
08.00 น.  พรอมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 เคานเตอร M สายการบินคาเธยแปซิฟก แอรเวย 
              เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
11.00 น.  ออกเดินทางสูสนามบินฮองกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 750
15.00 น.  ถึงสนามบินเชคแลปกอก ฮองกง รอเปล่ียนเท่ียวบิน
16.05 น.  ออกเดินทางสูเมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา โดยเท่ียวบินท่ี CX 810
                                   **บินขามเสนแบงเขตวันสากล**

SPRING & MOUNTAINSPRING & MOUNTAIN
CANADACANADA
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12.55 น.   ถึงสนามบินแวนคูเวอร ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศแคนาดาไดถูกแบงออก
               เปน 6 โซน ซ่ึงในแตละโซนจะมีเวลาตางกัน 1 ช่ัวโมงโดยประมาณ ซ่ึงเวลาท่ีกรุงเทพจะเร็วกวา 
               ประมาณ 14 – 15 ช่ัวโมง)
               รถโคชนําทานเท่ียวชมเมืองแวนคูเวอร (Vancouver) นิตยสาร “เดอะ อีโคโนมิสต” ไดจัดอันดับใหเปน
               แชมปเมืองท่ีนาอยูท่ีสุดในโลก และเปนเมืองใหญอันดับ 3 ช่ือเมืองถูกต้ังข้ึนหลังศตวรรษท่ี 18 โดยนัก
               สํารวจชาวอังกฤษ “จอรจ แวนคูเวอร” ท่ีใชเวลาในสํารวจพ้ืนท่ีเพียงแค 1 วันเทาน้ัน แตเดิมท่ีแหงน้ีเคย
               เปนถ่ินท่ีอยูอาศัยของชาวอินเดียนแดง นําทานไปชมสแตนล่ีปารค ถูกจัดใหเปนอุทยานเม่ือป 1888
               อุดมสมบูรณไปดวยพืชพันธุปาฝนนับ 10,000 ตน และมีสวนดอกไมท่ีจัดไวอยางสวยงามตา รมร่ืน
               ดวยลากูนอันงดงาม แลวในอุทยานยังเต็มไปดวยสัตวปามากมาย เปนอุทยานปาท่ีเปนสถานท่ีนาสนใจ
               เหมาะแกการมาเดินเท่ียวสูดบรรยากาศแหงความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ นําทานถายรูปคูเปนท่ีระลึกกับ
               เสาโทเท็ม (Totem) ของชนเผาพ้ืนเมืองอินเดียนแดง เปนวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีต้ังโดดเดนเปนสงา ไว
               รําลึกประวัติศาสตร เขาชมคาปลาโน เปนสะพานไมแขวนท่ียาวท่ีสุดของแคนาดา มีความยาวถึง 137
               เมตร ทอดขามเหวลึก 70 เมตรเหนือแมน้ําคาปลาโน กลับเขาสูยานไชนาทาวน ชุมชนชาวจีนท่ีอพยพ
               มาต้ังแตยุคบุกเบิก ยาน Gastown คือโซนเมืองเกาแก ถือเปนดาวนทาวนแหงแรกของแวนคูเวอรท่ีนัก
               บุกเบิก Gassy Jack Deighton ลองเรือมาพบและต้ังชุมชนแรกข้ึนในป ค.ศ.1867 ความสําคัญ
               น้ีเอง ทําใหปจจุบันชาวเมืองไดรวมกันอนุรักษเขตเมืองน้ีไว มีนาฬิกาไอน้ํา (Gastown Steam
               Clock) เรือนแรกของโลก ต้ังโดดเดนเปนสงาอยูตรงหัวมุมถนน ตึกเกาแกคลาสสิกท่ีเรียงราย ยังคง
               กล่ินอายเมืองในยุโรปน้ันยังคงมนตขลังไวเชนเดิม ยานวอเตอร ฟรอนท เพ่ิมเสนหดวยสีสันของรานรวง
               สมัยใหมเขาไปไดอยางเกไกลงตัว ซ่ึงน่ีเองคืออีกหน่ึงความผสมผสานท่ีเปนเสนหของเมืองน้ี
18.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
               พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน



08.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
10.00 น.   นําคณะเดินทางสูทาเรือ เพ่ือลงเรือเฟอรร่ีขนาดใหญ ท่ีมีความปลอดภัยสูง ขามชองแคบจอรเจีย
              สูเมืองวิคตอเรีย (Victoria) Sir James Douglas เปนผูบุกเบิกเมืองเม่ือป 1843 โดย
              การเร่ิมคาขายขนสัตวในรูปบริษัท Hudson’s Bay Company เมืองน้ีมีสถาปตยกรรมท่ี
              สวยงามมากมาย และเปนเมืองทอง เท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐ
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย.         นําเขาชมสวนบุชชารต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติท่ีสวยติดอันดับโลก ไดรับการ
              ยกยองวาเปนสวน 5 ฤดู โดยรวบรวมดอกไมนานาพันธุจากท่ัวโลกมาปลูกอยางแตกตางกันไป
              ในแตละฤดูกาล ไมวาจะมาเยือนในฤดูไหน ทานก็จะไดสัมผัสความสวยงามท่ีไมซ้ําแบบ ภายในสวน
              จะแบงออก เปนโซนๆ คือ Sunken Garden, Rose Garden, Japanese Garden,
              Italian Garden และ Mediterranean Garden น้ําพุดนตรีในทะเลสาบเล็กๆ ดูเปน
              ธรรมชาติมาก สวนแหงน้ีมีอายุเกาแกกวา 100 ป เปนท่ีช่ืนชอบของผูรักในไมดอก อาทิ
              กุหลาบ, ทิวลิป, ไอริส, ไฮเดรนเยีย ดอกไมแตละชนิดก็จะผลัดกันออกดอกตามฤดูกาล สลับสับ
              เปล่ียนหมุนเวียนกันไป ในเน้ือท่ีกวา 55 เอเคอร
15.00 น.   เท่ียวชมความงามของเมืองวิคตอเรีย ประกอบไปดวยอาคารสถาปตยกรรมท่ีสวยงามและท่ีต้ัง
              รัฐสภา ยานดาวนทาวน กล่ินอายในยุคบุกเบิก และเมืองหนาอาว เสนหดึงดูดนักทองเท่ียวให
              หลงใหล รานรวงเรียงราย ทัศนียภาพรายลอมรอบดวยทะเลและภูเขา ในป 2008 เมือง
              วิคตอเรียน้ี ถูกจัดใหอยูในอันดับ 16 จาก 100 สถานท่ีท่ัวโลกท่ีนาไปเย่ียมชม โดย
              TripAdvisor Traveller’s
17.00 น.   นําคณะเดินทางกลับสูเมืองแวนคูเวอร
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
              พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

แวนคูเวอร� - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร�ต - แวนคูเวอร�1 2  เม .ย .  2566



07.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
              ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเมืองคัลการี
              ถึงสนามบินเมืองคัลการี (CALGARY) แหงรัฐอัลเบอรตา ภูมิประเทศของรัฐน้ีจะประกอบไป
              ดวยเทือกเขาร็อกก้ีอันสูงชัน ทุงหญาแพรร่ีอันกวางใหญ อุทยานแหงชาติท่ีปกคลุมดวยหิมะเกือบ
              ตลอดท้ังป อีกท้ังยังเปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงจากการจัดงาน เทศกาลคาวบอยท่ีใหญสุดของโลก จัด
              ประจําทุกปชวงเดือนกรกฎาคม และกีฬา โอลิมปกฤดูหนาว ท่ีเคยเปนเจาภาพในป ค.ศ.1988
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย          เดินทางสู เลคหลุยส (Lake Louise) ต้ังอยูในเขตอุทยานแหงชาติบานฟ (Banff National
              Park) ต้ังอยูบนความสูง 1,730 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล เปนหมูบานท่ีอยูสูงท่ีสุดในแคนาดา
              คนพบโดยนักสํารวจในปค.ศ. 1882 โดยทอม วิลสัน กวา 100 ปท่ีไดมีการพัฒนาจาก
              Chalet to Chateau อันย่ิงใหญ ของ Chateau Lake Louise จนปจจุบันเปนโรงแรม
              400 หองเพียงแหงเดียวท่ีต้ังอยูปลายทะเลสาบโดยมีธารน้ําแข็งวิคตอเรีย เดนตระหงานอยูดาน
              ตรงขาม นําคณะเขาเช็คอินโรงแรม (ภาพอันงดงามของทะเลสาบหลุยสเปนเอกสิทธ์ิสําหรับแขก
              ของโรงแรมเทาน้ัน) สีของทะเลสาบจะเปล่ียนไปตามฤดูกาลจากสีฟาใส จนถึงเขียวมรกต อันเกิด
              จากการเคล่ือนตัวของธารน้ําแข็งท่ีมีอนุภาคของหินกอนเล็กๆ เคล่ือนตัวและเร่ิมละลายไหลเปน
              ลําธารโอบลอมดวยเทือกเขาท่ีมีหิมะขาวโพลนปกคลุม ผิวน้ําน่ิงใสราวกับกระจกสะทอนเงาของ
              ขุนเขาและธารน้ําแข็ง เปนภาพท่ีงดงามสุดพรรณนา
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
              พักโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel ***** 
              หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

แวนคูเวอร� - บินสู�เมืองคัลการี - เท่ียวคัลการี - ทะเลสาบหลุยส�
อัญมณีแห�งเทือกเขาร็อคก้ี
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08.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
10.00 น.   นําทานเท่ียวชมทะเลสาบมรกต (Emerald Lake) ทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุด ในอุทยานแหงชาติโยโฮ
              (Yoho National Park) เปนทะเลสามาบสีมรกต ยามเม่ือแสงแดดสาดสองกระทบผิวน้ํา 
              ทานจะมองเห็นน้ําในทะเลสาบเปนสีเขียวออนไลระดับไปจนเขียวแกตามความลึกของทะเลสาบ
              (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศในชวงฤดูใบไมผลิ ถนนอาจจะปดหากมีภัยธรรมชาติ)
13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย.         นําทานสู Two Jack Lake ทะเลสาบสีเขียวมรกตท่ีงดงามราวกับภาพวาด ในอุทยานแหงชาติ
              แบมฟ พรอมทิวทัศนกวางไกลของ Mount Rundle ภูมิประเทศดึงดูดผูไดมาเยือนสัมผัสกับ
              อากาศอันแสนบริสุทธ์ิ อีกท้ังยังเปนจุดชมพระอาทิตยลับขอบฟาท่ีงดงามย่ิง 
              นําชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของ ทะเลสาบมินเนแวนกา เปนทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุดในอุทยานแหง
              ชาติแบมฟ หรือ “ทะเลสาบแหงวิญญาณ” ในภาษาสโตนีอินเดียน ทะเลสาบจะจับตัวเปนน้ําแข็งใน
              ชวงฤดูหนาว แตสามารถหาดูสัตวปาไดงาย เพราะมีคนอยูในบริเวณน้ันนอยกวา 
              เขาสูเมืองแบมฟ (Banff) ต้ังอยูในหุบเขาช่ือ โบว ริเวอรวัลเลย (Bow River Valley) 
              มีฉากหลังเปนเทือกเขาแคสเคด ท่ีมีความสูงถึง 2,998 เมตร แบมฟ ไดรับการประกาศใหเปน
              เขตอุทยานฯแหงแรกของแคนาดา ประกอบไปดวยอุทยานประวัติศาสตรถึง 7 แหง ไดรับการ
              ยกยองวาเปนสวรรคบนดินของนักทองเท่ียวอยางแทจริง
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
              พักโรงแรม The Rimrock Resort Hotel **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ทะเลสาบมรกต – TWO JACK LAKE - ทะเลสาบมินเนแวนกา  
- แบมฟ�
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08.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
09.00 น.   นําทานสูสถานีกระเชา (Gondola) นําทานข้ึนกระเชาสูจุดชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร (Sulphor
              Mountain) ซ่ึงอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 2,281 เมตร บนยอดเขามีทางเดินระยะทาง
              1 ก.ม. ไปยังสวนท่ีสูงท่ีสุดท่ีเรียกวา Summit walk ใหทานประทับใจกับวิวทิวทัศนอันย่ิงใหญ
              ท่ีทานสามารถมองไดไกลสุดสายตา แบบพาโนรามา  
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย.         อิสระใหทานเดินเท่ียวชมเมืองท่ีแสนนารัก อบอุนไปดวยความมีมิตรไมตรีจากผูคน กอนจะเดิน
              ทางสูเมืองคัลการีอีกคร้ัง เมืองคัลการ่ีต้ังอยูในเขต Grassland เมืองท่ีใหญท่ีสุดของรัฐ
              อัลเบอรตา มีประชากรอาศัยอยูราว 1.1 ลานคน ชวงตนศตวรรษท่ี 19 อุตสาหกรรมน้ํามัน
              เปนสาเหตุหลัก ท่ีทําใหคนจากท่ัวทุกมุมโลกเดินทางมาต้ังรกรากท่ีน่ี
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
              พักโรงแรม Delta Calgary airport Hotel **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

แบมฟ� - เคเบ้ิลคาร� สู�ยอดเขาซัลเฟอร� - เมืองคัลการี15  เม .ย .  2566

07.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
              ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเมืองโตรอนโต
              ***อยูในระหวางทําการบิน จึงไมมีบริการอาหารกลางวัน***
              ถึงสนามบินเมืองเมืองโตรอนโต
16.10 น.   ถึงทาอากาศยานนานาชาติโตรอนโต เพียรสัน รถรอรับคณะแลวนําทานเดินทางสูภัตตาคาร
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
              พักโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
              (หองพักวิวน้ําตกไนแองการา)

คัลการี - บินสู�โตรอนโต� (แคนาดาตะวันออก)16  เม .ย .  2566



08.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
09.00 น.     นําคณะสูน้ําตกไนแองการา ใหทานไดยลโฉมกับความงดงามอันเปนท่ีสุดของน้ําตก ประกอบ
                ดวยสองน้ําตกใหญ คือน้ําตกอเมริกัน (American Fall) และน้ําตกแคนาดา (Canadian
                Fall) หรือน้ําตกเกือกมา น้ําตกท้ังสองถูกค่ันดวยเกาะกลางช่ือวา Goat Island น้ําตก
                อเมริกันอยูในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกวางนอยกวาสูงนอยกวา กวางเพียง 320
                เมตรสวนน้ําตกแคนาดาเปนน้ําตกรูปเกือกมา 2 ใน 3 ของน้ําตกอยูในเขตประเทศแคนาดา
                กวางกวา สูงกวา และก็สวยกวา กวางถึง 790 เมตร จริง ๆ แลวน้ําท่ีตกลงมาเปนน้ําตก
                ไนแองการา จะตกจากฝงอเมริกาไปยังฝงแคนาดา 
10.00 น.     อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไมควรพลาดในการชมน้ําตกไนแองการาอยางใกลชิด ดวยการลองเรือ
                Niagara Cruise เพ่ือใหทานไดสัมผัสความย่ิงใหญของมานน้ําตกอยางใกลชิด กับ
                ประสบการณอันแสนประทับใจ 
                (หมายเหตุ :ในชวงวันท่ี 01 เม.ย. – 15 พ.ค. ของทุกปการลองเรือ อาจจะเปดใหบริการn    
                ท้ังน้ีข้ึนอยุกับสภาพอากาศ หากน้ําตกมีการแข็งตัวไมสามารถลองเรือได)
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon Restaurant พรอมชมวิวทิวทัศนของ
                น้ําตกไนแองการา 
บาย            นําคณะไปชลม Niagara-on-the-Lake หมูบานเล็กๆ ไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองท่ี
                สวยท่ีสุดในออนแทรีโอ หมูบานสมัยศตวรรษท่ี 19 ท่ีไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีและเปน
                ศูนยกลางของ Ontario Wine Country
                นําคณะชอปปงท่ี Outlets Collection at Niagara ท่ีมีสินคาแบรนดดังของอเมริกาและ
                ท่ัวโลก ลดกระหน่ําต้ังแต 30-70%
18.00 น.     รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
                พักโรงแรม Chelsea hotel Toronto **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ล�องเรือชมน้ําตกไนแองการ�า – ชมวิวน้ําตกไนแองการ�าบน
SKYLON TOWER -  ช�อปป��ง OUTLETS - โตรอนโต

1 7  เม .ย .  2566



08.00 น.  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
09.00 น.  นําคณะเท่ียวชมเมืองโตรอนโต (Toronto) เปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ และใหญเปนอันดับ
             4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เปนเมืองท่ีมีหลายเช้ือชาติมากท่ีสุด มีผูอพยพจากท่ัวโลกกวา 169
             ประเทศ ใชภาษาพูดมากกวา 100 ภาษา คร่ึงหน่ึงของจํานวน 5 ลานกวาคนลวนเปนคนตางชาติ
             มีเพียงคร่ึงเดียวท่ีเปนคนทองถ่ิน มีชุมชนชาวเอเชียและชาวจีนท่ีใหญท่ีสุดในอเมริกาเหนือ จึงทําให
             เมืองน้ีมีวัฒนธรรมหลากหลาย เปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม รัฐบาลแคนาดา
             จึงไดจัดให Toronto เปนเมืองหลวงทางดานวัฒนธรรมของประเทศ และเปนแหลงทองเท่ียวหลัก
             ชมทิวทัศนของตัวเมืองบนหอคอย “ซีเอ็น” (CN Tower) หอคอยท่ีสูงท่ีสุดของโลก ผานชม 
             Old City Hall สรางสถาปตยกรรมเกาแก University ท่ีติดอันดับ Top ten ของโลก
             พรอมสํารวจวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในยาน ชุมชนชาวกรีก, ลิตเต๊ิลอิตาลี, ไชนาทาวน, 
             โคเรียทาวน และลิตเต๊ิลอินเดีย 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.  อิสระใหทานไดชอปปงสินคาแบรนดเนม หรือสินคาของท่ีระลึกของแคนาดา ยานถนนชอปปงช่ือดัง
             ในโตรอนโตท่ีรวบรวมสินคาหลาก หลายรูปแบบใหทานไดเลือกซ้ือไดอยางจุใจ
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
21.00 น.  ออกเดินทางสูสนามบินโตรอนโต เพ่ือเตรียมเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

เท่ียวเมืองโตรอนโต CN TOWER - อิสระช�อปป��ง -
เดินทางกลับกรุงเทพฯ

18  เม .ย .  2566

บินจากโตรอนโต� - บินสู�ฮ�องกง - อยู�ในระหว�างทําการบิน19  เม .ย .  2566

01.40 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย แปซิฟก บินสูฮองกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 829
                     ***อยูในระหวางทําการบิน บินขามเสนแบงเขตวันสากล***

ฮ�องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ20  เม .ย .  2566

05.00 น.  ถึงอากาศยานนานาชาติฮองกง รอเปล่ียนเท่ียวบิน
09.30 น.  ออกเดินทางจากทาอากาศยานนานาชาติฮองกง สูกรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี CX 755
11.30 น.  คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



คาทัวรรวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมคาภาษี และน้ํามันเช้ือเพลิง ณ วันท่ี  01 มกราคม
2566
คาต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ เสนทางแวนคูเวอร-คัลการี / คัลการี-โตรอนโต
คารถโคชมาตรฐานแคนาดา ทองเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ

คาต๋ัวเขา Capilano, คา Ferry ไปเกาะวิคตอเรีย, คาต๋ัวเขา Butchart Gardens, คา Gondola, คาต๋ัวข้ึน CN Tower 
คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน

คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถ่ินในแตละแหง
คาทิปพนักงานขับรถโคช กําหนดมาตรฐานไวท่ี 3$ CAD / ทาน / วัน
คาธรรมเนียมวีซาแคนาดา (ย่ืนผานตัวแทน VFS)
คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวร คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน (ไมรวมคาทิป)
คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเน่ืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย
1,500,000 บาท ท้ังน้ีครอบคลุมถึงประกันสุขภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว (หากมีความประสงคจะเพ่ิมความคุมครองใน
กรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถาม)
คายกกระเปาใบใหญทานละ 2 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม 

     10-15 ทานใชรถเล็กขนาด 20-25 ท่ีน่ัง   15-20 ทานใชรถขนาด 33 ท่ีน่ัง    21-40 ทานใชรถขนาด 50 ท่ีน่ัง

     

     ***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน หองแบบเมาเทนวิว***
     ***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเทา 1 คืน หองแบบวิวน้ําตก USA & CANADA SIDE***

PERIOD Tour Fare
ADULT

CHILD 5-12
With Bed

CHILD 2-4
No Bed

SINGLE
Supplement

NO TICKET 
ADL / CHD

11 – 20 เมษายน 2566 175,000.- 157,500.- 140,000.- 24,000.- -53,000.- / -39,000.-

คาทัวรไมรวม 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาทิปไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก คา
อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
พิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
หากทานมีความประสงคที่จะขามสูฝงอเมริกา ทานตองมีวีซา USA และการขอวีซาแคนาดาทานตองได
รับการอนุมัติวีซาเปนแบบ MULTIPLE เชนเดียวกัน

อัตราคาทัวร



 คืนเงินมัดจําท้ังหมด

หักคาทัวร 50%

 ไมคืนเงินคาทัวร

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะ
ตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึง
ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปเรียบรอยแลว
ทางสายการบิน Cathay Pacific ไมสามารถ REFUND เงินไดทุกกรณี ยกเวน การเสียชีวิตเทาน้ัน ท้ังน้ี
เง่ือนไขของต๋ัวเคร่ืองบิน เปนไปตามกําหนดของสายการบินเทาน้ัน ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปเปล่ียนแปลงหรือ
แกไขเง่ือนไขได

การจองทัวร 
(HOW TO MAKE YOUR RESERVATION) 

หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทานรูจักและเช่ือถือได ซ่ึงจะ
ดูแลทานดวยข้ันตอนท่ีงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 60,000
บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซ่ึงเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือลวง
หนา 21 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามวันท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี
1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 3 ขวบ
2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเคร่ืองมือตางๆในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวรหรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท่ีด่ืมสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคายสรางความรําคาญใหแกผู
รวมคณะ, ผูท่ีไมยอมรับเง่ือนไขระหวางทัวรท่ีมีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตอง
ทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซ่ึงบางคร้ังอาจจะ มีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเท่ียวได 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวร 
(CANNOT MAKE YOUR RESERVATION)

หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะ
ของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอัน
เปนการพิจารณาของสถานทูตซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิก
ดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา
จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู
ผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป

การยกเลิกจองทัวร 
(CANCELLATION CHARGE) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 30 วัน

ยกเลิกกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 15 วัน 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง
นอยกวา 15 วัน  

กรณีคืนเงินมัดจํา หากมีคาใชจายท่ีทัวรไดจายไปแลว 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเต็มจํานวน หักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู เดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยท่ีจะแจงใหผู เดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนแปลงการทองเท่ียว รวมท้ังไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังน้ี การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย

ธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ท้ังน้ีจะคํานึงถึงการรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากท่ีสุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวร ท่ีทานชําระมาแลว

คืนเงินมัดจําท้ังหมด

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
(AIR TICKET)

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบิน 
(INSURANCE AND FUEL SURCHARGE / TAX YQ)

คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันท่ี 01 มกราคม 2566 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเปนคา
ทัวรสวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันท่ีออกต๋ัว



คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม ทานจะถูกเรียก
เก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และโรงแรมบางแหงอาจไมมีบริการสงกระเปาเขาหองพัก
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได
สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไม
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)
ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ท้ังน้ีข้ึนอยู
กับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนท่ีเกิน
กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปาและสัมภาระของผูโดยสาร ซ่ึงความรับผิด
ชอบใหเปนไปตามสายการบินเทาน้ัน

การเดินทางเปนครอบครัว (FAMILY)

หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา
4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (PORTER)

ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานท่ีตางๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเร่ืองการสูบ
บุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

การสูบบุหร่ี (SMOKING AREA)



พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม
ประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ตองนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ พ้ืนหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา และหามสแกน) มีอายุไมเกิน 3 เดือน และ
เหมือนกันท้ัง 2 รูป
สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา /
สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ 
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ันโดยระบุตําแหนง,
อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปท่ีเร่ิมทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากน้ัน
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน
กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 6 เดือน
พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ยอนหลัง 6 เดือน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ
และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือ
กลับสูภูมิลําเนา ในกรณีท่ีเดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจาย
ในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 
จดหมายรับรองสถานการเงินจากธนาคารน้ันๆ (ตัวจริงภาษาอังกฤษ) ท่ีใหสําเนาการเงิน ณ ปจจุบันยอนหลัง 6 เดือน
กรณีท่ีบริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6
แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน
โดยระบุช่ือผูเดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา,
มารดา จะตองไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม
ทุกคร้ัง
§กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผล
ใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได

เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศแคนาดา ใชเวลาย่ืนประมาณ 69 วันทําการ
ทุกทานตองมาสแกนลายน้ิวมือท่ี VFS แคนาดาทุกทาน

ท่ีอยู สํานักงาน: ศูนยรับย่ืนคํารองขอวีซาประเทศแคนาดา: อาคาร เดอะ เทรนด้ี เลขท่ี 10/198-201 ช้ัน 28
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ,กรุงเทพ ฯ 10110

หลังจากการจองทัวร์และชาํระเงินมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื� อนไขที�บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ


