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วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ฮองกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง) - แวนคูเวอร (แคนาดาฝง
07 ต.ค. 61 ตะวันตก)
06.00 น.
08.15 น.
12.10 น.
16.15 น.
13.00 น.

18.00 น.

อาทิตย

พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร M สายการบินคาเธย
แปซิฟก แอรเวย เจาหนาที่ในนาม WORLDWIDE VACATION ใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู สนามบินฮองกง โดยเที่ยวบินที่ CX700
ถึง สนามบินเชคแลปกอก ฮองกง รอเปลีย่ นเที่ยวบิน
ออกเดินทางตอสู เมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ CX838

**บินขามเสนแบงเขตวันสากล**

ถึง สนามบินแวนคูเวอร ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศ
แคนาดาได ถู ก แบ ง ออกเป น 6 โซน ซึ่ ง ในแต ล ะโซนจะมี เ วลาต า งกั น 1 ชั่ ว โมง
โดยประมาณ ซึ่งเวลาที่กรุงเทพจะเร็วกวาประมาณ 14 - 15 ชั่วโมง)
รถโคชนําทานเที่ยวชม เมืองแวนคูเวอร (Vancouver) นิตยสาร "เดอะ อีโคโน
มิสต" ไดจัดอันดับใหเปนแชมปเมืองที่นาอยูที่สุดในโลก และเปนเมืองใหญอันดับ 3
ชื่อเมืองถูกตั้งขึ้นหลังศตวรรษที่ 18 โดยนักสํารวจชาวอังกฤษ "จอรจ แวนคูเวอร" ที่
ใชเวลาในสํารวจพื้นที่เพียงแค 1 วันเทานั้น แตเดิมที่แหงนี้เคยเปนถิ่นที่อยูอาศัย
ของชาวอินเดียนแดง นําทานไปชม สแตนลี่ปารค ถูกจัดใหเปนอุทยานเมื่อป
1888 อุดมสมบูรณไปดวยพืชพันธุปาฝนนับ 10,000 ตน และมีสวนดอกไมที่จัดไว
อยางสวยงามตา รมรื่นดวยลากูนอันงดงาม แลวในอุทยานยังเต็มไปดวยสัตวปา
มากมาย เปนอุทยานปาที่นาสนใจ เหมาะแกการมาเดินเที่ยวสูดบรรยากาศแหง
ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ นําทานถายรูปคูเปนที่ระลึกกับ เสาโทเท็ม (Totem)
ของชนเผาพื้นเมืองอินเดียนแดง เปนวัฒนธรรมทองถิ่นที่ตั้งโดดเดนเปนสงา ไว
รําลึกประวัติศาสตร เขาชม สะพานคาปลาโน เปนสะพานไมแขวนที่ยาวที่สุดของ
แคนาดา รองรับน้ําหนักไดถึง 90,000 ก.ก. (ชาง 96 เชือก) มีความยาวถึง 137
เมตร ทอดขามเหวลึก 70 เมตรเหนือแมน้ําคาปลาโน จากนั้นเดินทางสูยานไชนา
ทาวน ชุมชนชาวจีนที่อพยพมาตั้งแตยุคบุกเบิก ยาน Gastown คือ โซนเมือง
เกาแก ถือเปนดาวนทาวนแหงแรกของแวนคูเวอรที่นักบุกเบิก Gassy Jack
Deighton ลองเรือมาพบและตั้งชุมชนแรกขึ้นในป ค.ศ.1867 ความสําคัญนี้เอง ทํา
ให ป จ จุ บั น ชาวเมื อ งได ร ว มกั น อนุ รั ก ษ เ ขตเมื อ งนี้ ไ ว มี น าฬิ ก าไอน้ํ า (Gastown
Steam Clock) เรือนแรกของโลก ตั้งโดดเดนเปนสงาอยูตรงหัวมุมถนน ตึกเกาแก
คลาสสิกที่เรียงราย ยังคงกลิ่นอายเมืองในยุโรปนั้นยังคงมนตขลังไวเชนเดิม ยาน
วอเตอร ฟรอนท เพิ่มเสนหดวยสีสันของรานรวงสมัยใหมเขาไปไดอยางเกไกลง
ตัว ซึ่งนี่เองคืออีกหนึ่งความผสมผสานที่เปนเสนหของเมืองนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
www.sheratonvancouver.com

วันที่ 2
08 ต.ค. 61 แวนคูเวอร - วิคตอเรีย - สวนบุชชารต - แวนคูเวอร

จันทร

12.00 น.
บาย

Chinese

08.00 น.
10.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสูทาเรือ เพื่อลงเรือเฟอรรี่ขนาดใหญ ที่มีความปลอดภัยสูง ขาม
ชองแคบจอรเจียสู เมืองวิคตอเรีย (Victoria) เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย
Sir James Douglas เปนผูบุกเบิกเมืองเมื่อป 1843 โดยการเริ่มคาขายขนสัตวใน
รูปบริษัท Hudson's Bay Company เมืองนี้มีสถาปตยกรรมที่สวยงามมากมาย
และเปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําเขาชม สวนบุชชารต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติที่สวยติดอันดับโลก
ไดรับการยกยองวาเปนสวน 5 ฤดู โดยรวบรวมดอกไมนานาพันธุจากทั่วโลกมา
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15.00 น.

17.00 น.
19.00 น.

ปลูกอยางแตกตางกันไปในแตละฤดูกาล ไมวาจะมาเยือนในฤดูไหน ทานก็จะได
สัมผัสความสวยงามที่ไมซ้ําแบบ ภายในสวนจะแบงออกเปนโซนๆ คือ Sunken
Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden และ
Mediterranean Garden น้ําพุดนตรีในทะเลสาบเล็กๆ ดูเปนธรรมชาติมาก สวน
แหงนี้มีอายุเกาแกกวา 100 ป เปนที่ชื่นชอบของผูที่ชื่นชอบไมดอก อาทิ กุหลาบ,
ทิวลิป, ไอริส, ไฮเดรนเยีย ดอกไมแตละชนิดก็จะผลัดกันออกดอกตามฤดูกาล สลับ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ในเนื้อที่กวา 55 เอเคอร
เที่ยวชมความงามของเมืองวิคตอเรีย ประกอบไปดวยอาคารสถาปตยกรรมที่
สวยงามและที่ตั้งรัฐสภา ยานดาวนทาวน กลิ่นอายในยุคบุกเบิก และเมืองหนาอาว
เสนหดึงดูดนักทองเที่ยวใหหลงใหล รานรวงเรียงราย ทัศนียภาพรายลอมรอบดวย
ทะเลและภูเขา ในป 2008 เมืองวิคตอเรียนี้ ถูกจัดใหอยูในอันดับ 16 จาก 100
สถานที่ทั่วโลกที่นาไปเยี่ยมชม โดย Trip Advisor Traveller's
นําคณะเดินทางกลับสู เมืองแวนคูเวอร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Thai
พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
www.sheratonvancouver.com

วันที่ 3
แวนคูเวอร - บินสูเมืองคัลการี - ทะเลสาบหลุยส อัญมณีเม็ดงามแหง
09 ต.ค. 61 เทือกเขาร็อคกี้

อังคาร

12.00 น.
บาย

Chinese

07.00 น.

19.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
หลังอาหารเชา ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเมืองคัลการี
ถึง สนามบินเมืองคัลการี (CALGARY) แหงรัฐอัลเบอรตา ภูมิประเทศของรัฐนี้
จะประกอบไปดวยเทือกเขาร็อกกี้อันสูงชัน ทุงหญาแพรรี่อันกวางใหญ อุทยาน
แหงชาติที่ปกคลุมดวยหิมะเกือบตลอดทั้งป อีกทั้งยังเปนเมืองที่มีชื่อเสียงจากการ
จัดงาน เทศกาลคาวบอยที่ใหญสุดของโลก จัดประจําทุกปชวงเดือนกรกฎาคม
และกีฬาโอลิมปกฤดูหนาว ที่เคยเปนเจาภาพในปค.ศ.1988
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู เลคหลุยส (Lake Louise) ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติบานฟ (Banff
National Park) ตั้งอยูบนความสูง 1,730 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล เปนหมูบานที่
อยูสูงที่สุดในแคนาดา คนพบโดยนักสํารวจในปค.ศ. 1882 โดยทอม วิลสัน กวา
100 ป ที่ไดมีการพัฒนาจาก Chalet to Chateau อันยิ่งใหญของ Chateau Lake
Louise จนปจจุบันเปนโรงแรมที่มี 400 หอง และเปนโรงแรมเพียงแหงเดียวที่ตั้งอยู
ปลายทะเลสาบโดยมีธารน้ําแข็งวิคตอเรีย เดนตระหงานอยูดานตรงขาม นําคณะ
เขาเช็คอินโรงแรม (ภาพอันงดงามของทะเลสาบหลุยสเปนเอกสิทธิ์สําหรับแขกของ
โรงแรมเทานั้น) สีของทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลจากสีฟาใสจนถึงเขียว
มรกต อันเกิดจากการเคลื่อนตัวของธารน้ําแข็งที่มีอนุภาคของหินกอนเล็กๆ เคลื่อน
ตัวและเริ่มละลายไหลเปนลําธารโอบลอมดวยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุม
ผิวน้ํานิ่งใสราวกับกระจกสะทอนเงาของขุนเขาและธารน้ําแข็ง เปนภาพที่งดงามสุด
พรรณนา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

วันที่ 4
10 ต.ค. 61 แคนาเดียน ร็อคกี้ - Glacier Adventure - Glacier Skywalk – บานฟ
07.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
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www.fairmont.com

พุธ
Buffet
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09.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

นําคณะไปรวมคนหาความงดงามของธรรมชาติอันพิสุทธิ์ แคนาเดียน ร็อคกี้ เปน
ที่รูจักของนักทองเที่ยวมากวา 123 ป สถานที่อันงดงามประดุจหนึ่งภาพวาด กับ
เรื่องบอกเลามาแตอดีตกาล ลวนชวนฝนใหนักทองเที่ยวมาเยือน ในเขตอุทยาน
แหงชาติฯ อุดมสมบูรณไปดวยปาสนและธารน้ําตก ที่เกิดจากการละลายของธาร
น้ําแข็ง รวมทั้งสัตวสงวนที่อาศัยอยูตามธรรมชาติ อาทิ นกอินทรีสีทอง, หมาปา,
แพะภูเขา, หมีปา Grizzly เปนตน เริ่มกิจกรรมแรกดวย Glacier Skywalk เปนหนึ่ง
ประสบการณที่ใหคุณกาวเดินไปบนทางเดินกระจกใส บนความสูง 280 เมตรเหนือ
หุบเขา, ธารน้ําตก พรอมใหทานไดศึกษาเกี่ยวกับพันธุสัตวปาและฟอสซิล อายุนับ
พันๆ ป
นํ า คณะตะลุ ย ในธารน้ํ า แข็ ง อาร ธ าบาสก า กลาเซี ย ร ว าเล ย (Athabasca)
กิจกรรมที่ไมควรพลาดในแคนาเดียน ร็อคกี้ โดยรถ Snow Bus ที่ออกแบบในการ
ออฟโรดบนธารน้ําแข็งนับพันป ใหทานไดลงไปสัมผัสกับธารน้ําแข็งในทุงกวาง โอบ
ลอมไปดวยภูเขาสูง กิจกรรมนี้สรางความประทับใจและใหทานไดสัมผัสกับธาร
น้ําแข็งอยางใกลชิดที่สุด
** ในกรณีที่ Glacier Adventure and Glacier Skywalk ปดบริการ
ทางบริษัทจะคืนคา Excursion @ 80 CAD/ทาน **
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Buffet
ออกเดินทางสูเมืองบานฟ (Banff) ตั้งอยูในหุบเขาโบว ริเวอรวัลเลย (Bow River
Valley) มีฉากหลังเปนเทือกเขาแคสเคด ที่ความสูงถึง 2,998 เมตร บานฟ ไดรับ
การประกาศใหเปนเขตอุทยานฯแหงแรกของแคนาดา ประกอบไปดวยอุทยาน
ประวัติศาสตรถึง 7 แหง บานฟและเลคหลุยส ไดรับการยกยองวาเปนสวรรคบนดิน
ของนักทองเที่ยวอยางแทจริง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Local
พักโรงแรม The Rimrock Resort Hotel หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
www.rimrockresort.com

วันที่ 5
11 ต.ค. 61 บานฟ - เคเบิ้ลคารสูยอดเขาซัลเฟอร - เมืองคัลการี
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานสู สถานีกระเชา (Gondola) นําทานขึ้นกระเชาสูจุดชมวิวบนยอดเขา
ซัลเฟอร (Sulphor Mountain) ซึ่งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 2,281 เมตร
บนยอดเขามีทางเดินระยะทาง 1 ก.ม. ไปยังสวนที่สูงที่สุดที่เรียกวา Summit walk
ใหทานประทับใจกับวิวทิวทัศนอันยิ่งใหญ ที่ทานสามารถมองไดไกลสุดสายตา
แบบพาโนรามา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานเดินเที่ยวชมเมืองที่แสนนารัก อบอุนไปดวยความมีมิตรไมตรีจากผูคน
กอนจะเดินทางสูเมืองคัลการีอีกครั้ง เมืองคาลการีตั้งอยูในเขต Grassland เมืองที่
ใหญที่สุดของรัฐอัลเบอรตา มีประชากรอาศัยอยูราว 1.1 ลานคน ชวงตนศตวรรษที่
19 อุตสาหกรรมน้ํามันเปนสาเหตุหลัก ที่ทําใหคนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาตั้ง
รกรากที่นี่
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Delta Calgary airport Hotel หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วันที่ 6
12 ต.ค. 61 คัลการี - บินสูโตรอนโต (แคนาดาตะวันออก)
07.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
หลังอาหารเชา ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเมืองโตรอนโต
***อยูในระหวางทําการบิน จึงไมมีบริการอาหารกลางวัน***
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16.10 น.

ถึงสนามบินเมืองเมืองโตรอนโต
ถึงทาอากาศยานนานาชาติโตรอนโต
เดินทางสูไนแองการา

เพียรสัน

รถรอรับคณะแลวนําทาน

19.00 น.

รับประทานอาหารกลางค่าํ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
13 ต.ค. 61
08.00 น.
09.00 น.

ลองเรือชมน้าํ ตกไนแองการา – ชมวิวน้าํ ตกไนแองการาบน Skylon
Tower - ชอปปง Outlets - โตรอนโต
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะสูน้ําตกไนแองการา ใหทานไดยลโฉมกับความงดงามอันเปนที่สุด
ของน้ําตก ประกอบดวยสองน้ําตกใหญ คือ น้ําตกอเมริกัน (American Fall)
และน้ําตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือน้ําตกเกือกมา น้ําตกทั้งสองถูกคั่น
ดวยเกาะกลางชื่อวา Goat Island น้ําตกอเมริกันอยูในเขตประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีความกวางนอยกวา สูงนอยกวา กวางเพียง 320 เมตร สวน
น้ําตกแคนาดาเป น น้ํา ตกรูปเกือ กมา 2 ใน 3 ของน้ําตกอยูในเขตประเทศ
แคนาดา กวางกวา สูงกวา และก็สวยกวา กวางถึง 790 เมตร จริง ๆ แลวน้ําที่
ตกลงมาเปนน้ําตกไนแองการา จะตกจากฝงอเมริกาไปยังฝงแคนาดา
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไมควรพลาดในการชมน้ําตกไนแองการาอยางใกลชิด ดวย
การลองเรือ Maid of the Mist เพื่อใหทานไดสัมผัสความยิ่งใหญของมาน
น้ําตกอยางใกลชิด กับประสบการณอันแสนประทับใจ

10.00 น.

พักโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
(หองพักวิวน้ําตกไนแองการา)

(หมายเหตุ :ในชวงฤดูหนาวของทุกปการลองเรือ Hornblower Niagara Cruise
อาจจะปดใหบริการเนื่องจากสภาพอากาศยังคงหนาวน้ําตกจะแข็งตัวไมสามารถ
ลองเรือได/จะไดลองหรือไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon Restaurant พรอมชมวิว
ทิวทัศนของน้าํ ตกไนแองการา

13.00 น.

นําคณะชอปปง ที่ Outlets Collection at Niagara ที่มีสินคาแบรนดดังของอเมริกา
และทั่วโลก ลดกระหน่ําตั้งแต 30-70%

16.00 น.
18.00 น.

เดินทางกลับสูโ ตรอนโต
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม Chelsea hotel Toronto หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วันที่ 8
โตรอนโต - กรุงเทพฯ
14 ต.ค. 61
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะเที่ยวชมเมืองโตรอนโต (Toronto) เปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศ และ
ใหญเปนอันดับ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เปนเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุด มีผู
อพยพจากทั่วโลกกวา 169 ประเทศ ใชภาษาพูดมากกวา 100 ภาษา ครึ่งหนึ่งของ
จํานวน 5 ลานกวาคนลวนเปนคนตางชาติ มีเพียงครึ่งเดียวที่เปนคนทองถิ่น มี
ชุมชนชาวเอเชียและชาวจีนที่ใหญที่สุดในอเมริกาเหนือ จึงทําใหเมืองนี้มีวัฒนธรรม
หลากหลาย เปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม รัฐบาลแคนาดาจึง
ไดจัดใหโตรอนโต เปนเมืองหลวงทางดานวัฒนธรรมของประเทศและเปนแหลง
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12.00 น.
13.00 น.
19.00 น.
21.00 น.

ทองเที่ยวหลัก ชมทิวทัศนของตัวเมืองบน “หอคอยซีเอ็น" (CN Tower) หอคอยที่
สูงที่สุดของโลก ผานชม ศาลาวาการเมืองเกา Old City Hall เปนสถาปตยกรรม
ที่เกาแกของเมือง มหาวิทยาลัย University ที่ติดอันดับ Top Ten ของโลก พรอม
สํารวจวัฒนธรรมที่หลากหลายในยานชุมชนชาวกรีก, ลิตเติ๊ลอิตาลี, ไชนาทาวน,
โคเรียนทาวนและลิตเติ๊ลอินเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานไดชอปปงสินคาแบรนดเนม หรือสินคาของที่ระลึกของแคนาดา ยาน
ถนนชอปปงชื่อดังในโตรอนโตที่รวบรวมสินคาหลาก หลายรูปแบบใหทานไดเลือก
ซื้อไดอยางจุใจ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู สนามบินโตรอนโต เพื่อเตรียมเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

Thai

Chinese

วันที่ 9
15 ต.ค. 61 โตรอนโต – ฮองกง

จันทร

วันที่ 10
16 ต.ค. 61 ฮองกง - กรุงเทพฯ

อังคาร

01.50 น.

ออกเดินทางสู ฮองกง โดยเที่ยวบินที่ CX829
***อยูใ นระหวางทําการบิน บินขามเสนแบงเขตวันสากล***

05.00 น.
ถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮองกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.00 น.
ออกเดินทางตอสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX705
10.05 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวนจะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น)

PERIOD

Tour Fare
ADL

CHD 4-11
With Bed

CHD 4-8
No Bed

SGL
Supp

7-16 ตุลาคม 2561

153,000

138,000

130,000

25,000

NO TKT
ADL / CHD

คาทัวรนรี้ วม :

-30,000.-23,000.-

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง
ณ วันที่ 20 เมษายน 2561
 คาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เสนทางแวนคูเวอร-คัลการี / คัลการี-โตรอนโต
 คารถโคชมาตรฐานแคนาดา ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ : 10-15 ทานใชรถเล็ก
15-20 ทานใชรถขนาด 33 ที่นั่ง / 21-40 ทานใชรถขนาด 50 ที่นั่ง
 คาตั๋วเขา Capilano, คา Ferry ไปเกาะวิคตอเรีย, คาตั๋วเขา Butchart Gardens, คา Gondola, คาตั๋วขึ้น CN
Tower
 คาโรงแรมที่พักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน

***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน หองแบบเมาเทนวิว***
***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเทา 1 คืน หองแบบวิวน้าํ ตก***

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละแหง
 คาทิปพนักงานขับรถโคช กําหนดมาตรฐานไวที่ 2$ CAD / ทาน / วัน
 คาธรรมเนียมวีซาแคนาดา (ยืน่ ผานตัวแทน VFS)
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวร คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน (ไมรวมคาทิป)
 คาประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน
3,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกัน
สุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
WWV15_CANADA FALL COLOR TOUR 10 D by CX (7-16 Oct, 2018)_20.06.2018

6/10

-หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบ
จองทัวร
 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูใ นความดูแลของทานเอง
ไมเกิน 7 กิโลกรัม
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
คาทัวรไมรวม :
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาทิปไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร
 คาใชจา ยสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษทั ฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปน
กรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิม่
 หากทานมีความประสงคที่จะขามสูฝงอเมริกา ทานตองมีวซี า USA และการขอวีซาแคนาดาทานตองไดรับ
การอนุมัติวีซา เปนแบบ MULTIPLE เชนเดียวกัน
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุณาติดตอ BAAN TOUR (BT Global
Connector) เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอ
ผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และ
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 21 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด
ทางบริษัทฯ ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 44 - 40 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 39 - 15 วันกอนการเดินทาง
หัก 50% ของคาทัวร
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 - 1 วันกอนการเดินทาง
หัก 90% ของคาทัวร
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคาทัวร
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่น
ขอวีซา ไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจา ยเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น และ
ตองไมอยูในเงือ่ นไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ
วีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจ
วาจะไดรับการพิจารณาอนุมตั ิวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู
ผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง
ทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบ
จากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอ
จลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซือ้ ประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER
OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรม
เทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสีย
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คาใชจา ย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทาน
จะตองชําระคาใชจา ยสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผู
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดออกตั๋วเครื่องบินไป
เรียบรอยแลว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไมสามารถ REFUND เงินไดทุกกรณี ยกเวน การเสียชีวติ เทานั้น
ทั้งนี้เงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน เปนไปตามกําหนดของสายการบินเทานั้น ทางบริษทั ฯ ไมสามารถเขาไป
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเงื่อนไขได
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตั๋วกรุปไมสามารถสะสมไมลได แตกรณีที่บิน
เปนตั๋วเดี่ยว หรือชั้นธุรกิจสามารถสะสมไมลเฉพาะของสายการบินไดคือ Asia Miles เทานั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น **กรณีนี้ ตั๋วสะสมไมลไมได Non Refund, Non
Endorse**
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละ
ประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก
1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกบั ขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมี
ความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมติ ่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลีย่ น หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในแคนาดามีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด
และไมมีอา งอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลกั ษณะ
แตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ
DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจา ยเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
โปรแกรมทัวรรวมคาเขาชมถูกระบุไวในคอลัมน “อัตรานี้รวม” หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชม
นั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของ
สถานที่นั้นๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดใหแก
ทาน เนื่องจากไดชําระเขาชมและ Reservation Fee ไปเรียบรอยแลวแลว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
การสูบบุหรี่  คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปา
เพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการใน
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การยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ดอลลาร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
Area)
ผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการ
บินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบนิ ดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจา ยในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน
ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบใหเปนไปตามกรมธรรมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานทีต่ าง ๆ จะมีขอ กําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5
ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
(Smoking

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศแคนาดา ใชเวลายืน่ ประมาณ 16 วันทําการ

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวซี าในกลุม
ประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรปู ขาวดํา และหามสแกน) มีอายุไมเกิน 3 เดือน และเหมือนกันทั้ง
2 รูป
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา /
สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง,
อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษทั นี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้น
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน
พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ยอนหลัง 6 เดือน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และ
มีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสู
ภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจา ยใน
ครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
 จดหมายรับรองสถานการเงินจากธ. นั้นๆ (ตัวจริงภาษาอังกฤษ) ที่ใหสําเนาการเงิน ณ ปจจุบันยอนหลัง 6 เดือน
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6 แลว
ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุ
ชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี
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นายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุก
ครั้ง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน
เนื่องจากการขอวีซา ในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกบั ผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใด
ก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
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