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          เยือนประเทศแคนาดา  แวนคูเวอร์-โตรอนโต้ รวม 10 วัน 7 คืน 
 

 

 
 
 

(1)วันแรก                        กรุงเทพฯ- เซี่ยงไฮ้ -แวนคูเวอร์  
10.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 10 แถว U 
  เคาน์เตอร์สายการบนิไชนา่อีสเทิร์น พบเจ้าหน้าท่ีของห้าง ฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวย 
  ความสะดวกจดัการเร่ืองเอกสารการเดนิทาง พร้อมสมัภาระในการเดนิทางส าหรับทา่น 
13.35 น. เดนิทางโดยสายการบนิไชนา่อีสเทิร์น เที่ยวบินท่ี  MU 542 น าทา่นบนิสูน่ครเซ่ียงไฮ้    
18.55 น. ถึงสนามบนิผูต่ง แวะพกัเพ่ือรอการเปล่ียนเคร่ืองบนิ 
23.40 น. ออกเดนิทางโดยเท่ียวบนิท่ี MU 597 น าทา่นบนิสูเ่มืองแวนคเูวอร์  เชิญทา่นพกัผอ่นบนเคร่ือง 
 

                        บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล  ถงึแคนาดาในวันเดียวกัน 
19.50 น. ถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์ เมืองท่าและศูนย์กลางการค้าท่ีส าคญัท่ีสุดทางภาคตะวันตกของ

ประเทศแคนาดา หลงัจากผา่นขัน้ตอนของพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว  
 น าทา่นเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 
 พักที่  HOLIDAY INN VANCOUVER / เทียบเท่า  
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(2) วันที่สอง  แวนคูเวอร์ -  วิคตอเรีย – บุทชาร์ต การ์เด้น  - แวนคูเวอร์ 
เช้า  อาหารเช้าในโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโค้ชสูท่่าเรือ  
เพ่ือลงเรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบจอร์เจียสูเ่มือง
วิคตอเรีย นครหลวงของรัฐบริตชิโคลมัเบีย  น า
ทา่นชมเมืองวิคตอเรียท่ีสวยนา่รักและเป็น
ระเบียบชมตกึรัฐสภา บริเวณทา่เรือ ชมอา่ว 
Inner Harbor โรงแรมเอ็มเพรส อนัสวยงาม 

เท่ียง อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทา่นเท่ียวชมสวนไม้ดอกอนัดบัหนึง่ของโลก 

“บทุชาร์ต”  ซึง่รวบรวมบปุผานานาพนัธุ์จากทัว่  
โลกท่ีทา่นจะประทบัใจในความสวยงามมิรู้ลืม  
เชิญทา่นบนัทึกภาพอนังดงามตามอธัยาศยั 
จากนน้ั นาทา่นถ่ายภาพบริเวณด้านนอกกบั
พิพิธภณัฑ์ประวตัศิาสตร์ปราสาทเครดดา
รอด (Craigdarroch Castle Historical 
Museum) นาทา่นนงั ่เรือเฟอร์ร่ีกลบัสูแ่วนคเูวอร์ 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นนัง่เรือกลบัสูแ่วนคเูวอร์ 
ค ่า  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  น าทา่นเข้าสู ่ที่พัก HOLIDAY INN VANCOUVER  /เทียบเท่า 

 

(3) วันที่สาม         แวนคูเวอร์  - แกสทาวน์ - STANLEY PARK - ชมเมือง  
เช้า  อาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านชม ย่านแกสทาวน์ (Gass Town) เป็นชุมชนแรกของคนท่ีมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ในรัฐบริติช
โคลมัเบียก่อนท่ีจะมาเป็นแวนคเูวอร์ ปัจจบุนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีนกัทอ่งเท่ียวจะต้องแวะ
มาเย่ียมชมแหล่งก าเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ ส าหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่า
สถาปัตยกรรมวิกตอเรียท่ีได้รับการบรูณะใหมแ่ละรักษาให้อยูใ่นสภาพดี จดุท่ีนา่สนใจ คือ รูปปัน้
ของแกสซี แจ็คท่ีตัง้อยูบ่ริเวณจตัรัุสกลางเมือง 
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จากนัน้น าท่านชม นาฬิกาเรือนแรกของโลกท่ีเดินได้ด้วยพลงัไอน า้ โดยนาฬิกาไอน า้จะตีเสียงดงั
บอกเวลาทกุ 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกบันาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะ
พน่ไอน า้พวยพุง่ออกมาทกุ 1 ชัว่โมง 

เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย  น าท่านชม STANLEY PARK เป็นสถานท่ีจดักิจกรรมกลางแจ้ง เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและ

สนัทนาการ และให้ท่านได้มีโอกาส ถ่ายรูปคู่กับเสาอินเดียนแดง (Totem Pole) ท่ีเก่าแก่ ให้
ท่านได้ถ่ายภาพ Canada Place สถานท่ีซึ่งเคยจัดงาน World’s Fair ปี ค.ศ.1986 จากนัน้น า
ทา่นชมสถานีรถไฟ Canadian Pacific Railway ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ 

ค ่า อาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
น าทา่นเข้าสูท่ี่พัก  DELTA AIRPORT  /เทียบเท่า 

 

(4) วันที่ส่ี       เมืองคัลการี - อุทยานแห่งชาตบิานฟ์ - น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ 
เช้า  อาหารเช้าในโรงแรม  
……… น.  ออกเดนิทางสู ่คลัการี โดยเท่ียวบนิ ......... 
............น. น าท่านเดนิทางสู ่เมืองคลัการี (Calgary) แหง่รัฐอลัเบอร์ต้า เมืองเศรษฐกิจมัง่คัง่ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 

เป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึง่ของรัฐอลัเบอร์ต้า  
เท่ียง อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ

บามฟ์ (BANFF NATIONAL PARK) (130 
กิโลเมตร) ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรก
และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของแคนาดา น าท่าน
ชม  น า้ตก  BOW FALLS ท่ี เ กิ ดจากการ
ละลายของน า้แข็ง จนกลายเป็นต้นก าเนิด
ของแม่น า้โบว์ อีกทัง้เคยเป็นฉากส าคัญใน
ภาพยนตร์ช่ือก้องในอดีตเร่ือง THE RIVER 
OF NO RETURN น าแสดงโดย มาริลีน มอนโร จากนัน้เพ่ือเดินทางขึน้สู่ เทือกเขาซลัเฟอร์ (SULPHUR 
MOUNTAIN) ภูเขาสงูท่ีเป็นจุดก าเนิดของบ่อน า้ร้อนในอทุยานแห่งชาติ เม่ือฝนตกลงท่ียอดเขาน า้ฝนจะ
ไหลผ่านชัน้ก ามะถนัลงไปรวมกนัในทางน า้ใต้ดินท่ีได้รับความร้อนจากใต้โลก เม่ือสะสมมากเข้าน า้ท่ีไหล
ออกมาจากพืน้ดินใต้ภูเขาจะกลายเป็นน า้ร้อน ซึ่งบางแห่งไม่มีทางน า้ไหล ท าให้น า้ร้อนใต้ดินพุ่งออกมา
ตามรอยปริแตกของชัน้หินกลายเป็นน า้พรุ้อนขึน้มา 
น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN GONDOLA LIFT) ซึ่งอยูส่งู
กว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังส่วนท่ีสูงท่ีสุดของยอดเขาคือยอด
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แซนซนั (SANSON PEAK) ความสูง 2,337 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ระหว่างทางเดินไปยงัยอดเขามีจุด
ชมวิวอยู่เป็นระยะและมีป้ายให้ความรู้เร่ืองสตัว์ป่าในท้องถ่ินกบัธรรมชาติท่ีเห็นอยู่รอบตวัและจุดชมวิว
แห่งนีย้งัสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาร็อกกี ้และทะเลสาบมรกตอนังดงามอีกด้วย จนกระทัง่ได้เวลา
อนัสมควร (หมายเหต ุ: บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการ หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยตอ่
การนั่งกระเช้า หรือกระเช้างดให้บริการเน่ืองจากสภาพอากาศหรือปิดในโอกาสต่างๆ โดยไม่ได้แจ้ง
ลว่งหน้า) 

ค ่า อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พักที่  BANFF PTARMIGAN INN /เทียบเท่า  
 
 

(5) วันที่ห้า                  ทะเลสาบเลคหลุยส์ -   โคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ -  
                                           ลานน า้แข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ 
เช้า  อาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบหลุยส์ 
(LAKE LOUISE) (25 กิโลเมตร) เป็น
ทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงของรัฐอลัเบอร์ต้า 
ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาติบามฟ์ 
(BANFF NATIONAL PARK) ชมความ  
งดงามของทะเลสาบหลยุส์ ซึง่มี
ลกัษณะเป็นลานน า้แข็งในช่วงฤดหูนาว 
และจะมีท่ีมีสีเขียวมรกตในช่วงอากาศ
อบอุน่และฤดรู้อน ล้อมรอบด้วยสวนสน 
และเทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลมุตลอดปี 
จนกระทัง่ชาวยโุรปท่ีเข้ามาส ารวจเพ่ือวางทางรถไฟเม่ือปี 1882 โดยการน าของ TOM WILLSON 
ได้มาพบทะเลสาบแหง่นีแ้ละบริเวณนีเ้ดมิเป็นเมืองชนบทท่ีอยู่ต ่ากวา่ทะเลสาบ เป็นหมูบ้่านเล็กๆ
ท่ีคนงานสร้างทางรถไฟใช้เป็นท่ีพกัในสมยันัน้ ช่ือว่า HOLT CITY และตอ่มาในปี 1914 จงึได้ช่ือ
ใหมว่า่ LAKE LOUISE เพ่ือเป็นเกียรตแิก่เจ้าหญิงหลยุส์ คาโรไลน์ อตัเบอร์ตา พระธิดาในสมเดจ็
พระนางเจ้าวิคตอเรีย เน่ืองจากเจ้าหญิงได้ตดิตามพระสวามีซึง่เป็นผู้ส าเร็จราชการขององักฤษ
มาอยู ่ในแคนาดา ทะเลสาบหลยุส์ อยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเล 1,730 เมตร  แวดล้อมด้วยเทือกเขา
ท่ีมีหิมะขาวโพลนปกคลมุยอดเขา น า้ในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกต จงึได้ช่ือวา่ ทะเลสาบมรกต มี
ผิวน า้นิ่งท่ีเรียบใสราวกบักระจกสะท้อนเงาของขนุเขาและธารน า้แข็ง  ท่ีอยูส่งูขึน้ไปเป็นภาพท่ี
งดงามสดุพรรณนา ทะเลสาบแหง่นีเ้ป็นจดุตัง้ต้นของการปีนเขาเพ่ือขึน้ไปดธูารน า้แข็ง หรือไปชม
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ทะเลสาบเล็กๆ  รายล้อมด้วยเทือกเขางดงาม อิสระให้ท่านชมความงามของทะเลสาบหลยุส์ 
จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร 

เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู่ ลานน า้แข็ง

โคลัมเบีย ไอซ์ฟิ ลด์ (Columbia Ice 
field) เป็นธารน้าแข็ง (Glacier) ท่ีใหม่
ท่ีสดุในเทือกเขาร๊ อกกีที ้มี่อายนุบัหลาย
ล้านปี เป็นสว่นหนึง่ของอุทยาน
แห่งชาติแจสเปอร์ (Jasper National 
Park) มีขนาดใหญ่พอๆกบัเมืองหนึง่
เมือง ให้ทา่นได้มีช่ืนชมกบัวิวทิวทศัน์
ของธารน า้แข็งท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุ
ของทวีปอเมริกาเหนือและเปล่ียน
พาหนะเป็น สโนว์โค้ชขึน้สู่ธารน้าแข็งอทาบาสก้า (Athabasca Glacier) เพียงแหง่เดียวใน
โลกท่ีพาหนะพิเศษนีส้ามารถน าทา่นขึน้ ไปบนธารน า้ แข็งได้อยา่งปลอดภยั เก็บภาพความ
ประทบัใจไว้เป็นท่ีระลกึ ***กรณีที่ไม่สามารถนาท่านเดินทางไปยัง โคลัมเบีย ไอซ์ฟิ ลด์ได้ 
เน่ืองจากสภาพอากาศ ไม่เอือ้อ านวยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม 
*****โดยปรับเปล่ียนโปรแกรมด้วยการน าท่านขึน้ กระเช้าเลกหลุยส์แทน***** 

ค ่า  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                        พกัท่ี COAST CALGARY OLAZA CALGARY / เทยีบเท่า 
 

(6) วันที่หก          น า้ตกไนแอการ่า - ดนิเนอร์บนหอคอยสกายลอน - พักห้องวิวน า้ตก 
เช้า  อาหารเช้าในโรงแรม 
........ น.  ออกเดนิทางสู ่โตรอนโต้ โดยเท่ียวบนิท่ี ......... 
.........น. เดินทางถึง โตรอนโต้ เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแคนาดา  

ตัง้อยูริ่มทะเลสาบออนตาริโอ 
เท่ียง อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่น า้ตกไนแองการ่า (Niagara 

Falls) ฝ่ังแคนาดา ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์
ของโลก ทา่นจะได้พบความยิ่งใหญ่ของน า้ตกท่ี
มีบริเวณน า้มากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียง
สนัน่หวัน่ไหว และละอองไอน า้ท่ีสร้างความสด
ช่ืนไปทัว่บริเวณทอดผา่นด้วยสายรุ้งโค้งรับกบั
ตวัน า้ตกขนาดมหมึาสร้างความสวยงามเห็น
สายรุ้งท่ีเกิดจากละอองน า้อยูเ่หนือน า้ตกในวนัท่ี
สภาพอากาศอ านวย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ SKYLON TOWER  
 พักที่ HILTON NIAGARA FALL / MARRIOTT NIAGARA FALL /  SHARATON 

NIAGALA FALLL ( FALL VIEW ROOM) เทียบเท่า  
                   พเิศษ : พักห้องพักมีวิวน้าตก .... ในยามค่า้คืน ให้ท่านได้ช่ืนชม แสง สี 
                          *** สัมผัส บรรยากาศน้าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด*** 
 

(7) วันที่เจด็   ล่องเรือ “MAID OF THE MIST” - OUT LET - โตรอนโต้  
เช้า  อาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านล่องเรือชมน า้ตกไนแอการ่า (Niagara 
Falls) ตั ง้  อ ยู่ บน แม่ น า้ ไ น แ อก า ร่ า ท า ง
ตะวนัออกของทวีปอเมริกาเหนือบนพรมแดน
ระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา 
น า้ตกไนแอการ่าประกอบด้วยน า้ตกสามแห่ง 
คือ น า้ตกเกือกม้า(Horseshoe Falls) สูง 158 
ฟุต, น า้ตกอเมริกาสูง 167 ฟุต , และน า้ตก
ขนาดเล็กกว่าท่ีอยู่ติดกัน คือน า้  ตก Bridal 
Veil. มีจุดชมวิว ท่ีสวยงามและเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของทัง้ 2 ประเทศ (หมายเหตุ : การล่องเรือ Hornblower Niagara Cruises  
เปิดบริการ ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและถ้า
หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย ทางบริษัทนาท่านลงสู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชม
ฉากหลงัน้าตก เพ่ือชมความงามของน า้ตกไนแอการ่าอยา่งใกล้ชิดเป็นการทดแทน ) 

เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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บา่ย น าทา่นเดนิทางเข้าสู่เมืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศแคนาดา 

 และเป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบัท่ี 4ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของ 
รัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคนและเป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ  
ศลิปะ วฒันธรรม มีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจ เชน่ หอคอย CN Tower,ทะเลสาบOntario, 
พิพิธภณัฑ์ Royal Ontario นาทา่นสู ่Square One shopping Center เป็นห้างสรรพสินค้า 
ขนาดใหญ่มีร้านค้ามากกวา่ 360 ร้านค้า อิสระให้ทา่นเลือกซือ้สินค้าแฟชัน่ชัน้น าอย่างจใุจ 
 อาทิ เชน่ Coach, Guess, Banana Republic, American Eagle ฯลฯ รวมไปถึงมีห้างขนาด 
ใหญ่ตงั อยูภ่ายในด้วยอยา่ง Walmart ,Sears และ The Bay 

ค ่า อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก HILTON MARKHAM HOTEL / SHERATON PARKWAY/เทียบเท่า 

 

(8)วันที่แปด  หอคอยซีเอ็น (CN Tower) -  ชมเมือง - สนามบนิโตรอนโต้  
เช้า  อาหารเช้าในโรงแรม 
  น าท่านขึน้ชมหอคอยซีเอ็น (CN Tower) โดยน าท่าน

ขึน้ลิฟท์ขึน้หอคอยด้วยความเร็วจากพืน้ถึงชัน้ชมวิวใน
เวลาเพียง 58 วินาทีเท่านัน้ หอคอยซีเอ็น ตัง้อยู่ย่านใจ
กลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา 
เป็นหอคอยส่ือสารและสังเกตการณ์สูง 553 เมตร 
(1,815 ฟุต) เร่ิมก่อสร้างตัง้แต่ปี ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทาว
เวอร์ได้รับการบนัทึกวา่เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีมีความสงูท่ีสดุ
ในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี ช่ืออาคารซีเอ็น ย่อมาจาก 
“Canadian National Railway” เป็นกิจการรถไฟท่ีเป็น
เจ้าของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน 
นิยมอ้างอิงวา่ ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแหง่ชาตแิคนาดา 
(Canadian’s National Tower) ปัจจุบนัซีเอ็นทาวเวอร์
เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีสงูเป็นอนัดบัสามในโลก รองจากเบิร์จ
คาลิฟา และ หอคอยกวา่งโจว แตย่งัครองสถิตสิิ่งก่อสร้างท่ีสงูท่ีสดุในซีกโลกตะวนัตก  
น าท่านแวะถ่ายรูป อาคารรัฐสภา ของจงัหวดัออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย 
พระราชินีแห่งองักฤษ เจ้าอาณานิคมในสมยัก่อน ตัง้อยู่ด้านหน้า ชมและถ่ายรูปสถานท่ีส าคญั
ตา่งๆ มากมาย อาทิ มหาวิทยาลยัโตรอนโต(University of Toronto) ศนูย์กลางการศกึษาของโต
รอนโต, ศาลาวา่การเมือง(Toronto City Hall), สวนควีนพาร์ค(Queen’s Park) 
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เท่ียง อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย   หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโตรอนโต้ 
16.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินไชนา่อีสเทิร์น เท่ียวบนิท่ี  MU 208  สูน่ครเซ่ียงไฮ้ 
                             บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล   
 

(9)  วันที่เก้า   สนามบนิผู่ตง เซ่ียงไฮ้ 
18.55 น. เดนิทางถึงสนามบนิ ผูต่ง เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
 21.35 น. ออกเดนิทางโดยเท่ียวบนิท่ี MU 547 สูก่รุงเทพฯ 
 

(10)  วันที่สิบ  สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
  01.05 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ 
 
                                                              
 

หมายเหตุ  :     รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม 
 
 
อัตราค่าบริการ จ านวนผู้เดนิทาง 30 ท่านขึน้ไป 
 

วันท่ีเดนิทาง ราคาท่านละ 
( พักห้องละ 2 และ 3 ท่าน) 

ห้องเดี่ยวท่านละ 

11-20 ตุลาคม 2562 105,999.- 31,900.- 
08-17 พฤศจิกายน 2562  91,500.- 31,900.- 

 
   
อัตรานีร้วม      -   คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั  (Economy Class) 
                          -   โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบไุว้ในรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น)  

                          -    คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีระบไุว้ในรายการ  
 -    คา่พาหนะบริการน าเท่ียว  

   -    คา่เข้าชมสถานท่ีตามรายการ   
    -    คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงินประกนัไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท 
   -    หวัหน้าทวัร์ตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิปหวัหน้าทวัร์) 
   -    เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ 
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อัตรานีไ้ม่รวม  
                     -       คา่ท าหนงัสือเดินทาง 

 -       คา่ธรรมเนียมวีซา่แคนาดา (คา่ธรรมเนียมวีซา่จ านวน 6,000 บาท ช าระพร้อมเงินมดัจ า) 
 -       คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัขอทา่นเอง 
 -       คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิเชน่ คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่น า้หนกัเกิน  

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 23 กิโลกรัม และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล 
กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

   -         คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
-          คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 CAD) 

                          -        คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม  7 % หกัภาษี ณ ท่ีจา่ย  3     
 
      เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซา่ภายใน 
3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจงัหวดั) ให้ท่านตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะ
ทวัร์ทัง้หมด 
 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดนิทางไม่ครบ
ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า
มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 


