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รหัสทัวร DST1901283 
ทัวรแคนาดา Canada Fall Color 10 วัน 7 คืน (CX) 
วิคตอเรีย   สวนบุชชารต   แวนคูเวอร   เที่ยวคัลการี 
ทะเลสาบหลุยส อัญมณีเม็ดงามแหงเทือกเขาร็อคกี ้  Glacier Adventure 
Glacier Skywalk   แบมฟ� 
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วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร (แคนาดา
ตะวันตก) เสาร 

06.00 น. พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร 
M สายการบินคาเธยแปซิฟก แอรเวย เจาหนาที่ใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 
08.15 น. ออกเดินทางสูสนามบินฮองกง โดยเท่ียวบินที่ CX700 
12.10 น. ถึงสนามบินเชคแลปกอก ฮองกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 
16.15 น. ออกเดินทางสูเมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา โดย

เท่ียวบินที่ CX810 
 **บินขามเสนแบงเขตวันสากล**  
13.00 น. ถึงสนามบินแวนคเูวอร ผานการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร (เวลาในประเทศแคนาดาไดถูกแบงออกเปน 6 โซน 
ซึ่งในแตละโซนจะมีเวลาตางกัน 1 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่ง
เวลาที่กรุงเทพจะเร็วกวาประมาณ 14 - 15 ชั่วโมง) 
รถโคชนําทานเท่ียวชมเมืองแวนคูเวอร (Vancouver) 
นิตยสาร "เดอะ อีโคโนมิสต" ไดจัดอันดับใหเปนแชมป�เมือง
ที่นาอยูที่สุดในโลก และเปนเมืองใหญอันดับ 3 ชื่อเมืองถูก
ตั้งขึ้นหลังศตวรรษที่ 18 โดยนักสํารวจชาวอังกฤษ "จอรจ 
แวนคูเวอร" ที่ใชเวลาในสํารวจพื้นที่เพียงแค 1 วันเทาน้ัน 
แตเดิมท่ีแหงน้ีเคยเปนถิ่นที่อยูอาศัยของชาวอินเดียนแดง 
นําทานไปชมสแตนลี่ปารค ถูกจดัใหเปนอุทยานเม่ือป 1888 
อุดมสมบูรณไปดวยพืชพนัธุป�าฝนนับ 10,000 ตน และมี
สวนดอกไมที่จัดไวอยางสวยงามตา รมร่ืนดวยลากูนอัน
งดงาม แลวในอุทยานยังเต็มไปดวยสัตวป�ามากมาย เปน
อุทยานป�าที่เปนสถานที่นาสนใจ เหมาะแกการมาเดินเที่ยว
สูดบรรยากาศแหงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ นําทาน
ถายรูปคูเปนที่ระลึกกบัเสาโทเท็ม (Totem) ของชนเผา
พื้นเมืองอินเดียนแดง เปนวัฒนธรรมทองถิ่นที่ต้ังโดดเดน
เปนสงา ไวรําลึกประวตัิศาสตร เขาชมคาปลาโน เปนสะพาน
ไมแขวนที่ยาวที่สุดของแคนาดา รองรับน้ําหนักไดถงึ 
90,000 ก.ก. (ชาง 96 เชือก) มีความยาวถึง 137 เมตร 
ทอดขามเหวลึก 70 เมตรเหนือแมน้ําคาปลาโน กลับเขาสู
ยานไชนาทาวน ชุมชนชาวจีนที่อพยพมาตั้งแตยุคบุกเบิก 
ยาน Gastown คือโซนเมืองเกาแก ถือเปนดาวนทาวนแหง
แรกของแวนคูเวอรที่นักบุกเบกิ Gassy Jack Deighton 
ลองเรือมาพบและต้ังชุมชนแรกขึ้นในป ค.ศ.1867 
ความสําคัญน้ีเอง ทําใหปจจุบันชาวเมืองไดรวมกันอนุรกัษ
เขตเมืองน้ีไว มีนาฬิกาไอน้ํา (Gastown Steam Clock) 
เรือนแรกของโลก ตั้งโดดเดนเปนสงาอยูตรงหัวมุมถนน ตึก
เกาแกคลาสสิกที่เรียงราย ยังคงกลิ่นอายเมืองในยุโรปน้ัน
ยังคงมนตขลังไวเชนเดมิ ยานวอเตอร ฟรอนท เพ่ิมเสนห
ดวยสีสันของรานรวงสมัยใหมเขาไปไดอยางเกไกลงตวั ซึ่ง
น่ีเองคืออีกหน่ึงความผสมผสานที่เปนเสนหของเมืองน้ี 
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18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 

พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 

www.sheratonva
ncouver.com 

วันที่ 2 แวนคูเวอร - วิคตอเรีย - สวนบุชชารต - แวนคูเวอร อาทิตย 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม buffet 
10.00 น. นําคณะเดินทางสูทาเรือ เพ่ือลงเรือเฟอรรี่ขนาดใหญ ที่มี

ความปลอดภัยสูง ขามชองแคบจอรเจียสู เมืองวิคตอเรีย 
(Victoria) Sir James Douglas เปนผูบุกเบิกเมืองเม่ือ
ป 1843 โดยการเร่ิมคาขายขนสัตวในรูปบรษิัท Hudson's 
Bay Company เมืองนี้มีสถาปตยกรรมท่ีสวยงามมากมาย 
และเปนเมืองทอง เท่ียวที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย นําเขาชมสวนบุชชารต (Butchart Garden) สวน

พฤกษชาติที่สวยติดอันดับโลก ไดรับการยกยองวาเปนสวน 
5 ฤดู โดยรวบรวมดอกไมนานาพันธุจากทั่วโลกมาปลูกอยาง
แตกตางกนัไปในแตละฤดูกาล ไมวาจะมาเยือนในฤดูไหน 
ทานก็จะไดสัมผัสความสวยงามท่ีไมซํ้าแบบ ภายในสวนจะ
แบงออก เปนโซนๆ คือ Sunken Garden, Rose 
Garden, Japanese Garden, Italian Garden และ 
Mediterranean Garden น้ําพุดนตรใีนทะเลสาบเล็กๆ 
ดูเปนธรรมชาติมาก สวนแหงน้ีมีอายุเกาแกกวา 100 ป เปน
ที่ช่ืนชอบของผูรักในไมดอก อาทิ กุหลาบ, ทิวลิป, ไอริส, ไฮ
เดรนเยีย ดอกไมแตละชนิดก็จะผลัดกันออกดอกตามฤดกูาล 
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ในเน้ือท่ีกวา 55 เอเคอร 

 

 

15.00 น. เท่ียวชมความงามของเมืองวิคตอเรีย ประกอบไปดวย
อาคารสถาปตยกรรมท่ีสวยงามและที่ต้ังรัฐสภา ยานดาวน
ทาวน กลิ่นอายในยุคบุกเบกิ และเมืองหนาอาว เสนหดึงดูด
นักทองเที่ยวใหหลงใหล รานรวงเรียงราย ทัศนียภาพราย
ลอมรอบดวยทะเลและภูเขา ในป 2008 เมืองวิคตอเรียน้ี 
ถูกจัดใหอยูในอันดับ 16 จาก 100 สถานที่ท่ัวโลกที่นาไป
เยี่ยมชม โดย TripAdvisor Traveller's 

 
17.00 น. นําคณะเดินทางกลับสูเมืองแวนคูเวอร  
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 

www.sheratonva
ncouver.com 

วันที่ 3 แวนคูเวอร - บินสูเมืองคัลการี - เที่ยวคัลการี - 
ทะเลสาบหลุยส อัญมณีเม็ดงามแหงเทือกเขาร็อคกี ้

จันทร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเมืองคัลการี  
 ถึงสนามบินเมืองคัลการี (CALGARY) แหงรัฐอัลเบอรตา 

ภูมิประเทศของรัฐน้ีจะประกอบไปดวยเทือกเขาร็อกกี้อันสูง
ชัน ทุงหญาแพรรี่อันกวางใหญ อุทยานแหงชาติที่ปกคลุม
ดวยหิมะเกือบตลอดทั้งป อีกทั้งยังเปนเมืองที่มีชื่อเสียงจาก
การจัดงาน เทศกาลคาวบอยท่ีใหญสุดของโลก จัดประจําทุก  
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ปชวงเดือนกรกฎาคม และกีฬา โอลิมปกฤดหูนาว ที่เคยเปน
เจาภาพในป ค.ศ.1988 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย เดินทางสู เลคหลุยส (Lake Louise) ตั้งอยูในเขตอุทยาน

แหงชาติบานฟ� (Banff National Park) ตั้งอยูบนความสูง 
1,730 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล เปนหมูบานที่อยูสูงที่สุดใน
แคนาดา คนพบโดยนักสํารวจในปค.ศ. 1882 โดยทอม วิล
สัน กวา 100 ปที่ไดมีการพัฒนาจาก Chalet to 
Chateau อันยิ่งใหญ ของ Chateau Lake Louise จน
ปจจุบันเปนโรงแรม 400 หองเพียงแหงเดียวที่ต้ังอยูปลาย
ทะเลสาบโดยมีธารน้ําแข็งวิคตอเรีย เดนตระหงานอยูดาน
ตรงขาม นําคณะเขาเช็คอินโรงแรม (ภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบหลุยสเปนเอกสิทธิ์สําหรับแขกของโรงแรมเทาน้ัน) 
สีของทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดกูาลจากสีฟ�าใส จนถึง
เขียวมรกต อันเกิดจากการเคลื่อนตัวของธารน้ําแข็งที่มี
อนุภาคของหินกอนเล็กๆ เคลื่อนตัวและเริ่มละลายไหลเปน
ลําธารโอบลอมดวยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุม ผิว
น้ําน่ิงใสราวกับกระจกสะทอนเงาของขุนเขาและธารน้ําแข็ง 
เปนภาพที่งดงามสุดพรรณนา 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พักโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort 

Hotel หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
www.fairmont.co

m 
 

วันที่ 4 แคนาเดียน ร็อคกี้ - Glacier Adventure - Glacier 
Skywalk - แบมฟ� อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะไปรวมคนหาความงดงามของธรรมชาติอันพิสุทธิ์ 

แคนาเดียน ร็อคกี้ เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากวา 123 ป 
สถานที่อันงดงามประดุจหน่ึงภาพวาด กับเร่ืองบอกเลามา
แตอดีตกาลลวนชวนฝนใหนักทองเท่ียวมาเยือน ในเขต
อุทยานแหงชาติฯ อุดมสมบูรณไปดวยป�าสน และธารน้ําตก 
ที่เกิดจากการละลายของธารน้ําแข็ง รวมท้ังสัตวสงวนที่
อาศัยอยูตามธรรมชาติ อาทิ นกอินทรีสีทอง, หมาป�า, แพะ
ภูเขา, หมีป�า Grizzly เปนตน เร่ิมกิจกรรมแรกดวย 
Glacier Skywalk เปนหน่ึงประสบการณทีใ่หคุณกาวเดิน
ไปบนทางเดินกระจกใส บนความสูง 280 เมตรเหนือหุบเขา
, ธารน้ําตก พรอมใหทานไดศึกษาเกี่ยวกับพนัธุสัตวป�า และ
ฟอสซิล อายุนับพันๆ ป  

 
 

 

 นําคณะตะลุยในธารน้ําแข็ง อารธา บาสกา กลาเซียรวาเลย 
(Athabasca) กิจกรรมที่ไมควรพลาดในแคนาเดียน ร็อคกี ้
โดยรถ Snow Bus ที่ออกแบบในการออฟโรดบนธาร
น้ําแข็งนับพันป ใหทานไดลงไปสัมผัสกับธารน้ําแข็งในทุง
กวาง โอบลอมไปดวยภูเขาสูง กิจกรรมน้ีสรางความ
ประทับใจและใหทานไดสมัผัสกับธารน้ําแข็งอยางใกลชิด
ที่สุด  
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** ในกรณีที ่Glacier Adventure and Glacier 
Skywalk ปดบรกิาร 

ทางบริษัทจะคืนคา Excursion @ 80 CAD./ทาน ** 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Buffet 
บาย ออกเดินทางสูเมืองแบมฟ� (Banff) ตั้งอยูในหุบเขาช่ือ โบว 

ริเวอรวัลเลย (Bow River Valley) มีฉากหลังเปน
เทือกเขาแคสเคด ที่มีความสูงถึง 2,998 เมตร แบมฟ� 
ไดรับการประกาศใหเปนเขตอุทยานฯแหงแรกของแคนาดา 
ประกอบไปดวยอุทยานประวตัิศาสตรถึง 7 แหง แบมฟ�และ
เลคหลุยส ไดรับการยกยองวาเปนสวรรคบนดินของ
นักทองเทีย่วอยางแทจริง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พักโรงแรม The Rimrock Resort Hotel หรือเทียบเทา

ในระดับเดียวกัน 
 

www.rimrockres
ort.com 

วันที่ 5 แบมฟ� - เคเบิ้ลคาร สูยอดเขาซัลเฟอร - เมืองคลัการี พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทานสูสถานีกระเชา (Gondola) นําทานขึ้นกระเชาสูจุด

ชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร (Sulphor Mountain) ซึ่งอยูสูง
กวาระดบัน้ําทะเลประมาณ 2,281 เมตร บนยอดเขามี
ทางเดินระยะทาง 1 ก.ม. ไปยังสวนที่สูงที่สุดทีเ่รียกวา 
Summit walk ใหทานประทับใจกับวิวทวิทัศนอันยิ่งใหญ 
ที่ทานสามารถมองไดไกลสุดสายตา แบบพาโนรามา    

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย อิสระใหทานเดินเท่ียวชมเมืองที่แสนนารัก อบอุนไปดวย

ความมีมิตรไมตรีจากผูคน กอนจะเดินทางสูเมืองคัลการีอีก
ครั้ง เมืองคาลการี่ตั้งอยูในเขต Grassland เมืองที่ใหญ
ที่สุดของรัฐอัลเบอรตา มีประชากรอาศัยอยูราว 1.1 ลานคน 
ชวงตนศตวรรษที่ 19 อุตสาหกรรมน้ํามันเปนสาเหตุหลัก ที่
ทําใหคนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาต้ังรกรากที่น่ี  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 พักโรงแรม Delta Calgary airport Hotel หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 

www.deltahotel
s.com 

 
 
 
 

วันที่ 6 คัลการี - บินสูโตรอนโต (แคนาดาตะวันออก) พฤหัสบด ี
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเมืองโตรอนโต 

 
 ***อยูในระหวางทําการบิน จึงไมมีบริการอาหาร

กลางวัน*** 
 ถึงสนามบินเมืองเมืองโตรอนโต 
16.10 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติโตรอนโต เพียรสัน รถรอรับคณะ

แลวนําทานเดินทางสูภัตตาคาร 
19.00 น. รับประทานอาหารกลางคํ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
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 พักโรงแรม Marriott Fallview And Spa หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกัน 
(หองพักวิวนํ้าตกไนแองการา) 
 

www.marriottfall
view 

andspa.com 

วนัที่ 7 ลองเรือชมนํ้าตกไนแองการา – ชมวิวน้ําตกไนแองการา
บน Skylon Tower -  ชอปปم�ง Outlets - โตรอนโต 

ศุกร 

08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะสูน้ําตกไนแองการา ใหทานไดยลโฉมกับความ

งดงามอันเปนที่สุดของน้ําตก  ประ กอบดวยสองน้ําตกใหญ 
คือน้ําตกอเมริกัน (American Fall) และน้ําตกแคนาดา 
(Canadian Fall) หรือน้ําตกเกือกมา น้ําตกทั้งสองถูกคั่น
ดวยเกาะกลางชื่อวา Goat Island น้ําตกอเมริกันอยูในเขต
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกวางนอยกวาสูงนอยกวา 
กวางเพียง 320 เมตรสวนน้ําตกแคนาดาเปนน้ําตกรปูเกือก
มา 2 ใน 3 ของน้ําตกอยูในเขตประเทศแคนาดา กวางกวา 
สูงกวา และก็สวยกวา กวางถึง 790 เมตร จริง ๆ แลวน้ําที่
ตกลงมาเปนน้ําตกไนแองการา จะตกจากฝم�งอเมริกาไปยังฝم�ง
แคนาดา  

 
 
 
 

10.00 น. อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไมควรพลาดในการชมน้ําตกไนแองการา
อยางใกลชิด ดวยการลองเรือ Maid of the Mist เพ่ือให
ทานไดสัมผัสความยิ่งใหญของมานน้ําตกอยางใกลชิด กับ
ประสบการณอันแสนประทับใจ 
(หมายเหตุ :ในชวงฤดหูนาวของทุกปการลองเรือ 
Hornblower Niagara Cruise อาจจะปดใหบริการ
เน่ืองจากสภาพอากาศยังคงหนาวน้ําตกจะแข็งตัวไมสามารถ
ลองเรือได/จะไดลองหรือไมขึ้นอยูกบัสภาพอากาศ) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon 
Restaurant พรอมชมวิวทิวทัศนของน้ําตกไนแองการา  

Local 
 

 
13.00 น. นําคณะชอปปم�งที่ Outlets Collection at Niagara ที่มี

สินคาแบรนดดงัของอเมริกาและทั่วโลก ลดกระหน่ําต้ังแต 
30-70% 

 

16.00 น. เดินทางกลับสูโตรอนโต   
18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  Korean 
 พักโรงแรม Double Tree by Hilton Toronto หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 

www.doubletree
byhilton 

toronto.com 
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วันที่ 8 เที่ยวเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระชอปปم�ง - 
เดินทางกลับกรุงเทพฯ เสาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเที่ยวชมเมืองโตรอนโต (Toronto) เปนเมืองทีใ่หญ

ที่สุดของประเทศ และใหญเปนอันดับ 4 ในทวีปอเมริกา
เหนือ เปนเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุด มีผูอพยพจากทั่ว
โลกกวา 169 ประเทศ ใชภาษาพูดมากกวา 100 ภาษา 
ครึ่งหน่ึงของจํานวน 5 ลานกวาคนลวนเปนคนตางชาติ มี
เพียงครึ่งเดียวที่เปนคนทองถิ่น มีชุมชนชาวเอเชียและชาว
จีนที่ใหญที่สุดในอเมริกาเหนือ จึงทําใหเมืองน้ีมีวัฒนธรรม
หลากหลาย เปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ ศิลปะ 
วัฒนธรรม รัฐบาลแคนาดาจึงไดจัดให Toronto เปนเมือง
หลวงทางดานวัฒนธรรมของประเทศ และเปนแหลง
ทองเที่ยวหลัก ชมทิวทัศนของตัวเมืองบนหอคอย "ซีเอ็น" 
(CN Tower) หอคอยท่ีสูงที่สุดของโลก ผานชม Old City 
Hall สรางสถาปตยกรรมเกาแก University ที่ติดอันดับ 
Top ten ของโลก พรอมสํารวจวัฒนธรรมท่ีหลากหลายใน
ยาน ชุมชนชาวกรีก, ลิตเต๊ิลอิตาลี, ไชนาทาวน, โคเรียทาวน 
และลิตเต๊ิลอินเดีย  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
13.00 น. อิสระใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนม หรือสินคาของที่

ระลึกของแคนาดา ยานถนนชอปปم�งชื่อดังในโตรอนโตที่
รวบรวมสินคาหลาก หลายรูปแบบใหทานไดเลือกซื้อได
อยางจุใจ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
21.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินโตรอนโตเพ่ือเตรยีมเดินทางกลับสู

กรุงเทพฯ 
 

 

วันที่ 9 บินจากโตรอนโต - บินสูฮองกง - อยูในระหวางทําการ
บิน อาทิตย 

01.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย แปซิฟก บินสูฮองกง 
โดยเท่ียวบินที่ CX829 

 
 ***อยูในระหวางทําการบิน บินขามเสนแบงเขตวันสากล***  

 
วันที่ 10 ฮองกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ จันทร 
05.00 น. ถึงอากาศยานนานาชาติฮองกง รอเปลี่ยนเท่ียวบิน  
08.55 น. ออกเดินทางจากทาอากาศยานนานาชาติฮองกงสูกรงุเทพฯ 

โดยเท่ียวบินที่ CX705 
 

10.50 น. คณะเดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการ

เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจัดโปรแกรม 
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวนจะสงใหทาน 7 วัน 

กอนการเดินทางเทาน้ัน) 
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PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-8 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / 
CHD 

27 ก.ค. – 5 ส.ค. 2562 185,000 167,000 148,000 35,000 -35,000.- 
-27,000.- 

10-19 สิงหาคม 2562 179,000 162,000 144,000 35,000 -35,000.- 
-27,000.- 

21-30 กนัยายน 2562 174,000 157,000 140,000 35,000 -35,000.- 
-27,000.- 

12-21 ตลุาคม 2562 159,000 143,000 128,000 25,000 -30,000.- 
-23,000.- 

คาทัวรรวม : 
  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมคาภาษี 

และสวนเพ่ิมของน้ํามันเช้ือเพลิง ณ วันที่  20 เมษายน 2561 
 คาต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ เสนทางแวนคูเวอร-คัลการี / คัลการ-ีโตรอนโต 
 คารถโคชมาตรฐานแคนาดา ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ : 10-15 ทานใชรถ

เล็ก 
15-20 ทานใชรถขนาด 33 ที่น่ัง  / 21-40 ทานใชรถขนาด 50 ที่น่ัง 

 คาต๋ัวเขา Capilano, คา Ferry ไปเกาะวิคตอเรีย, คาต๋ัวเขา Butchart 
Gardens, คา Gondola, คาต๋ัวขึ้น CN Tower  

 คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน 
***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน หองแบบเมาเทนวิว*** 
***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเทา 1 คืน หอง
แบบวิวนํ้าตก*** 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหาร
ทองถิ่นในแตละแหง 

 คาทิปพนักงานขับรถโคช กําหนดมาตรฐานไวที่ 2$ CAD / ทาน / วัน 
 คาธรรมเนียมวีซาแคนาดา (ยื่นผานตัวแทน VFS) 
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวร คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 

ทาน (ไมรวมคาทิป) 
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL 

GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคา
รักษาพยาบาลตอเน่ืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งน้ี
ครอบคลุมถึงประกันสขุภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว 
-หากมีความประสงคจะเพ่ิมความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญ
หายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรด
ศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร 

 คายกกระเป�าใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเป�าใบ
เล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม  

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % 
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คาทัวรไมรวม : 
  คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาทิปไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และ

คาอาหารที่ส่ังมาในหองพัก คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษในรานอาหาร 
นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

 หากทานมีความประสงคที่จะขามสูฝم�งอเมริกา ทานตองมีวีซา USA และการขอ
วีซาแคนาดาทานตองไดรับการอนุมัติวีซาเปนแบบ MULTIPLE เชนเดียวกัน 

 
การจองทัวร (How to make your reservation) 
 หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุณา

ติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทานรูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวย
ขั้นตอนท่ีงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการยืนยันการเดินทางของทาน 
กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน 
ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยนืยันการจองของ
ทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 21 วันกอนการเดินทาง หากทาน
ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯ ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยไมมีเงื่อนไข 
 

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) 
  ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน  คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
  ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59 - 45 วัน  หักมัดจํา 20,000 

บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 44 - 40 วัน  หักมัดจํา 30,000 

บาท/ทาน 
  ยกเลกิกอนการเดินทาง 39 - 15 วันกอนการ

เดินทาง  
หัก 50% ของคาทัวร 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 - 1 วันกอนการเดินทาง หัก 90% ของคาทัวร 
  ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทัวร 
  หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผู

เดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะ
คิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อต๋ัวเทาน้ัน และตองไมอยูในเงื่อนไข
ของต๋ัวที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทาน
ไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการ
พิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด 
ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณทีี่
ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมตัิวซีาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอ
แนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเด่ียว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ตํ่ากวา 20 
ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปลีย่นแปลงการทองเท่ียว รวมท้ังไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, 
การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรบัจากการซื้อ
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ประกันเพ่ิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี 
เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)  ที่ระบุความรับผดิชอบไวในกรมธรรมเทาน้ัน ทั้งน้ีจะ
คํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และ
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง 
อันเน่ืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 
และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว 

 
การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการ

เดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย 
 

ตั๋วเครือ่งบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลบัพรอมกัน หาก

ตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียก
เก็บ และการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ 
ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดออกตั๋ว
เครื่องบินไปเรียบรอยแลว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไมสามารถ 
REFUND เงินไดทุกกรณี ยกเวน การเสียชีวติเทาน้ัน   
ทั้งน้ีเงื่อนไขของต๋ัวเครือ่งบิน เปนไปตามกําหนดของสายการบินเทาน้ัน ทางบริษัทฯ 
ไมสามารถเขาไปเปลีย่นแปลงหรือแกไขเงื่อนไขได 
 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเปนหมูคณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตัว๋กรุปไม

สามารถสะสมไมลได แตกรณีที่บินเปนตัว๋เด่ียว หรือช้ันธุรกิจสามารถสะสมไมล
เฉพาะของสายการบินไดคือ Asia Miles เทาน้ัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
บางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทาน้ัน **กรณีน้ี ตั๋วสะสมไมลไมได 
Non Refund, Non Endorse** 
 

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance 
and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรบัคาธรรมเนียม ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 การ

เปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเปนจรงิ ณ วันที่ออกตั๋ว 
 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) 
  หองพักแบบ Twin คือหองพกัที่มีเตยีงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึง

หอง / สําหรับพัก 2 ทาน 
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 

เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน 
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 

เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการวาง
ผังมาตราฐานในแตละโรงแรมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ)  

 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงใน
หน่ึงหอง / สําหรับพัก 1 ทาน 

 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen 
Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน 
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 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความ
ประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของ
หองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตาง
กัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 
3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 
โรงแรมในแคนาดามีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ัน ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพ่ิมเปนหอง
แบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพ่ิมเติมได 
 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 โปรแกรมทัวรรวมคาเขาชมถูกระบุไวในคอลัมน “อัตราน้ีรวม” หากวันเดินทาง

ดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ัน ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา 
ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่น้ันๆ 
หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือ
เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่
ดังกลาวได ทางบรษิทัฯ จะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระเขาชม
และ Reservation Fee ไปเรียบรอยแลวแลว    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาท่ีในชวงวันเดินทางของทาน
กอนชําระเงิน 
 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
การสูบ
บุหร่ี 
(Smokin
g Area) 

 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุก
โรงแรม หากทานมีกระเป�าเพ่ิมเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละ
โรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเป�าขึ้นลงได  
ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ดอลลาร / ใบ / ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเครื่องบิน 
คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class 
Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิม่เปนสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมี
น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร 
หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร 
(18 น้ิว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของ
กระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกาํหนดของแต
ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผดิชอบคาใชจายใน
น้ําหนักสวนที่เกิน 

 กระเป�าและสัมภาระที่มีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปน
กระเป�าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของ
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กระเป�า และสัมภาระของผูโดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบใหเปนไปตามกรมธรรม
แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance 
Service (Thailand) Co., Ltd. 
 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศตางๆ ในยโุรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม 

และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่
โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 
 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family) 
 หากทานเดินทางเปนครอบครวัใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอง

ไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม
สะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศแคนาดา  ใชเวลาย่ืนประมาณ 16 วันทําการ 
** ลูกคาทุกทานตองมาสแกนลายนิ้วมือที่ VFS Canada ทุกทาน ** 

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต
เลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปน
การงายตอการอนุมัติวีซา 

 รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสขีาว (ไมใชรูปขาวดํา และหามสแกน) มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป 

 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /
สําเนาทะเบียนสมรส , หยา /สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบรูณ  

 หนังสือรับรองการทํางานจากบรษิัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกดัที่ทานทํางานอยูตองเปน
ภาษาอังกฤษเทาน้ันโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับ
บริษัทน้ี และชวงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากน้ันจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลปิเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน 

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือ
รับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6  เดือน พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐาน
การเงินของบรษิัท ยอนหลัง 6 เดือน 

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมท่ีมี
การเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพ่ือใหเห็นวามีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลมุกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่
เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชกีระแสรายวัน***  

 จดหมายรับรองสถานการเงินจากธ. น้ันๆ (ตัวจริงภาษาอังกฤษ) ที่ใหสําเนาการเงิน ณ 
ปจจุบันยอนหลัง 6 เดือน 

 กรณีที่บรษิัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6 แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
ตัวจริง   
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 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหน่ึง จะตองทํา
จดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให
บุตรเดินทางไปกบัอีกทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และ
หากตองการขอยืน่คํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทาน
ไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ 
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติ
ในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการ
พิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได 

 
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง 

และเงื่อนไขที่บรษัิทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 
 

 


