
 

 

 



 

 

วันท่ี 1 
12 เม.ย. 62 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก) ศุกร์ 

06.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์
แปซิฟิก แอร์เวย ์เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 
08.15 น. ออกเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX700 
12.10 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปล่ียนเท่ียวบิน 
16.15 น. ออกเดินทางสูเ่มืองแวนคเูวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเท่ียวบนิท่ี CX838 
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  
13.00 น. ถึงสนามบินแวนคเูวอร์ ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร (เวลาในประเทศ

แคนาดาได้ถกูแบง่ออกเป็น 6 โซน ซึง่ในแตล่ะโซนจะมีเวลาตา่งกนั 1 ชัว่โมง
โดยประมาณ ซึง่เวลาท่ีกรุงเทพจะเร็วกวา่ประมาณ 14 - 15 ชัว่โมง) 
รถโค้ชน าท่านเท่ียวชมเมืองแวนคเูวอร์ (Vancouver) นิตยสาร "เดอะ อีโคโน
มิสต์" ได้จดัอนัดบัให้เป็นแชมป์เมืองท่ีนา่อยูท่ี่สดุในโลก และเป็นเมืองใหญ่
อนัดบั 3 ช่ือเมืองถกูตัง้ขึน้หลงัศตวรรษท่ี 18 โดยนกัส ารวจชาวองักฤษ "จอร์จ 
แวนคเูวอร์" ท่ีใช้เวลาในส ารวจพืน้ท่ีเพียงแค ่1 วนัเท่านัน้ แตเ่ดิมท่ีแห่งนีเ้คยเป็น
ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชาวอินเดยีนแดง น าทา่นไปชมสแตนล่ีปาร์ค ถกูจดัให้เป็น
อุทยานเม่ือปี 1888 อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพชืพนัธ์ุป่าฝนนบั 10,000 ต้น และมี
สวนดอกไม้ท่ีจดัไว้อยา่งสวยงามตา ร่มร่ืนด้วยลากูนอนังดงาม แล้วในอุทยานยงั
เต็มไปด้วยสตัว์ป่ามากมาย เป็นอุทยานป่าท่ีเป็นสถานท่ีนา่สนใจ เหมาะแก่การ
มาเดินเท่ียวสดูบรรยากาศแห่งความบริสทุธ์ิของธรรมชาติ น าทา่นถา่ยรูปคูเ่ป็นท่ี
ระลกึกบัเสาโทเท็ม (Totem) ของชนเผา่พืน้เมืองอินเดียนแดง เป็นวฒันธรรม
ท้องถ่ินท่ีตัง้โดดเดน่เป็นสงา่ ไว้ร าลกึประวตัิศาสตร์ เข้าชมคาปิลาโน เป็นสะพาน
ไม้แขวนท่ียาวท่ีสดุของแคนาดา รองรับน า้หนกัได้ถึง 90,000 ก.ก. (ช้าง 96 
เชือก) มีความยาวถึง 137 เมตร ทอดข้ามเหวลกึ 70 เมตรเหนือแมน่ า้คาปิลาโน 
กลบัเข้าสูย่า่นไชนา่ทาวน์ ชุมชนชาวจีนท่ีอพยพมาตัง้แตย่คุบุกเบิก ยา่น 
Gastown คือโซนเมืองเกา่แก่ ถือเป็นดาวน์ทาวน์แห่งแรกของแวนคเูวอร์ท่ีนกั
บุกเบิก Gassy Jack Deighton ลอ่งเรือมาพบและตัง้ชุมชนแรกขึน้ในปี ค.ศ.
1867 ความส าคญันีเ้อง ท าให้ปัจจุบนัชาวเมืองได้ร่วมกนัอนุรักษ์เขตเมืองนีไ้ว้ มี
นาฬิกาไอน า้ (Gastown Steam Clock) เรือนแรกของโลก ตัง้โดดเดน่เป็นสงา่อยู่
ตรงหวัมมุถนน ตกึเกา่แก่คลาสสิกท่ีเรียงราย ยงัคงกล่ินอายเมืองในยโุรปนัน้
ยงัคงมนต์ขลงัไว้เช่นเดิม ยา่นวอเตอร์ ฟร้อนท์ เพ่ิมเสน่ห์ด้วยสีสนัของร้านรวง
สมยัใหมเ่ข้าไปได้อยา่งเก๋ไก๋ลงตวั ซึง่น่ีเองคอือีกหนึ่งความผสมผสานท่ีเป็นเสน่ห์
ของเมืองนี ้

 
 

 
 

 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

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

วันท่ี 2 
13 เม.ย. 62 แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ต - แวนคูเวอร์ เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม buffet 
10.00 น. น าคณะเดินทางสูท่่าเรือ เพ่ือลงเรือเฟอร์ร่ีขนาดใหญ่ ท่ีมีความปลอดภยัสงู ข้าม

ช่องแคบจอร์เจียสู ่ เมืองวิคตอเรีย (Victoria) Sir James Douglas เป็นผู้บุกเบิก
เมืองเม่ือปี 1843 โดยการเร่ิมค้าขายขนสตัว์ในรูปบริษัท Hudson's Bay 
Company เมืองนีมี้สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากมาย และเป็นเมืองทอ่ง เท่ียวท่ี
มีช่ือเสียงท่ีสดุของรัฐ  

http://www.sheratonvancouver.com/
http://www.sheratonvancouver.com/


 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าเข้าชมสวนบชุชาร์ต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติท่ีสวยติดอนัดบัโลก 

ได้รับการยกยอ่งว่าเป็นสวน 5 ฤดู โดยรวบรวมดอกไม้นานาพนัธ์ุจากทัว่โลกมา
ปลกูอยา่งแตกตา่งกนัไปในแตล่ะฤดกูาล ไมว่่าจะมาเยอืนในฤดไูหน ทา่นก็จะได้
สมัผสัความสวยงามท่ีไมซ่ า้แบบ ภายในสวนจะแบง่ออก เป็นโซนๆ คอื Sunken 
Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden และ 
Mediterranean Garden น า้พดุนตรีในทะเลสาบเล็กๆ ดเูป็นธรรมชาติมาก สวน
แห่งนีมี้อายเุก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นท่ีช่ืนชอบของผู้ รักในไม้ดอก อาทิ กุหลาบ, ทิว
ลิป, ไอริส, ไฮเดรนเยีย ดอกไม้แตล่ะชนิดก็จะผลดักนัออกดอกตามฤดกูาล สลบั
สบัเปล่ียนหมนุเวียนกนัไป ในเนือ้ท่ีกว่า 55 เอเคอร์ 

 

 

15.00 น. เท่ียวชมความงามของเมืองวิคตอเรีย ประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงามและท่ีตัง้รัฐสภา ยา่นดาวน์ทาวน์ กล่ินอายในยคุบกุเบิก และเมืองหน้า
อ่าว เสน่ห์ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวให้หลงใหล ร้านรวงเรียงราย ทศันียภาพราย
ล้อมรอบด้วยทะเลและภูเขา ในปี 2008 เมืองวิคตอเรียนี ้ ถกูจดัให้อยูใ่นอนัดบั 
16 จาก 100 สถานท่ีทัว่โลกท่ีนา่ไปเยีย่มชม โดย TripAdvisor Traveller's  

17.00 น. น าคณะเดินทางกลบัสูเ่มืองแวนคเูวอร์  
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.sheratonvancouver.co

m 
วันท่ี 3 
14 เม.ย. 62 

แวนคูเวอร์ - บินสู่เมืองคัลการี - เที่ยวคัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ อัญมณี
เม็ดงามแห่งเทอืกเขาร็อคกี ้

อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเ่มืองคลัการี  
 ถึงสนามบินเมืองคลัการี (CALGARY) แห่งรัฐอลัเบอร์ต้า ภมิูประเทศของรัฐนีจ้ะ

ประกอบไปด้วยเทือกเขาร็อกกีอ้นัสงูชนั ทุ่งหญ้าแพรร่ีอนักว้างใหญ่ อุทยาน
แห่งชาติท่ีปกคลมุด้วยหิมะเกือบตลอดทัง้ปี อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงจาก
การจดังาน เทศกาลคาวบอยท่ีใหญ่สดุของโลก จดัประจ าทุกปีช่วงเดือน
กรกฎาคม และกีฬา โอลิมปิกฤดหูนาว ท่ีเคยเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ.1988  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย เดินทางสู ่ เลคหลยุส์ (Lake Louise) ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff 

National Park) ตัง้อยูบ่นความสงู 1,730 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล เป็นหมูบ้่านท่ี
อยูส่งูท่ีสดุในแคนาดา ค้นพบโดยนกัส ารวจในปีค.ศ. 1882 โดยทอม วิลสนั กวา่ 
100 ปีท่ีได้มีการพฒันาจาก Chalet to Chateau อนัยิ่งใหญ่ ของ Chateau 
Lake Louise จนปัจจุบนัเป็นโรงแรม 400 ห้องเพียงแห่งเดียวท่ีตัง้อยูป่ลาย
ทะเลสาบโดยมีธารน า้แข็งวิคตอเรีย เดน่ตระหงา่นอยูด้่านตรงข้าม น าคณะเข้า
เช็คอินโรงแรม (ภาพอนังดงามของทะเลสาบหลยุส์เป็นเอกสิทธ์ิส าหรับแขกของ
โรงแรมเทา่นัน้) สีของทะเลสาบจะเปล่ียนไปตามฤดกูาลจากสีฟ้าใส จนถึงเขียว
มรกต อนัเกิดจากการเคล่ือนตวัของธารน า้แข็งท่ีมีอนภุาคของหินก้อนเล็กๆ 
เคล่ือนตวัและเร่ิมละลายไหลเป็นล าธารโอบล้อมด้วยเทือกเขาท่ีมีหิมะขาวโพลน
ปกคลมุ ผิวน า้น่ิงใสราวกบักระจกสะท้อนเงาของขนุเขาและธารน า้แข็ง เป็นภาพ
ท่ีงดงามสดุพรรณนา 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.fairmont.com 

 

http://www.sheratonvancouver.com/
http://www.sheratonvancouver.com/
http://www.fairmont.com/


 

 

วันท่ี 4 
15 เม.ย. 62 

แม่น า้ซัสแคตเชวัน(Saskatchewan Rover Crossing) - Johnston Canyon 
Icewalk - แบมฟ์ จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะชมความงดงามของธรรมชาติอนัพิสทุธ์ิ แคนาเดียน ร็อคกี ้เป็นท่ีรู้จกัของ

นกัท่องเท่ียวมากว่า 123 ปี สถานท่ีอนังดงามประดจุหนึ่งภาพวาด กบัเร่ืองบอก
เลา่มาแตอ่ดีตกาลล้วนชวนฝันให้นกัทอ่งเท่ียวมาเยอืน ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ 
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าสน และธารน า้ตก ท่ีเกิดจากการละลายของธารน า้แข็ง 
เป็นต้น ผา่นแมน่ า้ซสัแคตเชวนั เป็นแมน่ า้สายหลกัในประเทศแคนาดา ชมวิว
ทิวทศัน์ Saskatchewan River Crossing  
(เส้นทางชว่งเดือนเมษายนจะเป็นสีขาวปกคลมุด้วยหิมะเล็กน้อย) 

 
 

 
 น าคณะทุกทา่นเดนิทางสู ่ Johnston Canyon เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

ได้รับความนิยมมากท่ีสดุในอุทยานแห่งชาติ Banff National Park ให้ทุกท่านได้
ท ากิจกรรม Johnston Canyon Icewalk  

12.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Local 
บา่ย ออกเดินทางสูเ่มืองแบมฟ์ (Banff) ตัง้อยูใ่นหุบเขาช่ือ โบว์ ริเวอร์วลัเลย่์ (Bow 

River Valley) มีฉากหลงัเป็นเทือกเขาแคสเคด ท่ีมีความสงูถึง 2,998 เมตร 
แบมฟ์ ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอุทยานฯแห่งแรกของแคนาดา ประกอบไป
ด้วยอทุยานประวตัิศาสตร์ถึง 7 แห่ง แบมฟ์และเลคหลยุส์ ได้รับการยกยอ่งวา่
เป็นสวรรค์บนดินของนกัท่องเท่ียวอยา่งแท้จริง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม The Rimrock Resort Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.rimrockresort.com 
วันท่ี 5 
16 เม.ย. 62 แบมฟ์ - เคเบิล้คาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการี อังคาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นสูส่ถานีกระเช้า (Gondola) น าทา่นขึน้กระเช้าสูจุ่ดชมวิวบนยอดเขา

ซลัเฟอร์ (Sulphor Mountain) ซึง่อยูส่งูกว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,281 เมตร 
บนยอดเขามีทางเดินระยะทาง 1 ก.ม. ไปยงัสว่นท่ีสงูท่ีสดุท่ีเรียกว่า Summit 
walk ให้ท่านประทบัใจกบัวิวทิวทศัน์อนัยิ่งใหญ่ ท่ีทา่นสามารถมองได้ไกลสดุ
สายตา แบบพาโนรามา    

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย อิสระให้ทา่นเดนิเท่ียวชมเมืองท่ีแสนน่ารัก อบอุน่ไปด้วยความมีมิตรไมตรีจาก

ผู้คน ก่อนจะเดินทางสูเ่มืองคลัการีอีกครัง้ เมืองคาลการ่ีตัง้อยูใ่นเขต Grassland 
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของรัฐอลัเบอร์ต้า มีประชากรอาศยัอยูร่าว 1.1 ล้านคน ชว่งต้น
ศตวรรษท่ี 19 อุตสาหกรรมน า้มนัเป็นสาเหตหุลกั ท่ีท าให้คนจากทัว่ทุกมมุโลก
เดินทางมาตัง้รกรากท่ีน่ี  

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 
 พกัโรงแรม Delta Calgary airport Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.deltahotels.com 
วันท่ี 6 
17 เม.ย. 62 คัลการี - บินสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก) พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเ่มืองโตรอนโต้  
 ***อยู่ในระหว่างท าการบิน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน*** 

http://www.rimrockresort.com/
http://www.deltahotels.com/


 

 

 ถึงสนามบินเมืองเมืองโตรอนโต้ 
16.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโตรอนโต้ เพียร์สนั รถรอรับคณะแล้วน าทา่นเดินทาง

สูภ่ตัตาคาร 
19.00 น. รับประทานอาหารกลางค ่า ณ ภตัตาคาร  Local 
 พกัโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

(ห้องพักวิวน า้ตกไนแองการา) 
www.sheratononthefall

s.com 
วันท่ี 7 
18 เม.ย. 62 

ล่องเรือชมน า้ตกไนแองการ่า – ชมวิวน า้ตกไนแองการ่าบน Skylon 
Tower -  ช้อปป้ิง Outlets - โตรอนโต 

พฤหัสบดี 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะสูน่ า้ตกไนแองการ่า ให้ทา่นได้ยลโฉมกบัความงดงามอนัเป็นท่ีสดุของ

น า้ตก  ประ กอบด้วยสองน า้ตกใหญ่ คอืน า้ตกอเมริกนั (American Fall) และ
น า้ตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือน า้ตกเกือกม้า น า้ตกทัง้สองถกูคัน่ด้วย
เกาะกลางช่ือวา่ Goat Island น า้ตกอเมริกนัอยูใ่นเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มี
ความกว้างน้อยกวา่สงูน้อยกวา่ กว้างเพียง 320 เมตรสว่นน า้ตกแคนาดาเป็น
น า้ตกรูปเกือกม้า 2 ใน 3 ของน า้ตกอยูใ่นเขตประเทศแคนาดา กว้างกวา่ สงูกวา่ 
และก็สวยกวา่ กว้างถึง 790 เมตร จริง ๆ แล้วน า้ท่ีตกลงมาเป็นน า้ตกไนแองกา
รา จะตกจากฝ่ังอเมริกาไปยงัฝ่ังแคนาดา  

 
 
 
 

10.00 น. อีกหนึ่งกิจกรรมท่ีไมค่วรพลาดในการชมน า้ตกไนแองการ่าอยา่งใกล้ชิด ด้วยการ
ลอ่งเรือ Maid of the Mist เพ่ือให้ท่านได้สมัผสัความยิ่งใหญ่ของมา่นน า้ตกอยา่ง
ใกล้ชิด กบัประสบการณ์อนัแสนประทบัใจ 
(หมายเหต ุ:ในชว่งฤดหูนาวของทุกปีการลอ่งเรือ Hornblower Niagara Cruise 
อาจจะปิดให้บริการเน่ืองจากสภาพอากาศยงัคงหนาวน า้ตกจะแข็งตวัไม่
สามารถลอ่งเรือได้/จะได้ลอ่งหรือไมข่ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Skylon Restaurant พร้อมชมวิว
ทิวทศัน์ของน า้ตกไนแองการ่า  

Local 
 

 
13.00 น. น าคณะช้อปปิง้ท่ี Outlets Collection at Niagara ท่ีมีสินค้าแบรนด์ดงัของ

อเมริกาและทัว่โลก ลดกระหน ่าตัง้แต ่30-70% 
 

16.00 น. เดินทางกลบัสูโ่ตรอนโต้   
18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Korean 
 พกัโรงแรม Chelsea hotel Toronto หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.chelseahoteltoronto.c

om 
วันท่ี 8 
19 เม.ย. 62 

เที่ยวเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระช้อปป้ิง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ ศุกร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเท่ียวชมเมืองโตรอนโต้ (Toronto) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ และ

ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเมืองท่ีมีหลายเชือ้ชาติมากท่ีสดุ มีผู้
อพยพจากทัว่โลกกวา่ 169 ประเทศ ใช้ภาษาพดูมากกวา่ 100 ภาษา คร่ึงหนึ่ง
ของจ านวน 5 ล้านกว่าคนล้วนเป็นคนตา่งชาติ มีเพียงคร่ึงเดียวท่ีเป็นคนท้องถ่ิน 
มีชุมชนชาวเอเชียและชาวจีนท่ีใหญ่ท่ีสดุในอเมริกาเหนือ จึงท าให้เมืองนีมี้  

http://www.sheratononthefalls.com/
http://www.sheratononthefalls.com/
http://www.chelseahoteltoronto.com/
http://www.chelseahoteltoronto.com/


 

 

วฒันธรรมหลากหลาย เป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วฒันธรรม 
รัฐบาลแคนาดาจึงได้จดัให้ Toronto เป็นเมืองหลวงทางด้านวฒันธรรมของ
ประเทศ และเป็นแหลง่ท่องเท่ียวหลกั ชมทิวทศัน์ของตวัเมืองบนหอคอย "ซีเอ็น" 
(CN Tower) หอคอยท่ีสงูท่ีสดุของโลก ผา่นชม Old City Hall สร้าง
สถาปัตยกรรมเกา่แก่ University ท่ีติดอนัดบั Top ten ของโลก พร้อมส ารวจ
วฒันธรรมท่ีหลากหลายในยา่น ชุมชนชาวกรีก, ลิตเติ๊ลอิตาลี, ไชนา่ทาวน์, 
โคเรียทาวน์ และลิตเติ๊ลอินเดีย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 
13.00 น. อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนม หรือสินค้าของท่ีระลกึของแคนาดา 

ยา่นถนนช้อปปิง้ช่ือดงัในโตรอนโต้ท่ีรวบรวมสินค้าหลาก หลายรูปแบบให้ทา่นได้
เลือกซือ้ได้อยา่งจุใจ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Chinese 
21.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินโตรอนโต้เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
วันท่ี 9 
20 เม.ย. 62 บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างท าการบิน เสาร์ 

01.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซฟิิก บินสูฮ่่องกง โดยเท่ียวบนิท่ี CX829  
 ***อยูใ่นระหวา่งท าการบิน บินข้ามเส้นแบง่เขตวนัสากล***  
วันท่ี 10 
21 เม.ย. 62 ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ อาทติย์ 

05.00 น. ถึงอากาศยานนานาชาติฮอ่งกง รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
08.55 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตฮิ่องกงสูก่รุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี

CX717 
 

10.50 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ท่าน 7 วนั กอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-8 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

12-21 เมษายน 2562 155,000 140,000 132,000 25,000 -32,000.- 
-25,000.- 

ค่าทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนั

เชือ้เพลิง ณ วนัท่ี  20 เมษายน 2561 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศ เส้นทางแวนคเูวอร์-คลัการี / คลัการี-โตรอนโต้ 
 คา่รถโค้ชมาตรฐานแคนาดา ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ : 10-15 ท่านใช้รถเล็ก 

15-20 ท่านใช้รถขนาด 33 ท่ีนัง่  / 21-40 ท่านใช้รถขนาด 50 ท่ีนัง่ 
 คา่ตัว๋เข้า Capilano, คา่ Ferry ไปเกาะวิคตอเรีย, คา่ตัว๋เข้า Butchart Gardens, คา่ Gondola, คา่ตัว๋ขึน้ 

CN Tower  
 คา่โรงแรมท่ีพกัตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั 

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

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะแห่ง 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ก าหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2$ CAD / ท่าน / วนั 



 

 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่แคนาดา (ยืน่ผา่นตวัแทน VFS) 
 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไมร่วมคา่ทิป) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครอง

การสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ
16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่
รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ี
ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
-หากมีความประสงค์จะเพ่ิมความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้า
ของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของ
ท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % 
ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน และหวัหน้าทวัร์ 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั 

คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพ่ิม 

 หากทา่นมีความประสงค์ท่ีจะข้ามสูฝ่ั่งอเมริกา ทา่นต้องมีวีซา่ USA และการขอวีซา่แคนาดาท่านต้อง
ได้รับการอนุมตัวีิซา่เป็นแบบ MULTIPLE เช่นเดียวกนั 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั WORLDWIDE VACATION กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้

บ้านหรือท่ีทา่นรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการ
ยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าลว่งหน้า 30,000 บาทตอ่ผู้ เดินทางหนึ่งทา่น 
ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์
สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 21 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ 
ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 40 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนักอ่นการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดย

สามารถยื่นขอวีซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิมคอืคา่วีซา่ และคา่เปล่ียนช่ือ
ตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพจิารณา
อนุมตัิวีซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบุคคล
หรือยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วข้างต้น ใน
กรณีท่ีทา่นไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการพจิารณาอนุมตัวีิซา่จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่น
ขอวีซา่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 
 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต า่กวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบลว่งหน้ากอ่น 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถ
รับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยั
ธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อุบตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติม
แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  ท่ีระบุความ
รับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้
มากท่ีสดุ และทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนั
เน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ท่ี
ท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่

เสียคา่ใช้จา่ย 
ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะต้องช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ออกตัว๋
เคร่ืองบินไปเรียบร้อยแล้ว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไมส่ามารถ REFUND เงินได้ทุกกรณี ยกเว้น 
การเสียชีวิตเท่านัน้   
ทัง้นีเ้ง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบิน เป็นไปตามก าหนดของสายการบินเทา่นัน้ ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไป
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเง่ือนไขได้ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถสะสมไมล์ได้ แตก่รณีท่ี

บินเป็นตัว๋เด่ียว หรือชัน้ธุรกิจสามารถสะสมไมล์เฉพาะของสายการบินได้คือ Asia Miles เท่านัน้ ซึง่การ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบนิเทา่นัน้ **กรณีนี ้ ตัว๋สะสมไมล์ไมไ่ด้ Non 
Refund, Non Endorse** 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน า้มันเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax 
YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 การเปล่ียนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ี
ออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 

3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะ
ประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / 

ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 

3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม 
ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   



 

 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในแคนาดามีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด
กะทดัรัด และไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมี
ลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ทา่นสามารถจา่ยเพ่ิม
เป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 โปรแกรมทวัร์รวมคา่เข้าชมถกูระบไุว้ในคอลมัน์ “อตัรานีร้วม” หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ี

เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไว้ใน
เอกสารของสถานท่ีนัน้ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือ
เหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษทัฯ จะ
ไมมี่การคืนเงินใดให้แกท่่าน เน่ืองจากได้ช าระเข้าชมและ Reservation Fee ไปเรียบร้อยแล้วแล้ว    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในชว่งวนัเดนิทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
การสูบบหุร่ี 

(Smoking 

Area) 

 คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า
เพ่ิมเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถ
ให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ดอลลา่ร์ / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คอื 20 กิโลกรัม 
(ส าหรับผู้โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิ
ของสายการบนิท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 
นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้
ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระ
ความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้โดยสาร ซึง่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมี

ข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบุหร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดา  ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 
ทุกท่านต้องมาสแกนลายนิว้มือท่ี VFS แคนาดาทุกท่าน 

ท่ีอยู่ส านักงาน: ศูนย์รับยื่นค าร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา : อาคาร เดอะ เทรนดี ้เลขท่ี 10/198-201 ชัน้ 28 
ซอยสุขุมวทิ 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา ,กรุงเทพ ฯ 10110 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุัติวีซ่า 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 3 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า /ส าเนาสติูบัตร 

ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สงักัดที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง , อัตรา

เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เ ร่ิมท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลปิเงินเดือนย้อนหลงั 3 เดือน 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวน
ไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่
เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับ
บญัชีกระแสรายวนั***  

 จดหมายรับรองสถานการเงินจากธ. นัน้ๆ (ตวัจริงภาษาองักฤษ) ที่ให้ส าเนาการเงิน ณ ปัจจบุนัย้อนหลงั 6 เดือน 
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  – 6 แล้ว ทาง

บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้ เดินทาง
และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป

ย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

 


