
 

 

 

EHC-CX-10D-GRANDCAN 

10 วนั แกรนด์แคนาดา (วงใหญ่) 

 

 
เมษายน – ตุลาคม 2563 

เร่ิมต้น 149,900.- 
(รวมค่าวซ่ีาแคนาดา และรวมทปิทุกอย่างแล้ว) 

 (บินเข้า แวนคูเวอร์ – บินออก โตรอนโต พร้อมเทีย่วบินภายใน 2 เทีย่วบิน !!!!!) 
แวนคูเวอร์ – สวนสแตนลย์ี – แกสทาวน์ – สวนบูชาร์ด – แบมฟ์ – แคนาเดีย้น ร็อคกี ้- ขึน้กระเช้าเทือกเขาซัลเฟอร์   

เลคหลุยส์ –โคลมัเบียไอซ์ฟิลด์ – แคลกะรี– มอนทรีออล – ออตตาวา – คิงส์ตัน – ล่องเรือ 1000 ไอส์แลนด์  
น า้ตกไนแองการ่า (พกัห้องวิวน า้ตก) – ล่องเรือไนแองการ่า – หอคอยสกายลอน – ขึน้ CN Tower – โตรอนโต 

 

ราคาทวัร์ 149,900 บาท : 23 เม.ย. – 2 พ.ค. 63 / 17-26 ก.ย. 63 / 8-17 ต.ค. 63 / 10-19 ต.ค. 63 
ราคาทวัร์ 153,900 บาท : 22-31 พ.ค. 63 / 18-27 ม.ิย. 63 / 22 – 31 ก.ค. 63 / 7-16 ส.ค. 63  



 

 

 

EHC-CX-10D-GRANDCAN 

10 วนั แกรนด์แคนาดา (วงใหญ่) 
 

วนัแรก กรุงเทพ – แวนคูเวอร์ – สแตนลย์ี พาร์ค – แกสทาวน์ (พกัค้าง 2 คืน) 
 

06.00 น. คณะฯพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ 
M 6- M16 สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์  

09.20 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี CX708 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 
ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวี
ส่วนตวัทุกท่ีนัง่  

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
16.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินแวนคูเวอร์ (YVR) โดยเท่ียวบิน CX838 (ใชเ้วลาบิน 

11.55 ชัว่โมง) 

********* บินขา้มเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเชา้ และ อาหารค ่าบนเคร่ืองบิน 

 

13.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร 

น าท่านเท่ียวชม สวนสาธารณะสแตนลีย ์ปาร์ก (Stanley Park) ซ่ึงตั้งอยูก่ลางเมืองแวนคูเวอร์ เป็นเหมือนเกาะยื่น
ลงไปในเบอร์ราดอินเลท มีพื้นท่ีกว่า 10,000 เอเคอร์ ในสวนมีต้นไม้ขนาดใหญ่ท่ีมีอายุนับ 100 ปี                 
ลอร์ด สแตนลีย ์ผูว้า่การเขตปกครองแคนาดา เป็นผูริ้เร่ิมให้สร้างสวนแห่งน้ีข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1888 สวนแห่งน้ีเป็น
สถานท่ีท่ีชาวแคนาดาทุกเพศทุกวยัและทุกสีผิวไดม้าใชป้ระโยชน์บนพื้นท่ีสีเขียวกลางเมือง เพื่อการพกัผ่อน
หย่อนใจ สันทนาการ และออกก าลงักาย จุดเด่นของสวนสาธารณะท่ีนักท่องเท่ียวเขา้ชมกันมากท่ีสุด คือ       
กลุ่มเสาโทเทม (Totem) เสาสัญลกัษณ์ท่ีตั้งไวเ้พื่อระลึกว่าบริเวณน้ีเคยเป็นถ่ินท่ีอยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียน     
มาก่อน ซ่ึงในสมยัก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเร่ืองราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นท่ีเก็บอฐิัของคนตาย 
หรือสถานท่ีประจานศตัรู กลุ่มเสาแห่งน้ีได้ถูกน ามาจากท่ีต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ท่ีชาว
พื้นเมืองในทอ้งถ่ินท าข้ึน จากนั้น น าท่านแวะถ่ายรูปกบั แคนาดาเพลส (Canada Place) สถาปัตยกรรมหลงัคารูป
ใบเรือสีขาว คลา้ยโรงโอเปร่าเฮาส์ของนครซิดนีย ์ออสเตรเลีย หลงัคาใบเรือน้ีเดิมสร้างข้ีนเป็นหลงัคาของ 
Canada Pavilion ในงาน World's Fair ท่ีจดัข้ึนท่ีแวนคูเวอร์เม่ือปี ค.ศ. 1986 ไดเ้วลาน าท่านชมอาคารท่ีก่อสร้าง
ดว้ยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอนัน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Railway Station) 
สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายขา้มทวีป ปัจจุบนัเป็นสถานีรถลอยฟ้ากบัเรือขา้มฟากของ
เมืองแวนคูเวอร์ จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ยา่นแกสทาวน์ (Gass Town) เป็นชุมชนแรกของคนท่ีมาตั้งถ่ินฐานอยู่
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ในรัฐบริติชโคลมัเบียก่อนท่ีจะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งแวะมา
เยี่ยมชมแหล่งก าเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ ส าหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรม
วิกตอเรียนท่ีไดรั้บการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดท่ีน่าสนใจ คือ รูปป้ันของแกสซี แจ็คท่ีตั้งอยู่
บริเวณจตุัรัสกลางเมือง จากนั้นน าท่านชมนาฬิกาเรือนแรกของโลกท่ีเดินไดด้ว้ยพลงัไอน ้ า โดยนาฬิกาไอน ้ า    
จะตีเสียงดงับอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกบันาฬิกาบ๊ิกเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่น
ไอน ้าพวยพุง่ออกมาทุก 1 ชัว่โมง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Four Point by Sheraton / Holiday Inn Express Vancouver **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 

วนัทีส่อง  เกาะวคิตอเรีย – สวนบูชาร์ด การ์เด้น  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsaw Wassen) เพื่อนั่งเรือเฟอร์ร่ีขา้มช่องแคบจอร์เจียอนัสวยงามสู่   

“เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย ระหว่างทางถา้โชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา 
และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ในบริเวณอ่าว น าท่านชม เมืองวิกตอเรีย (Victoria) ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี
ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย  
(British Columbia) รัฐหน่ึงของประเทศแคนาดา น าท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปกบั อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย 
(British Columbia Parliament Buildings) โดยตวัอาคารนั้นตั้งอยูใ่จกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งน้ีถูกสร้างข้ึน
ในช่วงระหวา่งปี 1893 -1896 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั รูปป้ันพระนางเจา้วิคตอเรีย แห่งประเทศองักฤษ   
น าท่านชมสวนบีคอนฮิลล์ (Beacon Hill Park) อีกหน่ึงพื้นท่ีสีเขียวท่ีตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมือง โดยส่วนแห่งน้ีมี
พื้นท่ี 75 ไร่ (185 เอเคอร์) อยูติ่ดกบัชายฝ่ังทางตอนใตข้องเมืองวิกตอเรีย ซ่ึงส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดภายในส่วนก็คง
จะเป็น "โทเทม" (Totem) หรือ "เสาโทเทม" (Totem pole) ซ่ึงมีความสูงประมาณ 38.8 เมตร (127 ฟุต) จากนั้น
น าท่านแวะถ่ายรูปกบัพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ปราสาทเครคดารอค (Craigdarroch Castle Historical Museum) 
ซ่ึงภายในมีการจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ยุควิกตอเรียน และเป็นอีกหน่ึงอาคารท่ีถูกก าหนดให้เป็น
โบราณสถานแห่งชาติของแคนาดา อิสระใหท้่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ต๋ิมซ า) 
   

บ่าย  น าท่านเขา้ชมสวนบูชาร์ด (Butchart Gardens) สวนดอกไมท่ี้ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสวนดอกไมท่ี้งดงามท่ีสุด
แห่งหน่ึงในโลก ซ่ึงมีอายุมากวา่ 100 ปี จากการชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชาร์ด น าท่านชมสวนดอกไม้
และเดินชมบริเวณสวนท่ีถูกจดัแต่งในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ มีทั้งการจดัสวนแบบชังเค่น,     
สวนแบบองักฤษ, สวนญ่ีปุ่น ฯลฯ  อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก ของตกแต่งบา้นและสวน ภาพเขียน 
พนัธ์ุไมต่้างๆ ภายในร้านขายของท่ีระลึกสวนบูชาร์ดตามอธัยาศยัอิสระใหท้่านเดินเล่นตามอธัยาศยั ก่อนน าท่าน
นัง่เรือเฟอร์ร่ีกลบัสู่แวนคูเวอร์ 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Four Point by Sheraton / Holiday Inn Express Vancouver **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

 
 

วนัทีส่าม  แคลกะรี – โคลมัเบีย ไอซ์ฟิลด์ – เลคหลุยส์ – เลคโมเรน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์ เพื่อข้ึนเคร่ืองบินสู่เมืองแคลกะรี 
08.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินแวนคูเวอร์ สู่ สนามบินแคลกะรี โดยสายการบินเวสท ์เจท เท่ียวบิน WS….  
10.20 น. เดินทางถึงสนามบินแคลกะรี (Calgary) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแบมฟ์ (Banff) (ระยะทาง 146 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ตั้งอยูใ่น     

หุบเขาช่ือ โบว ริเวอร์วลัเล่ย ์(Bow River Valley) มีฉากหลงัเป็นเทือกเขาแคสเคด ท่ีมีความสูงถึง 2,998 เมตร 
ประวติัของเมืองมีอยู่ว่าในปี ค.ศ. 1880 ลอร์ดสตาร์ชโคนา มาเยือนชุมชนแห่งน้ีและเกิดความประทบัใจ          
ใน ความงามของภูมิประเทศ จึงตั้งช่ือเมืองตามช่ือเมืองแบมฟ์เชียร์ อนัเป็นบา้นเกิดของท่าน Banff เมืองแบมฟ์   
เป็นเมืองเล็กๆ และเป็นปากทางเขา้สู่อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทุ่งน ้ าแข็งโคลมัเบียร์ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield) (ระยะทาง 146 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านข้ึนรถ Snow Coach มุ่งหนา้สู่ลานน ้ าแข็งโคลมัเบียร์ไอซ์ฟิลด์ เป็นธารน ้ าแข็ง 
Glacier ท่ีมีอายุนับหลายล้านปี ซ่ึงมีขนาดใหญ่พอๆ กบัเมืองหน่ึงเมือง เป็นเนินเขาท่ีมีหิมะปกคลุมหนา        
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เป็นเมตร เรียกไดว้า่เป็นดินแดนสวรรคข์องนกัสกี น าท่านชมความงดงามของธารน ้ าแข็งอนัขาวโพลนกวา้งไกล
สุดสายตานบัเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเด้ียนร็อกก้ี และธารน ้ าแข็งเพยโ์ตก้ลาเซียร์ ให้ท่าน    
ได้สนุกสนานกบัการนั่งรถ Snow coach ผ่านทุ่งน ้ าแข็ง และ เก็บภาพความทรงจ าและความสวยงามของ         
ทุ่งน ้าแขง็ขนาดใหญ่ในแคนาดาแห่งน้ี  

 

 
 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเลคหลุยส์ (Lake Louise) เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือของรัฐอลัเบอร์ตา ตั้งอยูใ่นเขตอุทยาน
แห่งชาติแบมฟ์ (Banff National Park) ชาวยโุรปคนแรกท่ีมาเห็นความงามของทะเลสาบหลุยส์ คือ นกัส ารวจช่ือ 
ทอม วิลสัน (Tom Wilson) คน้พบเม่ือปี ค.ศ. 1882 เลคหลุยส์เป็นเมืองชนบทท่ีอยูต่  ่ากว่าทะเลสาบ เดิมเป็น
หมู่บา้นเล็กๆท่ีคนงานสร้างทางรถไฟใชเ้ป็นท่ีพกัในสมยันั้น ชุมชนน้ีมีช่ือวา่ Holt City ต่อมาในปี ค.ศ. 1914  
จึงไดช่ื้อใหม่ว่า Lake Louise เพื่อเป็นเกียรติ แก่เจา้หญิงหลุยส์ คาโรไลน์ อตัเบอร์ตา พระธิดาองคห์น่ึงของ   
ควีนวิกตอเรีย เน่ืองจากเจ้าหญิงได้ติดตามพระสวามีซ่ึงเป็นผูส้ าเร็จราชการขององักฤษมาอยู่ในแคนาดา           
จึงไดช่ื้อตามพระนามของเจา้หญิง ทะเลสาบหลุยส์ตั้งอยูเ่หนือเมืองบานฟ์ข้ึนไปราว 60 กิโลเมตร ทะเลสาบ    
อยูสู่งกวา่ระดบัน ้ าทะเล 1,730 เมตร แวดลอ้มดว้ยเทือกเขาท่ีมีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น ้ าในทะเลสาบ
เป็นสีเขียวมรกต จึงไดช่ื้อวา่ “ทะเลสาบมรกต” มีผิวน ้ าน่ิงท่ีเรียบใสราวกบักระจกสะทอ้นเงาของขุนเขาและ  
ธารน ้าแขง็ท่ีอยูสู่งข้ึนไปเป็นภาพท่ีงดงาม สุดพรรณนา ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นจุดตั้งตน้ของการปีนเขาเพื่อข้ึนไปดู
ธารน ้ าแข็ง หรือไปชมทะเลสาบเล็กๆ รายลอ้มดว้ยเทือกเขางดงาม อีกทั้งในทะเลสาบยงัมีกอ้นน ้ าแข็งลอยฟ่อง
อยู่เป็นจุดๆ อิสระให้ท่านได้ชมความงาม ดัง่สวรรค์บนดินของทะเลสาบเลคหลุยส์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบั
ทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ (Banff National Park) ในหุบเขา 
the Valley of the Ten Peaks ท่ีระดบัความสูงประมาณ 1,885 เมตร และมีพื้นท่ีประมาณ 0.5 ตารางกิโลเมตร ลึก
ถึง 14 เมตร และยงัอยูใ่นละแวกเดียวกบัทะเลสาบ Lake Louise อีกดว้ย และน ้ าสีฟ้าสวยน้ีเกิดจากการหกัเหของ
แสงและธารน ้าแข็ง ซ่ึงน ้ าของทะเลสาบจะสีสวยมาก อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติของ
ทะเลสาบโมเรน  
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ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Banff Hotel / Lake Louise Inn Hotel *** หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัทีส่ี่ เทือกเขาซัลเฟอร์ (แคนเนเดีย้น ร็อกกี)้ – ขึน้กระเช้าชมเทือกเขาซัลเฟอร์ – อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ – แคลกะรี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขาซัลเฟอร์ (Sulphur Mountain) ภูเขาสูงท่ีเป็นจุดก าเนิดของบ่อน ้ าร้อนในอุทยาน
แห่งชาติ เม่ือฝนตกลงท่ียอดเขาน ้ าฝนจะไหลผ่านชั้นก ามะถนัลงไปรวมกนัในทางน ้ าใตดิ้นท่ีไดรั้บความร้อน
จากใตโ้ลก เม่ือสะสมมากเขา้น ้าท่ีไหลออกมาจากพื้นดินใตภู้เขาจะกลายเป็นน ้าร้อน ซ่ึงบางแห่งไม่มีทางน ้ าไหล 
ท าให้น ้ าร้อนใตดิ้นพุ่งออกมาตามรอยปริแตกของชั้นหินกลายเป็นน ้ าพุร้อนข้ึนมา น าท่านสู่สถานีรถกระเช้า   
ช่ือวา่ Sulphur Mountain Gondola Lift (กระเชา้ 1 หลงั นัง่ไดป้ระมาณ 4 ท่าน) น าท่านนัง่กระเชา้ข้ึนสู่จุดชมวิว
บนยอดเขาซลัเฟอร์ ซ่ึงอยูสู่งกวา่ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยงัส่วนท่ีสูงท่ีสุด
ของยอดเขา คือ ยอดแซนซนั (Sanson Peak) สูง 2,337 เมตร บนเทือกเขามีอาคารท่ีท าการส าหรับนกัพยากรณ์
อากาศ ซ่ึงชาวแคนาดา เรียกอาคารน้ีวา่ “รังนกอินทรี” อาคารน้ีเป็นสถานท่ีซ่ึงนกัพยากรณ์อากาศช่ือ นอร์มนั 
แซนซนั (Norman Sanson) ใชเ้ป็นสถานท่ีท างานในการพยากรณ์อากาศเม่ือปี ค.ศ. 1903 ในอาคารยงัมีโต๊ะ เกา้อ้ี 
เตียงนอน และส่ิงของเคร่ืองใช้สมยัท่ีแซนซันมาท างานอยู่ ระหว่างทางเดินไปยงัยอดเขามีจุดชมวิวอยู่เป็น   
ระยะ ๆ และมีป้ายใหค้วามรู้เร่ืองสัตวป่์าในทอ้งถ่ินกบัธรรมชาติท่ีเห็นอยูร่อบตวั และจุดชมวิวแห่งน้ียงัสามารถ
มองเห็นววิของเทือกเขาร็อกก้ี และทะเลสาบมรกตอนังดงามอีกดว้ย อิสระใหท้า่นไดถ่้ายรูปและชมววิจากมุมสูง 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ (Banff National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกและมีช่ือเสียง      
มากท่ีสุดของแคนาดา ตั้งอยู่ริมเส้นทางสาย Trans Canadian Highway เมืองส าคญั 2 เมืองในบริเวณน้ี คือ     
เมืองแบมฟ์ และเมืองเลคหลุยส์ เม่ือปี ค.ศ. 1841 สมยันั้นยงัไม่มีใครรู้จกั ดินแดนแถบน้ีเลย จนถึงปลายปี     
ค.ศ. 1880 ไดมี้การก่อสร้างทางรถไฟขา้มทวีปสาย Canadian Pacific Railway คนงานก่อสร้างไดม้าเห็นความ
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งดงามของธรรมชาติท่ีเป็นดินแดนแห่งภูเขาท่ีสวยงามน้ี จึงน าไปเล่าลือถึงความงดงามของภูมิประเทศ           
บนเทือกเขาร็อกก้ี และต่อมาไดมี้การคน้พบบ่อน ้ าพุร้อนท่ีมีแร่ก ามะถนัมากมายในบริเวณน้ี เพื่อป้องกนัไม่ให้
นายทุนเขา้มาหาประโยชน์จากน ้ าพุร้อนซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลบริติชโคลมัเบียจึงประกาศจดัพื้นท่ี 
10 ตารางไมลข์อง เทือกเขาซลัเฟอร์น้ีเป็นเขตอุทยานเทือกเขาร็อกก้ี (Rocky Mountain Park) ข้ึนในบริเวณท่ีพบ
น ้าพุร้อนในปี ค.ศ. 1885 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองแคลกะรี   

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Delta Calgary Airport Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า แคลกะรี – มอนทรีออล   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแคลกะรี 
09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินแคลกะรี สู่สนามบินมอนทรีอลั โดยสายการบินแอร์ แคนาดา เท่ียวบิน AC160  
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) – อิสระอาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 
15.02 น. เดินทางถึงสนามบินมอนทรีอลั (Montreal) 
บ่าย น าท่านชมเมืองมอนทรีอลั (Montreal) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตการปกครองของรัฐควิเบก และเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของประเทศแคนาดา มอนทรีอลัเคยเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดถึงในปี 1970 หลงัจากนั้นเมือง
โตรอนโตก็แซงหน้าไป เมืองมอนทรีอลัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีผสานกล่ินไอของฝร่ังเศส และ ยุโรป แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ให้ความรู้สึกของความเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนืออย่างชดัเจน น าท่านชมความงามของ 
เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซ่ึงมีอาคารสูงทนัสมยั ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝร่ังเศส 
เน่ืองจากเมืองน้ีประชากรส่วนใหญ่ส่ือสารโดยภาษาฝร่ังเศส เรียกได้ว่าเป็นชุมชนฝร่ังเศสขนาดใหญ่นอก
ประเทศฝร่ังเศสเลยก็วา่ได ้น าท่านเขา้ชมวิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilica of Montreal) ซ่ึงเป็นวิหาร
เก่าแก่และยิ่งใหญ่ท่ีสุดของเมืองมอนทรีออล ตวัอาคารดั้งเดิมสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 17 แต่อาคารปัจจุบนัน้ี 
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและนีโอกอธิก ภายในวิหารประดบัดว้ยไมแ้กะสลกั และ
กระจกสีสวยงามยิง่  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Le Cantlie Suites / Novotel Hotel Montreal**** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก มอนทรีออล - ออตตาวา    
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองออตตาวา (Ottawa) (ระยะทาง 200 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เป็น      
เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็นจุดศูนยร์วมของสถานท่ี   
ทางประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑ์ สวนสาธารณะ ให้เท่ียวชมมากมาย  เมืองออตตาวา เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่บนฝ่ัง     
แม่น ้ าออตตาวา (Ottawa River) อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศ และยงัเมืองใหญ่อนัดบัสอง
ของรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ซ่ึงเป็นรัฐท่ีอยู่บริวเณตอนกลางของประเทศแคนาดา ปัจจุบนัเมืองออตตาวา       
ไดก้ลายเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในทวีปอเมริกา และยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีความสะอาด
เป็นอนัดบั 2 ในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองท่ีสะอาดเป็นอนัดบั 3 ของโลกอีกด้วย น าท่านถ่ายรูปและ         
ชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท ์ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาท่ีสร้างข้ึนอยา่งยิ่งใหญ่ และเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวหลัก ท่ีมีผูช้มมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตวัอย่างท่ีดี     
ของอาคารท่ีสร้างข้ึนในสไตล์ฟ้ืนฟูกอธิค (Gothic Revival style) สร้างข้ึนในช่วงระหวา่งวนัท่ี 24 กรกฎาคม 
ค.ศ. 1916 แลว้เสร็จใน วนัท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตวัอาคารตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซ่ึงจากจุดน้ี
สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์อนังดงามของแม่น ้าออตตาวาไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบั อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (National Gallery of Canada) ซ่ึงเป็นอาคารกระจกและ
อาคารหินแกรนิต ออกแบบโดย Moshe Safdie สร้างข้ึนในปี 1880 และเปิดอยา่งเป็นทางการในปี 1988 ภายใน 
มีการจดัแสดงภาพวาด, รูปป้ัน และรูปถ่ายเป็นจ านวนมาก โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของคอลเลกชันในการ           
จดัแสดงก็คงจะเป็น รูปป้ันแมงมุมยกัษ ์(The Maman statue) ของหลุยส์ บูร์ชวัส์ (Louise Bourgeois) ศิลปิน   
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ชาวฝร่ังเศส ซ่ึงถูกจดัแสดงไวบ้ริเวณทางเขา้หลกัของอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา จากนั้นน าท่านเดินเล่น  
ในย่านออตตาวา ดาวน์ทาวน์ (Downtown Ottawa) ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็น
ศูนยก์ลางการคา้และเศรษฐกิจของเมือง น าท่านชม ยา่นถนนแอลจิน (Elgin Street ) เป็นถนนท่ีตั้งอยูบ่นพื้นท่ี
สามเหล่ียมทองค า ของเมืองออตตาวา ซ่ึงเป็นจุดศูนยร์วมของร้านคา้ ร้านอาหาร บาร์ และอ่ืนๆ  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Crowne Plaza Gatineau – Ottawa Hotel/ Four Point by Sheraton**** หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัที่เจด็ ออตตาวา – คิงส์ตนั – ล่องเรือชม 1000 Island – น า้ตกไนแองการ่า – ดนิเนอร์ Skylon Tower – พกัห้องววิน า้ตก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคิงส์ตนั (Kingston) (ระยะทาง 195 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) ซ่ึงเป็นเมืองเล็ก
เมืองหน่ึงของแคนาดา ตั้ งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบออนทาริโอจบกับแม่น ้ าเซ็นต์ลอว์เรนซ์               
(St. Lawrence River) เป็นจุดเร่ิมตน้ของ 1000 Island คิงส์ตนัเป็นเมืองหลวงเมืองแรกของประเทศแคนาดา     
แต่ด้วยเน่ืองจากเป็นเมืองขนาดเล็กท าให้ถูกโจมตีจากอเมริกา ดงันั้นจึงได้มีการเปล่ียนเมืองหลวงใหม่เป็น      
มอนทรีอลั โตรอนโต และเป็น ออตตาวา ในท่ีสุด น าท่านล่องเรือเท่ียวชม 1000 ไอส์แลนด์ (Thousand Island) 
ชมความสวยงามของเกาะแก่งต่างๆมากมาย นบัพนัเกาะ เรียงรายอยา่งสวยงาม 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั ศาลาว่าการเมืองคิงส์ตนั (City Hall) ซ่ึงเป็นอาคารสร้างข้ึนในปี 1843 ในแบบ
สไตล์บริติช เรเนซองส์ อนัสวยงาม น าท่านเดินทางสู่น ้ าตกไนแองการ่า อนัยิ่งใหญ่และช่ืนชมความงดงามของ
น ้ าตกท่ีสรรค์สร้างข้ึนโดยธรรมชาติ และถือว่าเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกท่ีคุณท่านตอ้งมา
สัมผสั น าท่านข้ึนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เพื่อชมวิวท่ีสวยสดงดงามของน ้ าตก และพิเศษให้ท่านได้
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รับประทานอาหารค ่าบนหอคอยสกายลอน หลงัอาหารค ่า ท่านสามารถข้ึนสู่จุดชมวิวชั้นบนของหอคอยสกา
ยลอนเพื่อถ่ายรูปมุมสูงของน ้าตกไนแองการ่า 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Marriott on the Fall / Sheraton / Hilton on the Fall (Fall view)**** หรือเทียบเท่า 
พเิศษ....ห้องพกัววิน า้ตก ให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศน า้ตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด และช่ืนชม แสง สี ยามค ่าคืน 

 

 
 
วนัทีแ่ปด  ล่องเรือน า้ตกไนแองการ่า – โตรอนโต – ขึน้หอคอย CN Tower 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านสัมผสัประสบการณ์คร้ังยิง่ใหญ่ ในการชมน ้ าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ดจริงๆกบัโปรแกรมการล่องเรือ
ในน ้ าตกไนแองการ่า (Hornblower Niagara Cruises) ชมความยิ่งใหญ่ของน ้ าตกไนแองการ่า น ้ าตกท่ีไดช่ื้อว่า
ยิง่ใหญ่สวยงามติดอนัดบัโลก อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั และ เดินเล่นรอบบริเวณน ้าตกไนแองการ่า 
(หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ จะเปิดให้บริการหลงัวนัท่ี 1 เมษายน ของทุกปี จนถึงประมาณส้ินเดือนตุลาคม 
แต่อย่างไรก็ตามข้ึนกับสภาพอากาศแต่ละปีด้วย หากเรือไม่สามารถล่องได้อันเน่ืองจากสภาพอากาศไม่
เอ้ืออ านวย ทางทวัร์จะท าการเปล่ียนโปรแกรมล่องเรือเป็นโปรแกรม Journey behind the fall ใหลู้กคา้ทดแทน)  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัม้ือพิเศษ บนหอคอย Skylon Tower 
 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ นครโตรอนโต เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1 ชัว่โมง 30 นาที) นครท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยู่หนาแน่นท่ีสุดของ
ประเทศ และใหญ่เป็นอนัดับหน่ึงของแคนาดา และยงัเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝ่ังตะวนัตก น าท่าน            
ข้ึนหอคอยซีเอ็น  (CN Tower) ซ่ึงมีความสูงถึง  520 เมตร  เป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่านจะไดช้มทศันียภาพ
โดยรอบของนครโตรอนโตไดอ้ยา่งจุใจ ไดเ้วลาน าท่านเท่ียวชมเมืองโตรอนโต เป็นเมืองท่ีทนัสมยัอีกเมืองของ
ประเทศแคนาดา เมืองน้ีมีประชากร 2.5 ลา้นคนอาศยัอยู ่และเป็นหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจของโลกท่ีส าคญั รวมทั้ง
ยงัเป็นศูนยร์วมของผูค้นจากหลากหลายเช้ือชาติ อาทิ เช่น ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาลี, ชาวละตินอเมริกา และชาว
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เอเชีย ซ่ึงเมืองโตรอนโตยงัมีชุมชนชาวจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในอเมริกาเหนือ   เมืองโตรอนโต ประกอบไปดว้ย 6 เขต 
ไดแ้ก่ Downtown, North York, East York, York, Scarborough และ Etobicoke น าท่านชม มหาวิทยาลยัโตรอน
โต ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาของรัฐออนตาริโอ น าท่านถ่ายรูปคู่กบั อาคารรัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซ่ึงมี
พระบรมรูปของพระนางวคิตอเรีย พระราชินีแห่งองักฤษเจา้อาณานิคมในสมยัก่อนตั้งอยูด่า้นหนา้  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

20.30 น.  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโตรอนโต 
 

วนัทีเ่ก้า โตรอนโต – ฮ่องกง  
 

01.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินโตรอนโต (Toronto) สู่สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) โดยสาย
การบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบิน CX829 (ใชเ้วลาบินประมาณ 15.15 ชัว่โมง) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 

 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) 
08.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบิน CX713 
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
10.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 
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10 วนั แกรนด์แคนาดา (วงใหญ่) 
ราคาทวัร์ 149,900 บาท : 23 เม.ย. – 2 พ.ค. 63 / 17-26 ก.ย. 63 / 8-17 ต.ค. 63 / 10-19 ต.ค. 63 
ราคาทวัร์ 153,900 บาท : 22-31 พ.ค. 63 / 18-27 ม.ิย. 63 / 22 – 31 ก.ค. 63 / 7-16 ส.ค. 63  
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  เม.ย. และ ต.ค. 2563 พ.ค. – ก.ย. 2563 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 149,900 153,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 26,000 28,000 
เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 145,900 149,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

110,000 – 150,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) –  หกั (BKK-YVR //YYZ -BKK) 30,000 35,000 
                                   น                    4,000 4,000 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 12 สิงหาคม 2563) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ  
 ในแคนาดาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เน่ืองจากเตียงจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) ไม่

สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

 

โปรแกรมท่องเท่ียวแกรนดแ์คนาดา (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ (กระเป๋าเดินทาง น ้ าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 

 น า้หนักเทีย่วบินภายใน ได้กระเป๋า 1 ใบ น า้หนักไม่เกนิ 23 กก. เท่าน้ัน 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุ, ค่าวซ่ีาแคนาดา 
 น ้าด่ืมบริการบนรถ 1 ขวดต่อท่านต่อวนั   
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม, พนกังานขบัรถ, ไกดไ์ทย 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัได้รับการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
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 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก

คร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ี
จะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชย
ค่าเสียหายใหท่้าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 
ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่านตอ้งระวงั
ทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารย่ืนวซ่ีาแคนาดา 
(ใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ) 

1. แบบฟอร์มค าร้องขอวซ่ีา และ แบบฟอร์มเก่ียวกบัครอบครัว (กรุณากรอกใหค้รบถว้น) 
(กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยท่ีทางบริษทัฯ ทวัร์ใหก้รอกขอ้มูล เพื่อท าวซ่ีาออนไลน์) 

2. หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีเหลืออายกุารใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป และมีหนา้ส าหรับติดวซ่ีา อยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย 

3. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 น้ิว จ  านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. ส าเนาใบมรณะบตัร  
9. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
10. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรือ
อ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ
ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ
ใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  
  

11. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF
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12. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
1. หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
2. ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการ

รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 20 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดยีวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

3. บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 

- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 12.1 และ 12.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มส ารองทีน่ั่ง  

10  วนั แกรนด์แคนาดา (วงใหญ่) 
(รวมค่าวซ่ีาแคนาดา และรวมทปิทุกอย่างแล้ว) 

(บินเข้า แวนคูเวอร์ – บินออก โตรอนโต พร้อมเทีย่วบินภายใน 2 เทีย่วบิน !!!!!) 
ราคาทวัร์ปี 2020 
ราคาทวัร์ 149,900 บาท   23 เม.ย. – 2 พ.ค. 2563   17-26 ก.ย. 2563    8-17 ต.ค. 2563  

 10-19 ต.ค. 2563 
ราคาทวัร์ 153,900 บาท   22-31 พ.ค. 2563    18-27 ม.ิย. 2563   22 – 31 ก.ค. 2563  

 7-16 ส.ค. 2563  

 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      
 

ช่ือผูส้ ารองท่ีนัง่............................................................... เอเยน่ต.์................................................................... 
โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.์....................................................... 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 635 1415 


