
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมสวนบุชชาร์ท เมืองวิคตอเรีย - นั่งรถ SNOW COACH ตะลุยทุ่งน า้แข็งแห่งโคลมัเบีย - ไอซ์ฟิลด์  
จุดชมวิวพืน้กระจก GLACIER SKY WALK – ชมทะเลสาบเลคหลุยส์ และ ทะเลสาบโมเรน   

เที่ยวเมืองหลวงประเทศแคนาดา คิวเบก ซิตี ้ 
สัมผัสความงดงามของน ้าตกไนแองการ่า ด้วยห้องพกัวิวน ้าตกทุกห้อง 

เมนูพเิศษ!!! CANADA LOBSTER, สเต๊กเนือ้รสเลศิ, สเต๊กปลาแซลมอนแปซิฟิก, ชิมหอยสไตล์ฝร่ังเศสแท้ๆ 
อาหารมือ้สุดพเิศษ!!! บนหอคอยสกายลอน (SKYLON TOWER)) 

เที่ยวสบายโดยบินภายใน 2 ขา จากวิคตอเรีย – คัลการี // คัลการี – มอลทริออล 

ทวัรย์ุโรป : รหสั EUR1974 



ก าหนดการเดินทาง 
11-22 เม.ย. // 25 เม.ย.-06 พ.ค. // 22 พ.ค.-02 มิ.ย. // 19-30 มิ.ย. // 01-12 ก.ค. //  

22 ก.ค.-02 ส.ค. // 05-16 ส.ค. // 02-13 ก.ย. // 23 ก.ย.-04 ต.ค. //  
07-18 ต.ค. // 09-20 ต.ค. // 14-25 ต.ค. 2563  

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา ) 
วนัแรกของการเดินทาง(1)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ - เที่ยวชมเมือง  
                                 สะพานแขวนคาปิลาโน 
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY 

PACIFIC AIRWAYS พร้อมเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีนั่งบนเคร่ือง 
11.05 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX 750 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง น าท่านเปลีย่นเคร่ืองบิน 
16.20 น. น าท่านออกเดินทางทางสู่ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเท่ียวบินท่ี CX 838 

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***  
13.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบิน เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรแล้ว  น าท่านเดินทางสู่สะพานแขวนคาปิลาโน ท่ี
พาดผ่านหนา้ผาสูงชนัของแม่น ้ า และไดรั้บการขนานนาม
ว่าเป็นสะพานขึงท่ียาวท่ีสุดในโลก แวะชมตัวเมือง “แก๊ส
ทาวน์” GAS TOWN จุดก าเนิดของชุมชนเมืองประมาณ
กวา่ร้อยปี ชมนาฬิกาไอน ้าที่ ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี น า
ท่านชมนครแวนคูเวอร์ เมืองท่ีเงียบสงบและน่าอยู่ติด
อนัดบัโลก เน่ืองดว้ยท าเลท่ีตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก จึง
ท าให้มีอากาศท่ีอบอุ่นและไม่หนาวเย็นจนเกินไปในฤดู
หนาว ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าส าคัญชมท่าเรือส าหรับเรือ
ส าราญขนาดยักษ์  จากนั้ น  น า ท่านสู่สวนสแตนเลย์  
(STANLEY PARK)  สวนสาธารณะท่ีได้รับการบริจาค
ท่ีดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบนัน้ีเปรียบเสมือน
เป็นปอดท่ี   ส าคัญของชาวเมือง  น าชมแท่งเสาโทเท็ม 
(TOTEM POLE)  สัญลกัษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง “อินเดีย
แดง” แล้วข้ามสู่เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้ทางตอนเหนือของ
เมือง ผ่านชมย่านธุรกิจการคา้ส าคญั ชมท่าเรือส าหรับเรือ
ส าราญขนาดยกัษ ์เก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรม
ของอาคารแคนา เ ดี ยน  เพลส  CANADIAN PLACE 
BUILDING สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คล้าย
โรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือน้ีเดิมสร้างขี้นเป็นหลังคาของ CANADA 



PAVILION ในงาน WORLD’S FAIR ท่ีจัดขึ้ นท่ีแวนคูเวอร์ เม่ือปี ค.ศ.1986 ออกแบบโดย ZEIDLER 
ROBERTS ไดเ้วลาน าท่านชมอาคารท่ีก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอนัน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแค
นาเดียนแปซิฟิก (CANADIAN PACIFIC RAIL STATION) สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1880 เป็นสถานีชุมทาง
รถไฟสายขา้มทวีป ปัจจุบนัเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (SKY TRAIN) ของนครแวนคูเวอร์  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   HILTON VANCOUVER HOTEL METROTOWN     หรือระดับใกล้เคยีง 
วนัที่สองของการเดินทาง(2)     เกาะแวนคูเวอร์ - ชมเมืองวคิตอเรีย - บุดชาด การ์เด้น  

 บินภายในสู่เมืองคลัการี 
06.30 น. บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบกล่อง 
06.50 น. ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ี น าท่านลงเรือสู่เมืองวิคตอเรีย เกาะแวนคูเวอร์ ล่องผ่านเส้นทางท่องเท่ียว 

เส้นทางทะเลในหากโชคดีท่านจะไดเ้ห็น แมวน ้ า โลมา และ วาฬเพชฌฆาต ชมทศันียภาพงดงาม (ใช้เวลา
ล่องเรือ 1.45 ช.ม.)  ถึงท่าเรือท่ีเมืองวิคตอเรีย น าท่าน
เ ดิ นท า ง สู่  สวนพฤกษช าติ บุ ท ช า ด  (BUTCHART 
GARDEN) (ซ่ึงดัดแปลงมาจากเหมืองเก่า ของตระกูลบุ
ทชาด สวนแห่งน้ีมีช่ือเสียงระดับโลกด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ 
อิสระทุกท่านตามอัธยาศัยเดินชมการจัดสวนขนาดใหญ่
ดว้ย พรรณไมต้ามฤดูกาล ชมดอกไมน้านาชนิด แปลกทั้งสี
และกล่ินรวมทั้ งชมความงดงามของการจัดสวนท่ีน า
รูปแบบมาจากทัว่โลกน ้าพุแมกไมง้ดงามยิง่  

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่กลางเมืองวิคตอเรีย เมืองหลวง

รัฐบริติสโคลัมเบีย น าท่านแวะชมหลักกิโลเมตรท่ีศูนย์ 
(MILE ZERO) ของประเทศแคนาดา ท่ีตั้ งอยู่ในบริเวณ 
สวนเขาบีคอน Beacon Hill Park  น าชมอ่าวหน้าเมืองท่ี
ประกอบด้วยอาคารเก่าแก่กว่า 100 ปี ชมอาคารรัฐสภา 
VICTORIA PARLIAMENT งานสถาปัตยกรรมในสไตล ์
นีโอ บาร๊อค ท่ีงดงามยิ่ง สร้างเสร็จในปี 1897 ชมสวน
ดา้นหนา้อาคารรัฐสภาท่ีมีรูปป้ันพระนางวิคตอเรีย พระราชินี ผูย้ิง่ใหญ่ของ 
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องักฤษ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นท่ีระลึก น าท่านเก็บ
ภาพความงามด้านหน้าโรงแรม  ดิ เอมเพรส THE 
EMPRESS มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สร้างในสไตล์
ปราสาทยุโรป เก็บภาพรูปป้ันกับตันเจมส์คุก ท่ียื่น
ตระหง่านเป็นสัญลกัษณ์ดา้นหนา้โรงแรมดิ เอมเพรส 
จากนั้นเขา้สู่ย่านชุมชนคนเอเชีย ไชน่าทาวน์ แหล่งท่ี
ผูค้นจากกวางตุง้ เขา้มาตั้งหลกัแหล่งตั้งแต่คร้ังสมยั
ยคุต่ืนทอง ปัจจุบนัเป็นยา่นธุรกิจการคา้ของเมืองวิคตอเรีย  

17.45 น. ออกเดินทางโดย เท่ียวบินท่ี WS 524 สู่เมือง คัลการี (CALGARY) 
20.06 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคัลการี รัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA) แหล่งผลิตน ้ามันมากท่ีสุดในแคนาดา น าท่าน

เดินทางเข้าสู่ท่ีพกั 
ค ่า อสิระอาหารมือ้ค ่าตามอธัยาศัย (คืนเงินสด ท่านละ 20 CAD)  

พกัที่ :   CALGARY AIRPORT MARRIOTT IN-TERMINAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียง         
วนัที่สามของการเดินทาง(3)     คลัการี - ถนนสายโรแมนติก ICEFIELD PARKWAY  
                                                  สโนว์โค้ช - SKYWALK - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - บานนฟ์  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางบนถนนสายแจสเปอร์ (ชมความงามตลอดท้ังเส้นทาง)  ซ่ึงเป็น ถนนหลวงสายท่ีสวยงาม
ท่ีสุดสายหน่ึง คดเคี้ ยวไปตามเทือกเขาร็อคก้ี ตัดผ่านวน
อุทยานเก่าแก่ ท่ีเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ทั้งสองขา้งทาง และ
ทะเลสาบสีสันสดใน ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบเหล่าน้ีจะ
กลายเป็นน ้ าแข็งซ่ึงส่องประกายงดงามยิ่ง น าท่านสู่จุดพกั
รถระหว่างทาง เ ดินทางถึงไอซ์ ฟิลด์  พาร์คเวย์ ศูนย์
นักท่องเท่ียว ICEFIELD TOURIST CENTER มี เวลาให้
ท่านเก็บภาพความสวยงาม หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึก 

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านโดยสารรถบิ๊กฟุต ตะลุยทุ่งหิมะ SNOW COACH  

สู่ทุ่งน ้าแข็งโคลมัเบีย ไอซ์ฟิลด์ COLUMBIA ICE FIELD 
ซ่ึงเป็นทุ่งธารน ้ าแข็งลา้นปี ท่ีใหญ่ ท่ีสุดในแคนาดา รถส
โนวโ์คช้จะน าท่านออกเดินทางสู่จุดศูนยก์ลางของทุ่ง
น ้ าแข็ง มีเวลาอิสระทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
(ขึ้นอยูก่บัฤดูกาล) (โคลมัเบียไอซ์ฟิลด ์เปิดตั้งแต่วนัท่ี 
17 เมษายน 2563 แต่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย ทาง
ทัวร์จะจัดกิจกรรมอ่ืนทดแทน ซ่ึงจะแจ้งให้ลูกค้า
ทราบล่วงหนา้)  พเิศษสุด...หลงัจากน้ันเดินทางสู่ กลา
ซียร์ วอคเกอร์ (GLACIER WALKER) เป็นแหล่ง
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ท่องเท่ียวแนวใหม่ จุด CHECK IN แห่งใหม่ ทางเดินของสกายวอล์ค มีลกัษณะเป็นรูปเกือกมา้เป็นทางเดิน
กระจกใสยืน่จากหนา้ผาออกไป 280 เมตร ใชว้สัดุอยา่งดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั้นตลอดแนวสองดา้น 
พร้อมกบัปรับปรุงภูมิทศัน์รอบดา้นใหส้วยงาม 

  เพื่อให้เป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะไดเ้ดินบนพื้นกระจกใสท่ีมองทะลุเห็นเบ้ือง
ล่างท่ีเป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตร (ช่วงตน้เมษายน โคลมัเบียไอซ์ฟิลด์ อาจจะยงัไม่เปิดให้บริการรถสโนว์
โคช้ เน่ืองจากตอ้งดูสภาพอากาศ ทางทวัร์จะจดักิจกรรมอ่ืนทดแทน ซ่ึงจะแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้)   น า
ท่านเดินทางสู่ เมือง BANFF NATIONAL PARK เมืองเล็กๆน่ารัก ท่ีซ่อนตัวอยู่ ในเทือกเขา ROCKY 
ท า ง ด้ า น ต ะ วั น อ อ ก ข อ ง  CALGARY ใ น รั ฐ 
ALBERTA ป ร ะ เ ท ศ แ คน า ด า  เ ป็ น ส ถ า น ท่ี ท่ี  
นกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาด สามารถเท่ียวเมืองบานน์ฟ
ได้ทั้ งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเพราะท่ีน่ีมีกิจกรรม
มากมายใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ าและสัมผสั เช่นกิจกรรม
ปีนเขา , ตั้ งแคมป์ , ขี่ม้า , ล่าสัตว์, เดินป่า , ตกปลา , 
ล่องเรือ, ล่องแก่ง ส่วนคนช่ืนชอบหิมะ กิจกรรมใน
ฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพ้ฤดู อ่ืนๆ โดยเฉพาะ สกี 
เพราะบริเวณเทือกเขาร๊อคก้ี  (ROCKY MOUNTAIN) ไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งสกีท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของ
โลก ตวัเมือง BANFF เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น เราสามารถเดินเล่นทัว่เมืองไดภายในเวลาไม่
เกิน 1 ชัว่โมง สองขา้งทางมีโรงแรมท่ีพกัทุกระดบัเรียงรายเตม็ไปหมด ส่วนมากจะมองเห็นวิวสวยของภูเขา
และป่าแถบนั้น ร้านคา้ของฝากของท่ีระลึกมีอยู่เต็มไปหมด ให้ท่านสัมผสัธรรมชาติอย่างเต็มอ่ิม อากาศท่ี
บริสุทธ์ิภายในอุทยานจะท าให้ท่านรู้สึกสดช่ืน ให้ท่านไดเ้ดินเล่นเลือกซ้ือของท่ีระลึก พร้อมเก็บภาพอนั
สวยงามของอุทยาน ท่านอาจเจอกวางเรนเดียร์ หรือ มูส เดินอยูบ่ริเวณน้ี 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  ELK + AVENUE HOTEL / MOOSE HOTEL & SUITES        หรือระดับใกล้เคยีง 

 

 

 
 



วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)     บานฟ์ - ทะเลสาบหลุยส์ - ทะเลสาบโมเรน - ยอดเขาซัลเฟอร์  
                                             น ้าตกโบว์ - คลัการี 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบหลุยส์” (LAKE LOUISE)  ชมความงดงามของ  ทะเลสาบท่ีมีน ้ าเป็นสีเขียว
มรกตสดใสจนเม่ือชาวผิวขาวกลุ่มแรกท่ีเขา้มาส ารวจเส้นทางเพื่อวางทางรถไฟเม่ือปี 1882 โดยการน าของ
นายทอม  วิ ลสัน  (TOM WILSON) เ ดินทางมาพบ 
ทะเลสาบแห่งน้ีได้ตั้ งช่ือให้ว่า “ทะเลสาบมรกต” แต่
ได้รับการตั้งช่ือใหม่ในเวลาต่อมาอย่างเป็นทางการว่า 
“ทะเลสาบหลุยส์” ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ 
PRINCESS LOUISE พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจา้
วิคตอเรีย  อิสระทุกท่านชมความงามของทะเลสาบ
หลุยส์ (LAKE LOUISE) ทะเลสาบท่ีมีน ้ าเป็นสีเขียว
มรกตสดใส  จาก น้ันน า ท่ าน เดินทาง สู่บ ริ เ วณ 
“ทะเลสาบโมเรน” (MORAINE LAKE)  ห่างจาก
ทะเลสาบหลุยส์ไปเพียง 30 กิโลเมตรเท่านั้ น ตัว
ทะเลสาบรายลอ้มดว้ยยอดเขา มากกว่าสิบลูก ตั้งอยู่สูง
กว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 1,885 เมตร น ้ าในทะเลสาบเก็ด
จากการละลายตวัของหิมะและธารน ้าแข็งจากเทือกเขา
ร๊อคก้ี ท าให้มีแร่ธาตุต่างละลาย รวมลงมา กลายเป็นสีเขียวมรกต เม่ือท่านไดส้ัมผสัความสวยงามสักคร้ัง 
ท่านจะมิมีวนัลืม  

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่าน “น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์” ดว้ยความสูงกว่า 2,288 เมตร เพื่อช่ืนชมความ

งามของเมืองบาน์ฟ ซ่ึงโอบลอ้มด้วยเทือกเขาร็อกก้ี มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมวิวท่ี
สวยงามท่านอาจมีโอกาสเห็นแพะภูเขาท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณ
น้ี จากนั้น น าท่านชมสายน ้าตกโบว์ (BOW FALLS) กัด
เซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินท่ีมีสีสันงดงาม
หลากสี ลดัเลาะธารน ้าตกสวย แปลกตาดว้ยสายน ้าท่ีหลากสู่
พื้นหินเบ้ืองล่างแลว้อิสระตามอธัยาศยัเดินเล่น หรือชอ้ปป้ิง
ของท่ีระลึกย่านกลางเมืองท่ีโอบลอ้มไวด้ว้ยออ้มแขนของ
หมู่ขุนเขาสลบัสลา้งงดงามด้วยแสงอาทิตยก์ระทบสันเขา
ก่อนลบัขอบฟ้า จนได้เวลาอนัสมควรออกเดินทางสู่เมืองคัล
การี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   CALGARY AIRPORT MARRIOTT IN-TERMINAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียง  
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 
วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)     คลัการี - มอลทริออล - ควิเบก - ชมเมอืงเก่า - ควิเบก 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้าแบบกล่อง 
…….. น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล (MONTREAL) โดยเท่ียวบินท่ี ………. 
…….. น.  เดินทางถึง เมืองมอลทรีออล (MONTREAL) 
เท่ียง            บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคิวเบก(QUEBEC) เมืองหลวงท่ีมีช่ือเดียวกนักบัรัฐคิวเบกรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดของ 
ประเทศแคนาดาใช้ภาษาฝร่ังเศสเป็นส่วนใหญ่ น าท่านเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า  ซ่ึงเต็มไปด้วย
ประวัติศาสตร์ และศูนย์กลางวัฒนธรรมต่างๆท่ี
ส าคญัในสมยัก่อนและได้เป็นมรดกโลกในปี 1985 
โดยองค์การยูเนสโก จากนั้น น าท่านชมโรงแรมสุด
หรู FAIRMONT CHÂTEAU FRONTENAC ท่ีตั้ง
อยู่ริมหน้าผาสูงเห็นวิวเมืองและเซนต์ลอว์เรนซ์ ได้
อย่างชัดเจน จากนั้นชม จัตุรัสปลาส รอยาล ย่าน
เศรษฐกิจตั้ งแต่สมัย ก่อตั้ ง เ มืองคิว เบกปัจจุบัน
กลายเป็นยา่นท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเดินเล่นและถ่ายรูปกนัและเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายท าซีรียเ์กาหลี ช่ือ 
“GOBLIN” อีกดว้ย อสิระให้ท่านเดินถ่ายรูปหรืออสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย  

 ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! เมนูหอยทาก สไตล์ฝร่ังเศส 

พกัที่ :    MARRIOTT / HILTON QUEBEC HOTEL                               หรือระดับใกล้เคยีง 
วนัที่หกของการเดินทาง(6)     ควิเบก - น ้าตกมอร์ทโมเรนซี - มอนทรีออล - ชมเมอืง   
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น า ท่ าน เ ข้ าชมบ ริ เ วณน ้ า ต กมอน ท์ โม เ รน ซ่ี  
(MONTMORENCY FALLS) อยู่บริเวณปากแม่น ้ า
มอนทโ์มเรนซ่ี น ้ าตกท่ีมีความสูง 276 ฟุต ซ่ึงมีความ
สูงมากกว่าน ้ าตกไนแองการ่าท่ีรัฐออนแทริโอ ให้
ท่านได้สัมผสัความงดงามของน ้ าตกอย่างใกล้ชิด 
โดยเดินขา้มสะพานแขวนซ่ึงอยู่บนน ้าตก ใกล้ๆ กนัมี
ทางลงให้ท่านสามารถถ่ายรูปจากด้านล่างได้อย่าง
ชดัเจน ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่เมืองมอลทรีลออล (MONTREAL) 

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 



บ่าย  น าท่านชม “นครมอนทรีลออล” เมืองวฒันธรรม
ฝร่ังเศสนอกประเทศฝร่ังเศส ตวัเมืองท่ีตั้งอยู่รอบๆ 
เนินเขาท่ีปกคลุมด้วยป่าไม้สวยงาม ท่ีช่ือว่ามองต์
เรอัล MONTREAL (MONT ROYAL) ซ่ึงช่ือ น้ีเป็น
ท่ีมาของช่ือเมือง น าท่านข้ามแม่น ้าเซนต์ลอเรนซ์ สู่
เกาะเซนต์เฮเลนา (ST.HELENA ISLAND)เก็บภาพ
ความงามของสวนสาธารณะท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง น า
ท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของโบสถ์ SAINT JOSEPH'S ORATORY BASILICA ซ่ึงตั้งตระหง่านอยู่บนเขา
รอยลั MONT ROYAL ตามช่ือเมืองสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1967 ในสไตลอิ์ตาเลียนเรอเนสซองส์ เขา้ชมภายใน
โบสถท่ี์ยิง่ใหญ่แห่งน้ี พร้อมเก็บภาพความสวยงามของตวัเมือง 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊กเนื้อรสเลิศพร้อมเคร่ืองดื่มให้ท่านเลือก (ท่าน
ใดไม่ทานเนือ้วัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีแผนกเซลล์) 

พกัที่ :    NOVOTEL MONTREAL / HILTON MONTREAL HOTEL         หรือระดับใกล้เคียง 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)     มอนทรีออล - เมืองเก่า - ออตตาวา - ชมเมือง -คงิส์ตั้น   
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านสู่เมืองเก่าและเมืองใหม่ อาคารสูงทนัสมยัย่าน

การคา้ใตดิ้นท่ีเหมาะสมกบัหน้าหนาวท่ีหนาวจดัและ

หน้าร้อนท่ีร้อนจัดเช่น กันชมบรรยากาศเมืองแบบ

ฝร่ังเศส เน่ืองจากเมืองน้ีเป็นเมืองชุมชนท่ีพูดภาษา

ฝร่ังเศสท่ีใหญ่ท่ีสุดนอกประเทศฝร่ังเศส ชมวิหาร

นอร์ธเทอดามโบสถ์เก่าแก่และยิ่งใหญ่ ท่ีสุดของเมือง

มอลทรีออล อาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 17 แต่อาคารปัจจุบนัน้ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะ

แบบนีโอคลาสสิกและ นีโอกอธิก สามารถจุคนไดป้ระมาณ 3,800 คน ซ่ึงภายในประดบัดว้ยไมแ้กะสลกั

และกระจกสีสวยงามยิง่ น าท่านเดินทางสู่ “เมืองออตตาวา ” (OTTAWA) (180 กม.) ระหวา่งทางท่านจะได้

ช่ืนชมกบัธรรมชาติอนังดงามประกอบกบัความงดงามของแม่น ้ าเซนตล์อเรนซ์ ซ่ึงเป็นแม่น ้ าสาย ส าคญัท่ีมี

ช่ือเสียงและสวยงาม สู่เมืองออตตาวาเมืองหลวงของประเทศคานาดาซ่ึงพระนางเจา้วิคตอเรีย ทรงประกาศ

ให้ออตตาว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศ และท าลายความหวงัของเมืองมอลทรีออล เมืองโตรอนโต และ

เมืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นคู่แข่งในเร่ืองน้ี  

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กปลาแปซิฟิคแซลมอนรสเลศิพร้อมเคร่ืองเคียง 



บ่าย น าท่านถ่ายรูปและชมความย่ิงใหญ่ของอาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (PARLIAMENT HILL) อาคารรัฐสภาท่ี
สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกั ท่ีมีผูช้มมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ โดยอาคาร
รัฐสภานั้นเป็นอาคารตวัอยา่งท่ีดีของอาคารท่ีสร้างขึ้น
ในสไตล์ฟ้ืนฟูกอธิค (GOTHIC REVIVAL STYLE) 
สร้างเสร็จใน วนัท่ี 01 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตวัอาคาร
ตั้ งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซ่ึงจากจุดน้ี
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น ้ า
ออตตาวาได้อย่างชัดเจน / น าท่านถ่ายรูปกับ อาคาร
หอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (NATIONAL GALLERY 
OF CANADA)ซ่ึ ง เ ป็นอาคารกระจกและอาคาร
หินแกรนิต ออกแบบโดย MOSHE SAFDIE สร้างขึ้น
ในปี 1880 และเปิดอยา่งเป็นทางการในปี 1988 ภายใน 
มีการจดัแสดงภาพวาด, รูปป้ัน และรูปถ่ายเป็นจ านวน
มาก โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของคอลเลกชัน่ในการจดั
แสดงก็คงจะเป็น รูปป้ันแมงมุมยักษ์ (THE MAMAN 
STATUE) ของหลุยส์ บูร์ชวัส์ (LOUISE BOURGEOIS) ศิลปินชาวฝร่ังเศส ซ่ึงถูกจดัแสดงไวบ้ริเวณทางเขา้
หลกัของอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา จากน้ันเดินทางสู่เมืองคิงสตัน (KINGSTONS) เมืองท่ีมีความ
งดงามมีแม่น ้าเซนต ์ลอเรนซ์ ซ่ึงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหวา่งแคนาดาและสหรัฐอเมริกา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   HOLIDAY INN / COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL       หรือระดับใกล้เคียง         
วนัที่แปดของการเดินทาง(8)     คงิส์ตั้น - ล่องเรือ 1,000 เกาะ - ไนแองการ่า  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

 น าเดินทางสู่ ท่าเรือ พันเกาะอันเลืองช่ือ 1,000 Island  (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) ล่องชมความงามของ

บ้านพักตากอากาศท่ีอยู่บนเกาะส่วนตัว เรียงรายกันนับร้อยหลัง น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะ

เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของธรรมชาติ และสดช่ืนไปกบัอากาศท่ีบริสุทธ์ิ 

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ห้องอาหารท่ีท่าเรือ ROCKPORT แบบบุฟเฟต์  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติน ้าตกไนแองการ่า (NIAGARA) และเมืองไนแองการ่าเมือง
แห่งความสนุกสนาน ยามค ่าคืนท่านสามารถเดินเล่นไดอิ้สระให้ท่านไดเ้ส่ียงโชคกบับ่อนคาสิโนและแหล่ง

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


บนัเทิงส าหรับเด็กไม่วา่จะเป็น บา้นผีสิง,โรงภาพยนตร์ IMAX ท่ีมีเร่ืองราวของน ้ าตกไนแองการ่า, ร้านของ
ท่ีระลึกหอสูงสกายลอน ฯลฯ  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า RED LOBSTER เมนูพเิศษ CANADIAN LOBSTER  

พกัที่ :  SHERATON ON THE FALLS / MARRIOTT ON THE FALLS        หรือระดับใกล้เคียง  
*** พเิศษ ให้ท่านพกัวิวน ้าตกทุกห้อง ท่านจะได้สัมผสับรรยากาศน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด ในตอนค ่าท่าน

จะได้ชมแสงสีเปิดส่องน ้าตกอย่างดงาม เพลดิเพลนิกบับรรยากาศยามค ่าคืนของเมืองแห่งนี้ *** 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9)     ล่องเรือชมน ้าตกไนแองการ่า - ชิมไวน์รสเลศิ โตรอนโต   
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านลงเรือ “HORNBLOWER NIAGARA CRUISES” สัมผสัใกลชิ้ดสายน ้าตก ท่ีไหลพุ่งลงสู่เบ้ืองล่าง

อยา่งใกลชิ้ด อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั
และเดินเล่นรอบบริเวณน ้ าตกไนแองการ่า 
หมาย เหตุ :  โปรแกรมล่ อ ง เ รื อ  จะ เ ปิ ด
ให้บริการช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปี 
กรณี  ท่ีสภาพอากาศท าให้ไม่สามารถล่องเรือ 
บริษทัฯ จะท าการเปล่ียนโปรแกรมล่องเรือ
เ ป็นโปรแกรม JOURNEY BEHIND THE 
FALL ใหเ้ป็นการทดแทน  

กรณีสนใจนัง่เฮลิคอปเตอร์ชมน ้าตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่านละ 150 USD / 190 CAD 
 (นั่งเฮลิคอปเตอร์(NIAGARA HELICOPTER) ชมความ

งามของน ้ าตกไนแองการ่าในมุมมองท่ีน่าต่ืนเต้น เพื่อ
ไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม 
ควรเตรียมกลอ้งถ่ายรูปไวใ้ห้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายภาพกับจุดชมวิวน ้าวนเวิล์ดพูล  
(WHIRL POOL) ซ่ึงเป็นช่วงท่ีแม่น ้าไนแองการ่าเล้ียวหัก
ศอก แลว้ท าให้เกิดน ้ าวนขึ้นมา แวะชมวิวท่ีสวยงามของน ้ าตกในจุดต่างๆ และจุดชมวิว WHIRLPOOL มี
เวลาใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของน ้าตกไนแองการ่าจนเตม็อ่ิมอิสระตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  สุดพเิศษ บนหอคอยสกายลอน (SKYLON TOWER) ความสูง 775 

ฟุต 
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บ่าย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเท่ียวชมเมืองไนแองการ่า ออน 
เดอะ เลค เมืองน่ารักริมทะเลสาบ ซ่ึงระหว่างทางจะ
เต็มไปดว้ยไร่องุ่น และไวน์เนอร์ร่ี น าท่านแวะชิมไวน์ 
รสเลิศจากองุ่นพนัธุ์ต่างๆ รวมถึงไอซ์ไวน์ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของเมืองได้เวลาสมควร น าท่านชม นครโตรอน
โต  (TORONTO) เมื องหลวงของ รัฐออนทา ริ โอ 
ONTARIO นครท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแคนาดา 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

พกัที่ :  SHERATON TORONTO / HILTON TORONTO HOTEL   หรือระดับใกล้เคยีง  
วนัที่สิบของการเดนิทาง(10)     โตรอนโต - ขึน้ชมหอคอย ซี.เอน็. - ชมเมือง  
                                                  TORONTO PREMIUM OUTLETS - สนามบิน  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านชม นครโตรอนโต (TORONTO) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ ONTARIO นครท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศแคนาดาชมบา้นเรือนอนัสวยงามของเมือง ท่ี
ไดรั้บสมญานามให้เป็นยุโรปแห่งอเมริกาเหนือ ผา่น
ชมย่านธุรกิจการค้า ศาลาว่าการเมืองท่ีไดัรับการ
ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทนัสมยัใหม่ล ้ ายุค ชม
สนามกีฬา สกายโดม SKYDOME ท่ีสามารถเปิดปิด
โดมได ้เหมาะส าหรับการแข่งขนัทุกฤดูกาล แลว้ขึ้น 
ชมทศันียภาพงดงามของทะเลสาบออนตาริโอและ
ตวัเมืองบนหอคอย CN TOWER  ส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในแคนาดาซ่ึงมี ความสูงถึง 553 เมตร ท่านจะไดช้ม
ทศันียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตไดอ้ยา่งจุใจ เก็บภาพความสวยงามของเมืองโตรอนโต โดยรอบ 

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ETON และ THE BAY ห้างสรรพสินคา้ย่านใจกลางเมือง ซ่ึงมีสินคา้หลากหลาย

ชนิดให้ท่านได้เ ลือกซ้ือ เช่น เ ส้ือผ้า  รองเท้า  ยีนส์  
GUESS, LEVIS, ESPRIT, POLO, GAP, DKNY 
เ ค ร่ื อ งส า อ า ง  (CLINIQUE, ELIZABETH ARDEM, 
MAC) มีเวลาให้ท่านช้อปป้ิง สินค้าแฟชั่นชั้นน าของ
แคนาดา และอเมริกา ตามอัธยาศัย  จากนั้ น น าท่าน
เดินทางสู่ “TORONTO PREMIUM OUTLETS” ให้
ท่านได้มีเวลาในการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดังต่างๆ
มากมาย อาทิ BURBERY, COACH, CALVIN KLEIN, ARMANI, TOMMY HILFIGER ฯลฯ   

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร / น าเดินทางสู่ สนามบินโตรอนโต  
...... น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้ มีเวลาให้ท่านจัดเกบ็สัมภาระก่อนพาท่านเช็คอนิ 
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วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง(11)     สนามบิน - ฮ่องกง  
01.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC เท่ียวบินท่ี CX 829 

***** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล***** 

วนัที่สิบสองของการเดนิทาง(12)     ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
05.00 น. เดินทางถึงท่า อากาศยานฮ่องกง จากน้ันน าท่านต่อเคร่ืองบินสู่กรุงเทพฯ 
08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียงบินท่ี CX 705 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน

เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพือ่ความปลอดภัยใน
การเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้น
ท้ังนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ   
ออกเดินทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

11-22 เม.ย.//25 เม.ย.-06 พ.ค.63 155,900 155,900 150,900 45,000 
22 พ.ค.-02 ม.ิย.//19-30 มิ.ย. 162,900 162,900 157,900 49,000 
01-12 ก.ค.//22 ก.ค.-02 ส.ค.//  

05-16 ส.ค.//02-13 ก.ย.// 
 23 ก.ย.-04 ต.ค.2563 

165,900 165,900 160,900 51,000 

07-18 ต.ค.//09-20 ต.ค.// 
14-25 ต.ค.2563 

162,900 162,900 157,900 49,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัท 
ห้องพกัท่ีแคนาดา ไม่มีบริการห้องพกัแบบ 3 เตียง ส่วนใหญ่จะเป็นห้องพกัแบบเตียงคู่  

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ // แวนคูเวอร์ // โตรอนโต ้-กรุงเทพฯ) และไฟลท์ภายในประเทศ พร้อมค่าภาษีสนามบิน 
ทุกแห่งตามรายการทวัร์  

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละเมือง  



 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 
ท่าน ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรม)์ /หากผูเ้ดินทางอายเุกิน 75ปี หรือไม่ได้
เดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ณ โรงแรมท่ีพกั ท่านละ 1 ใบ (กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกคร้ังเม่ือเขา้โรงแรมท่ีพกั และก่อนออกเดินทาง

จากโรงแรมทุกคร้ังกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกคร้ัง เพื่อความแน่นอน) กรณีลืมของไว ้ณ โรงแรมท่ีพกั ทางหวัหนา้ทวัร์ และ

บริษทัฯ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถา้หากมีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน ตอ้งเป็นความรับผิดชอบของผูลื้ม 

 ท่านสามารถโหลดกระเป๋าใตเ้คร่ืองบินได ้1 ใบ น ้าหนกัไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่

เกิน 7 กก. 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซ่ีาแคนาดา และค่าบริการ 
 ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (Passport)  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อใบ) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง  ฯลฯ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีออกใบก ากบัภาษี 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  60,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้ายส่วน
ท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 



เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคารดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับ
สายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 40,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  24 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนัขึ้นไป - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

  

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวซ่ีา VISA  (ผู้ขอวซ่ีาจ าเป็นต้องมาแสดงตัวและสแกนลายนิว้มือ) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนี้เพือ่ให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ที่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั
หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


