแองการําอยํางใกล๎ชิด ด๎วย
การลํองเรือ Maid of the Mist เพื่อให๎ทํานได๎สัมผัสความยิ่งใหญํของมําน
น้ําตกอยํางใกล๎ชิด กับประสบการณ๑อันแสนประทับใจ

พฤหัสบดี
Buffet

Local
www.sheratononthefalls.
com

ศุกร์
Buffet

(หมายเหตุ :ในชํวงฤดูหนาวของทุกปีการลํองเรือ Hornblower Niagara Cruise
อาจจะปิดให๎บริการเนื่องจากสภาพอากาศยังคงหนาวน้ําตกจะแข็งตัวไมํสามารถ
ลํองเรือได๎/จะได๎ลํองหรือไมํขึ้นอยูํกับสภาพอากาศ)

13.00 น.
บําย

15.00 น.
18.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะสูํน้ําตกไนแองการํา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหวํางแคนาดาและ
อเมริกา มีเวลาให๎ทํานได๎ยลโฉมกับความงดงามอันเป็นที่สุดของน้ําตก ประ
กอบด๎วยสองน้ําตกใหญํ คือน้ําตกอเมริกัน (American Fall) และน้ําตก
แคนาดา (Canadian Fall) หรือน้ําตกเกือกม๎า น้ําตกทั้งสองถูกคั่นด๎วยเกาะ
กลางชื่อวํา Goat Island น้ําตกอเมริกันอยูํในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มี
ความกว๎างน๎อยกวําสูงน๎อยกวํา กว๎างเพียง 320 เมตรสํวนน้ําตกแคนาดา
เป็นน้ําตกรูปเกือกม๎า 2 ใน 3 ของน้ําตกอยูํในเขตประเทศแคนาดา กว๎างกวํา
สูงกวํา และก็สวยกวํา กว๎างถึง 790 เมตร จริง ๆ แล๎วน้ําที่ตกลงมาเป็นน้ําตก
ไนแองการา จะตกจากฝั่งอเมริกาไปยังฝั่งแคนาดา ฉะนั้นถ๎าอยูํฝั่งอเมริกา
จะเห็ น แตํ ด๎ า นหลั งและด๎ า นข๎ า งของน้ํ า ตก ดั ง นั้ น การชมวิ ว ของน้ํ า ตกที่
สวยงามระดับโลกจึงต๎องไปดูจากฝั่งแคนาดาย๎อนกลับมา ในชํวงกลางคืน
ของทุกคืน น้ําตกไนแองการําจะถูกประดับไฟแสงสีสวยงามและมีการจุดพลุ
ในบริเวณรอบ ๆ น้ําตก เพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยว
เดินทางกลับสูํโตรอนโต๎
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Westin Harbour castle Toronto หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน

Chinese

Korean
www.westinharbourcas
tletoronto.com
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วันที่ 8
เที่ยวเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระช้อปปิ้ง 14 เม.ย. 61 เดินทางกลับกรุงเทพฯ
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
19.00 น.
21.00 น.

เสาร์

รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
นําคณะเที่ยวชมเมืองโตรอนโต๎ (Toronto) เป็นเมืองที่ใหญํที่สุดของประเทศ และ
ใหญํเป็นอันดับ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุด มีผู๎
อพยพจากทั่วโลกกวํา 169 ประเทศ ใช๎ภาษาพูดมากกวํา 100 ภาษา ครึ่งหนึ่ง
ของจํานวน 5 ล๎านกวําคนล๎วนเป็นคนตํางชาติ มีเพียงครึ่งเดียวที่เป็นคนท๎องถิ่น
มีชุ ม ชนชาวเอเชีย และชาวจี น ที่ ใหญํ ที่ สุด ในอเมริก าเหนื อ จึ ง ทํ าให๎ เ มือ งนี้ มี
วัฒ นธรรมหลากหลาย เป็น ศู น ย๑ ก ลางทางด๎ า นเศรษฐกิ จ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
รัฐ บาลแคนาดาจึง ได๎จัดให๎ Toronto เป็นเมื อ งหลวงทางด๎านวั ฒนธรรมของ
ประเทศ และเป็นแหลํงทํองเที่ยวหลัก ชมทิวทัศน๑ของตัวเมืองบนหอคอย "ซีเอ็น"
(CN Tower) หอคอยที่ สู ง ที่ สุ ด ของโลก ผํ า นชม Old City Hall สร๎ า ง
สถาปัตยกรรมเกําแกํ University ที่ติดอันดั บ Top ten ของโลก พร๎อ มสํารวจ
วัฒนธรรมที่หลากหลายในยําน ชุมชนชาวกรีก, ลิตเติ๊ลอิตาลี, ไชนําทาวน๑, โคเรีย
ทาวน๑ และลิตเติ๊ลอินเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนด๑เนม หรือสินค๎าของที่ระลึกของแคนาดา ยําน
ถนนช๎อปปิ้งชื่อดังในโตรอนโต๎ที่รวบรวมสินค๎าหลาก หลายรูปแบบให๎ทํานได๎เลือก
ซื้อได๎อยํางจุใจ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูํสนามบินโตรอนโต๎เพื่อเตรียมเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ

Buffet

Thai

Chinese

วันที่ 9
บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างทาการบิน
15 เม.ย. 61

อาทิตย์

วันที่ 10
ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
16 เม.ย. 61

จันทร์

01.50 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธํย๑ แปซิฟิก บินสูํฮํองกง
โดยเที่ยวบินที่ CX829
***อยูํในระหวํางทําการบิน บินข๎ามเส๎นแบํงเขตวันสากล***

05.00 น.
08.00 น.

ถึงอากาศยานนานาชาติฮํองกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางจากทําอากาศยานนานาชาติฮํองกง สูํกรุงเทพฯ
โดยเที่ยวบินที่ CX705
10.05 น.
คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลําวข๎างต๎น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทํองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตํละวันเดินทางจะไมํเหมือนกัน โปรแกรมทํองเที่ยวที่สมบูรณ๑ครบถ๎วนจะสํงให๎ทําน 7 วัน กํอนการเดินทางเทํานั้น)

PERIOD

7-16 เมษายน 2561

Tour Fare
ADL

146,000

กาหนดวันเดินทาง

CHD 4-11
With Bed

CHD 4-8
No Bed

SGL
Supp

132,000

117,000

25,000

NO TKT
ADL / CHD

-29,000.-20,000.-
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ค่าทัวร์รวม :

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมคําภาษี และสํวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง
ณ วันที่ 8 มกราคม 2561
 คําตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส๎นทางแวนคูเวอร๑-คัลการี / คัลการี-โตรอนโต๎
 คํารถโค๎ชมาตรฐานแคนาดา ทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
15-20 ทํานใช๎รถขนาด 33 ที่นั่ง / 21-40 ทํานใช๎รถขนาด 50 ที่นั่ง
 คําตั๋วเข๎า Capilano, คํา Ferry ไปเกาะวิคตอเรีย, คําตั๋วเข๎า Butchart Gardens, คํา Gondola, คําตั๋วขึ้น
CN Tower
 คําโรงแรมที่พักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเทําในระดับราคาเดียวกัน
***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน ห้องแบบเมาเท่นวิว***
***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเท่า 1 คืน ห้องแบบวิวน้าตก***
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละแหํง
 คําทิปพนักงานขับรถโค๎ช กําหนดมาตรฐานไว๎ที่ 2$ CAD / ทําน / วัน
 คําธรรมเนียมวีซําแคนาดา (ยื่นผํานตัวแทน VFS)
 คําบริการนําทัวร๑โดยหัวหน๎าทัวร๑ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทําน (ไมํรวมคําทิป)
 คําประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร๑วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุ๎มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู๎เอาประกันภัยอายุมากกวํา 16 ปีน๎อยกวํา 75 ปี ไมํ
เกิน 3,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลในตํางประเทศไมํเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึง
ประกันสุขภาพที่ไมํได๎เกิดจากโรคประจําตัว
-หากมีความประสงค๑จะเพิ่มความคุ๎มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลําช๎าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม๑ตามเอกสารแนบท๎ายใบ
จองทัวร๑
 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 20 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของทําน
เองไมํเกิน 7 กิโลกรัม
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 %

 คําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %
 คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร๑ต)
 คําทิปไกด๑ท๎องถิ่น และหัวหน๎าทัวร๑
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําโทรศัพท๑ , คําซักรีด, คําเครื่อ งดื่มในห๎อ งพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎อ งพัก
คําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เชํน หากทํานทานได๎เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่ม
 หากทํานมีความประสงค๑ที่จะข๎ามสูํฝั่งอเมริกา ทํานต๎องมีวีซํา USA และการขอวีซําแคนาดาทํานต๎องได๎รับ
การอนุมัติวีซําเป็นแบบ MULTIPLE เชํนเดียวกัน
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากทํานสนใจและประสงค๑จะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุณาติดตํอ Travel Agent ใกล๎บ๎าน
หรือที่ทํานรู๎จักและเชื่อถือได๎ ซึ่งจะดูแลทํานด๎วยขั้นตอนที่งําย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยัน
การเดินทางของทําน กรุณาจองทัวร๑และชําระเงินมัดจําลํวงหน๎า 30,000 บาทตํอผู๎เดินทางหนึ่งทําน ภายใน 3
วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลําวจะเป็นการยืนยันการจองของทําน และกรุณาชําระคําทัวร๑สํวนที่เหลือ
ลํวงหน๎า 21 วันกํอ นการเดินทาง หากทํานไมํชําระเงินสํวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯ ถือวําทําน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทําน
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ยกเลิกกํอนการเดินทาง 44 - 40 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทําน
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 39 - 15 วันกํอนการเดินทาง
หัก 50% ของคําทัวร๑
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 14 - 1 วันกํอนการเดินทาง
หัก 90% ของคําทัวร๑
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคําทัวร๑
หากทํานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตํทํานสามารถหาผู๎เดินทางมาแทนได๎ โดยสามารถ
ยื่นขอวีซําได๎ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษั ทฯ จะคิดคําใช๎จํายเพิ่มคือคําวีซํา และคําเปลี่ยนชื่อตั๋วเทํานั้น
และต๎องไมํอยูํในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่อ งมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจ ารณา
อนุมัติวีซํา ไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอั นเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร๎อมกันทั้งหมด ให๎ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลําวข๎างต๎น ในกรณีที่ทําน
ไมํแนํใจวําจะได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให๎ทํานยื่นขอวีซําแบบ
เดี่ยว ซึ่งจะรู๎ผลเร็วกวําการยื่นขอวีซําแบบกรุ๏ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู๎เดินทาง ต่ํากวํา 20 ทําน โดยที่จ ะแจ๎งให๎ผู๎
เดินทางทราบลํวงหน๎ากํอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทํอ งเที่ยว รวมทั้งไมํสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี้ การลําช๎าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การกํอ จลาจล, อุ บั ติ เหตุ ฯลฯ โดยสิท ธิ ป ระโยชน๑ ข องทํ า นจะได๎รั บ จากการซื้ อ ประกั น เพิ่ ม เติม แบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร๑วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบ
ไว๎ในกรมธรรม๑เทํานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน๑และจะรักษาผลประโยชน๑ของทํานไว๎ให๎ได๎มากที่สุด และ
ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอ
ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํคืนเงินคําทัวร๑ที่ทํานชําระมาแล๎ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทํานประสงค๑จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได๎ลํวงหน๎ากํอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทําน
จะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู๎
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และในกรณียกเลิกการเดินทางและได๎ออกตั๋วเครื่องบินไป
เรียบร๎อยแล๎ว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไมํสามารถ REFUND เงินได๎ทุกกรณี ยกเว๎น การเสียชีวิตเทํานั้น
ทั้งนี้เงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามกําหนดของสายการบินเทํานั้น ทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไป
เปลี่ยนแปลงหรือแก๎ไขเงื่อนไขได๎
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมูํคณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตั๋วกรุ๏ปไมํสามารถสะสมไมล๑ได๎ แตํกรณีที่บิน
เป็น ตั๋วเดี่ยว หรื อ ชั้น ธุร กิ จ สามารถสะสมไมล๑ เฉพาะของสายการบิ นได๎ คือ Asia Miles เทํา นั้น ซึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อ นไขบางสํวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบิ นเทํานั้น **กรณีนี้ ตั๋วสะสมไมล๑ไ มํไ ด๎ Non
Refund, Non Endorse**
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคําธรรมเนียม ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็นคําทัวร๑สํวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักแบบ Twin คือห๎องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห้องพักแบบ Double คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห๎องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สําหรับผู๎พัก 3 ทําน (ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการวางผังมาตราฐานในแตํละโรงแรมที่แตกตํางกันในแตํละ
ประเทศ)
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 ห้องพักแบบ Single คือห๎องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 1 ทําน
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับ
พัก 1 ทําน
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin / Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค๑จะพักแบบ 3 ทําน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพัก และการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมัก
มีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันตามที่ต๎องการ
 โรงแรมหลายแหํงจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในแคนาดามีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎อ งแตํละห๎อ งอาจมีลักษณะ
แตกตํางกันด๎วย หากทํานต๎องการความสะดวกสบายและห๎องใหญํกวํา ทํานสามารถจํายเพิ่มเป็นห๎องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็นคําใช๎จํายเพิ่มเติมได๎
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
โปรแกรมทัวร๑รวมคําเข๎าชมถูกระบุไว๎ในคอลัมน๑ “อัตรานี้รวม” หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่สถานที่เข๎าชม
นั้น ๆ ปิดทําการ หรื อ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว๎ในเอกสาร
ของสถานที่นั้นๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ แตํหากมีการลําช๎า หรือเหตุหนึ่ง
เหตุใดในระหวํางการเดินทาง เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯ จะไมํมีการคืน
เงินใดให๎แกํทําน เนื่องจากได๎ชําระเข๎าชมและ Reservation Fee ไปเรียบร๎อยแล๎วแล๎ว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข๎าชมจากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวันเดินทางของทํานกํอนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คําทัวร๑ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมีกระเป๋า
การสูบบุหรี่
เพิ่มเติม ทํานจะถูกเรียกเก็บโดยผู๎ให๎บริการในแตํละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลําวไมํสามารถให๎บริการใน
(Smoking
การยกกระเป๋าขึ้นลงได๎ ทํานสามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 2 ดอลลําร๑ / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
Area)
ผู๎โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว๎าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x
46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร๑ ที่ต๎องมีบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํา
กวํามาตรฐานได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อ กําหนดของแตํละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระความ
รับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสํวนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกิน ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตํอ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผู๎โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให๎เป็นไปตามกรมธรรม๑แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตํางๆ ในยุโรป มีการรณรงค๑เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค๎ช, โรงแรม และสถานที่ตําง ๆ จะมีข๎อกําหนด
ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสํวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ
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(Wheelchair) , เด็ก , และผู๎สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4 - 5
ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร๑มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร๑ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดา ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ
พาสปอร๑ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร๑ตเลํมเกําไมํวําจะเคยมีวีซําในกลุํม
ประเทศเชงเก๎นหรือประเทศอื่น ต๎องนําไปแสดงด๎วยเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
รูปถํายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไมํใชํรูปขาวดํา และห๎ามสแกน) มีอายุไมํเกิน 3 เดือน และเหมือนกันทั้ง
2 รูป
สําเนาทะเบียนบ๎าน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข๎าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยํา /
สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมํถึง 20 ปีบริบูรณ๑
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้นโดยระบุตําแหนํง ,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชํวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทํองเที่ยว หลังจากนั้น
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนย๎อนหลัง 3 เดือน
กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค๎า, ใบทะเบียนพาณิชย๑ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว๎ไมํเกิน 6 เดือน
พร๎อมวัตถุประสงค๑ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย๎อนหลัง 6 เดือน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย๎อนหลัง 6 เดือน ต๎องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเลํมที่มีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ และ
มีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก เพื่อให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคําใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํ
ภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช๎บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซํา ต๎องออกหนังสือรับรองคําใช๎จํายใน
ครอบครัวด๎วย ***สถานทูตไมํรับบัญชีกระแสรายวัน***
จดหมายรับรองสถานการเงินจากธ. นั้นๆ (ตัวจริงภาษาอังกฤษ) ที่ให๎สําเนาการเงิน ณ ปัจจุบันย๎อนหลัง 6 เดือน
กรณีที่บริษัทของทําน เป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1 – 6 แล๎ว
ทางบริษัทจะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จําย และการกลับมาทํางานของทําน โดยระบุ
ชื่อผู๎เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย
กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยิน ยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะต๎อ งไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญ าตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการอําเภอหรือ เขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง
การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดินทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทํานจะถูก
ปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระคําธรรมเนียมใหมํทุก
ครั้ง
หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ๑บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ๑ตามนัดหมาย และ
โปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน
กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูต ยกเลิกวีซําของทําน
เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎ร๎องขอ หากทํานไมํผํานการพิจารณาวีซําไมํวําจะเป็นเหตุผลใด
ก็ตาม ทํานไมํสามารถเรียกร๎องคืนคําวีซําได๎
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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