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DE379 : โปรแกรมทัวร์แคนาดา โตรอนโต ไนแองการ่า แวนคูเวอร์ 10 วัน 7 คืน (CX)

เยือน เมืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา

ล่องเรือชม น้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls)

ชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบนหอคอย "ซีเอ็น" (CN Tower) หอคอยที่สูงที่สุดของโลก

พิเศษ ...พักห้องฝั่งวิวน้ำตก FALLS VIEW ให้ท่านได้ชมความงามของน้ำตกอย่างเต็มอิ่ม 

เดือน กำหนดการ

พฤษภาคม 2563 02-11 พ.ค. 63 , 30 พ.ค.-08 มิ.ย. 63

กรกฎาคม 2563 04-13 ก.ค. 63

สิงหาคม 2563 08-17 ส.ค. 63

กันยายน 2563 12-21 ก.ย. 63

ตุลาคม 2563 10-19 ต.ค. 63
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก)

06.00 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

08.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX700

12.10 น. ถึง สนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

16.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ CX810

**บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**

13.00 น. ถึง สนามบินแวนคูเวอร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศแคนาดาได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 โซน

ซึ่งในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกัน 1 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งเวลาที่กรุงเทพจะเร็วกว่าประมาณ 14 - 15 ชั่วโมง)

รถโค้ชนำท่าน เที่ยวชมเมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) นิตยสาร "เดอะ อีโคโนมิสต์"

ได้จัดอันดับให้เป็นแชมป์เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ชื่อเมืองถูกตั้งขึ้นหลังศตวรรษที่ 18

โดยนักสำรวจชาวอังกฤษ "จอร์จ แวนคูเวอร์" ที่ใช้เวลาในสำรวจพื้นที่เพียงแค่ 1 วันเท่านั้น

แต่เดิมที่แห่งนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวอินเดียนแดง

นำท่านไปชม สแตนลี่ปาร์ค ถูกจัดให้เป็นอุทยานเมื่อปี 1888 อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ป่าฝนนับ 10,000 ต้น

และมีสวนดอกไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามตา ร่มรื่นด้วยลากูนอันงดงาม แล้วในอุทยานยังเต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย

เป็นอุทยานป่าที่เป็นสถานที่น่าสนใจ เหมาะแก่การมาเดินเที่ยวสูดบรรยากาศแห่งความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ

นำท่านถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับ เสาโทเท็ม (Totem) ของชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียนแดง

เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า ไว้รำลึกประวัติศาสตร์ เข้าชมคาปิลาโน

เป็นสะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดของแคนาดา รองรับน้ำหนักได้ถึง 90,000 ก.ก. (ช้าง 96 เชือก) มีความยาวถึง 137 เมตร

ทอดข้ามเหวลึก 70 เมตรเหนือแม่น้ำคาปิลาโน

กลับเข้าสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ชุมชนชาวจีนที่อพยพมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ย่าน Gastown คือโซนเมืองเก่าแก่

ถือเป็นดาวน์ทาวน์แห่งแรกของแวนคูเวอร์ที่นักบุกเบิก Gassy Jack Deighton ล่องเรือมาพบและตั้งชุมชนแรกขึ้นในปี

ค.ศ.1867 ความสำคัญนี้เอง ทำให้ปัจจุบันชาวเมืองได้ร่วมกันอนุรักษ์เขตเมืองนี้ไว้ มีนาฬิกาไอน้ำ (Gastown Steam

Clock) เรือนแรกของโลก ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหัวมุมถนน ตึกเก่าแก่คลาสสิกที่เรียงราย

ยังคงกลิ่นอายเมืองในยุโรปนั้นยังคงมนต์ขลังไว้เช่นเดิม ย่านวอเตอร์ ฟร้อนท์

เพิ่มเสน่ห์ด้วยสีสันของร้านรวงสมัยใหม่เข้าไปได้อย่างเก๋ไก๋ลงตัว ซึ่งนี่เองคืออีกหนึ่งความผสมผสานที่เป็นเสน่ห์ของเมืองนี้

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Sheraton Vancouver Wall Centre หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ต - แวนคูเวอร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

10.00 น. นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ที่มีความปลอดภัยสูง ข้ามช่องแคบจอร์เจียสู่ เมืองวิคตอเรีย

(Victoria) ซึ่ง Sir James Douglas เป็นผู้บุกเบิกเมืองเมื่อปี 1843 โดยการเริ่มค้าขายขนสัตว์ในรูปบริษัท Hudson's Bay

Company เมืองนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมาย และเป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐ
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำเข้าชม สวนบุชชาร์ต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติที่สวยติดอันดับโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวน 5 ฤดู

โดยรวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์จากทั่วโลกมาปลูกอย่างแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูไหน

ท่านก็จะได้สัมผัสความสวยงามที่ไม่ซ้ำแบบ ภายในสวนจะแบ่งออก เป็นโซนๆ คือ Sunken Garden, Rose Garden,

Japanese Garden, Italian Garden และ Mediterranean Garden น้ำพุดนตรีในทะเลสาบเล็กๆ ดูเป็นธรรมชาติมาก

สวนแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นที่ชื่นชอบของผู้รักในไม้ดอก อาทิ กุหลาบ, ทิวลิป, ไอริส, ไฮเดรนเยีย

ดอกไม้แต่ละชนิดก็จะผลัดกันออกดอกตามฤดูกาล สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ในเนื้อที่กว่า 55 เอเคอร์

15.00 น. นำท่าน ชมความงามของเมืองวิคตอเรีย ประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามและที่ตั้งรัฐสภา ย่านดาวน์ทาวน์

กลิ่นอายในยุคบุกเบิก และเมืองหน้าอ่าว เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลงใหล ร้านรวงเรียงราย

ทัศนียภาพรายล้อมรอบด้วยทะเลและภูเขา ในปี 2008 เมืองวิคตอเรียนี้ ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 16 จาก 100

สถานที่ทั่วโลกที่น่าไปเยี่ยมชม โดย TripAdvisor Traveller's

17.00 น. นำคณะเดินทางกลับสู่ เมืองแวนคูเวอร์

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Sheraton Vancouver Wall Centre หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 แวนคูเวอร์ - บินสู่เมืองคัลการี - เที่ยวคัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ อัญมณีเม็ดงามแห่งเทือกเขาร็อคกี้

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมืองคัลการี

ถึง สนามบินเมืองคัลการี (CALGARY) แห่งรัฐอัลเบอร์ต้า ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วยเทือกเขาร็อกกี้อันสูงชัน

ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ อุทยานแห่งชาติที่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน

เทศกาลคาวบอยที่ใหญ่สุดของโลก จัดประจำทุกปีช่วงเดือนกรกฎาคม และกีฬา โอลิมปิกฤดูหนาว ที่เคยเป็นเจ้าภาพในปี

ค.ศ.1988

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ เลคหลุยส์ (Lake Louise) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) ตั้งอยู่บนความสูง 1,730

เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดในแคนาดา ค้นพบโดยนักสำรวจในปีค.ศ. 1882 โดยทอม วิลสัน กว่า 100

ปีที่ได้มีการพัฒนาจาก Chalet to Chateau อันยิ่งใหญ่ ของ Chateau Lake Louise จนปัจจุบันเป็นโรงแรม 400

ห้องเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ปลายทะเลสาบโดยมีธารน้ำแข็งวิคตอเรีย เด่นตระหง่านอยู่ด้านตรงข้าม

นำคณะเข้าเช็คอินโรงแรม (ภาพอันงดงามของทะเลสาบหลุยส์เป็นเอกสิทธิ์สำหรับแขกของโรงแรมเท่านั้น)

สีของทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลจากสีฟ้าใส จนถึงเขียวมรกต

อันเกิดจากการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งที่มีอนุภาคของหินก้อนเล็กๆ

เคลื่อนตัวและเริ่มละลายไหลเป็นลำธารโอบล้อมด้วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุม

ผิวน้ำนิ่งใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารน้ำแข็ง เป็นภาพที่งดงามสุดพรรณนา

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่ 4 แคนาเดียน ร็อคกี้ - Glacier Adventure - Glacier Skywalk - แบมฟ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. นำคณะไปร่วมค้นหาความงดงามของธรรมชาติอันพิสุทธิ์ แคนาเดียน ร็อคกี้ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากว่า 123 ปี

สถานที่อันงดงามประดุจหนึ่งภาพวาด กับเรื่องบอกเล่ามาแต่อดีตกาลล้วนชวนฝันให้นักท่องเที่ยวมาเยือน

ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าสน และธารน้ำตก ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง

รวมทั้งสัตว์สงวนที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ อาทิ นกอินทรีสีทอง, หมาป่า, แพะภูเขา, หมีป่า Grizzly เป็นต้น

เริ่มกิจกรรมแรกด้วย Glacier Skywalk เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ให้คุณก้าวเดินไปบนทางเดินกระจกใส บนความสูง 280

เมตรเหนือหุบเขา, ธารน้ำตก พร้อมให้ท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์ป่า และฟอสซิล อายุนับพันๆปี 

นำคณะตะลุย ธารน้ำแข็ง อาร์ธา บาสก้า กลาเซียร์วาเล่ย์ (Athabasca) กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในแคนาเดียน ร็อคกี้

โดยรถ Snow Bus ที่ออกแบบในการออฟโร๊ดบนธารน้ำแข็งนับพันปี ให้ท่านได้ลงไปสัมผัสกับธารน้ำแข็งในทุ่งกว้าง

โอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง กิจกรรมนี้สร้างความประทับใจและให้ท่านได้สัมผัสกับธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิดที่สุด

หมายเหตุ : ในกรณีที่ Glacier Adventure and Glacier Skywalk ปิดบริการ ทางบริษัทจะคืนค่า Excursion @ 80

CAD./ท่าน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองแบมฟ์ (Banff) ตั้งอยู่ในหุบเขาชื่อ โบว์ ริเวอร์วัลเล่ย์ (Bow River Valley)

มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแคสเคด ที่มีความสูงถึง 2,998 เมตร แบมฟ์

ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอุทยานฯแห่งแรกของแคนาดา ประกอบไปด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ถึง 7 แห่ง

แบมฟ์และเลคหลุยส์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก The Rimrock Resort Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 แบมฟ์ - เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. นำท่านสู่ สถานีกระเช้า (Gondola)

นำท่าน ขึ้นกระเช้า สู่จุดชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร์ (Sulphor Mountain) ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,281 เมตร

บนยอดเขามีทางเดินระยะทาง 1 ก.ม. ไปยังส่วนที่สูงที่สุดที่เรียกว่า Summit walk ให้ท่านประทับใจกับวิวทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่

ที่ท่านสามารถมองได้ไกลสุดสายตา แบบพาโนรามา  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเที่ยว ชมเมืองคัลการี ตั้งอยู่ในเขต Grassland เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐอัลเบอร์ต้า เมืองที่แสนน่ารัก

อบอุ่นไปด้วยความมีมิตรไมตรีจากผู้คน มีประชากรอาศัยอยู่ราว 1.1 ล้านคน ช่วงต้นศตวรรษที่ 19

อุตสาหกรรมน้ำมันเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้คนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาตั้งรกรากที่นี่

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Delta Calgary airport Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่ 6 คัลการี - บินสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมืองโตรอนโต้

**อยู่ในระหว่างทำการบิน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน**

16.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโตรอนโต้ เพียร์สัน รถรอรับคณะแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

19.00 น. รับประทานอาหารกลางค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก Marriott Fallview And Spa หรือเทียบเท่า (ห้องพักวิวน้ำตกไนแองการา)

วันที่ 7 ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า - ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าบน Skylon Tower -  ช้อปปิ้ง Outlets - โตรอนโต

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. นำคณะสู่ น้ำตกไนแองการ่า ให้ท่านได้ยลโฉมกับความงดงามอันเป็นที่สุดของน้ำตก  ประกอบด้วยสองน้ำตกใหญ่

คือน้ำตกอเมริกัน (American Fall) และน้ำตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือน้ำตกเกือกม้า

น้ำตกทั้งสองถูกคั่นด้วยเกาะกลางชื่อว่า Goat Island น้ำตกอเมริกันอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา

มีความกว้างน้อยกว่าสูงน้อยกว่า กว้างเพียง 320 เมตรส่วนน้ำตกแคนาดาเป็นน้ำตกรูปเกือกม้า 2 ใน 3

ของน้ำตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กว้างกว่า สูงกว่า และก็สวยกว่า กว้างถึง 790 เมตร

จริงๆแล้วน้ำที่ตกลงมาเป็นน้ำตกไนแองการา จะตกจากฝั่งอเมริกาไปยังฝั่งแคนาดา 

10.00 น. อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในการ ชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด ด้วยการ ล่องเรือ Maid of the Mist

เพื่อให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของม่านน้ำตกอย่างใกล้ชิด กับประสบการณ์อันแสนประทับใจ

หมายเหตุ : ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีการล่องเรือ Hornblower Niagara Cruise

อาจจะปิดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศยังคงหนาวน้ำตกจะแข็งตัวไม่สามารถล่องเรือได้/จะได้ล่องหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอ

ากาศ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon Restaurant พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของน้ำตกไนแองการ่า 

13.00 น. นำคณะช้อปปิ้งที่ Outlets Collection at Niagara ที่มีสินค้าแบรนด์ดังของอเมริกาและทั่วโลก ลดกระหน่ำตั้งแต่ 30-70%

16.00 น. เดินทางกลับสู่ โตรอนโต้ 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก Double Tree by Hilton Toronto หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 เที่ยวเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระช้อปปิ้ง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
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09.00 น. นำคณะเที่ยวชม เมืองโตรอนโต้ (Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ

เป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุด มีผู้อพยพจากทั่วโลกกว่า 169 ประเทศ ใช้ภาษาพูดมากกว่า 100 ภาษา

ครึ่งหนึ่งของจำนวน 5 ล้านกว่าคนล้วนเป็นคนต่างชาติ มีเพียงครึ่งเดียวที่เป็นคนท้องถิ่น

มีชุมชนชาวเอเชียและชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ จึงทำให้เมืองนี้มีวัฒนธรรมหลากหลาย

เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม รัฐบาลแคนาดาจึงได้จัดให้ Toronto

เป็นเมืองหลวงทางด้านวัฒนธรรมของประเทศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก

ชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบนหอคอย "ซีเอ็น" (CN Tower) หอคอยที่สูงที่สุดของโลก

ผ่านชม Old City Hall สร้างสถาปัตยกรรมเก่าแก่ University ที่ติดอันดับ Top ten ของโลก

พร้อมสำรวจวัฒนธรรมที่หลากหลายในย่าน ชุมชนชาวกรีก, ลิตเติ๊ลอิตาลี, ไชน่าทาวน์, โคเรียทาวน์ และลิตเติ๊ลอินเดีย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม หรือสินค้าของที่ระลึกของแคนาดา

ย่านถนนช้อปปิ้งชื่อดังในโตรอนโต้ที่รวบรวมสินค้าหลาก หลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

21.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโตรอนโต้ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

วันที่ 9 บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างทำการบิน

01.45 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX829

***อยู่ในระหว่างทำการบิน บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล***

วันที่ 10 ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

05.00 น. ถึง อากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

08.55 น. ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX705

10.50 น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทาง
ที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ
2 ท่าน

ราคาท่านละ

เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่
1 ท่าน หรือ 2
ท่าน (มีเตียง)
ราคาท่านละ

เด็กอายุ 04-06
ปี

พักรวมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน ไม่มีเตียง
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ

ราคาไม่รวมตั๋ว
(ผู้ใหญ่)

หักคืนท่านละ

ราคาไม่รวมตั๋ว
(เด็ก)

หักคืนท่านละ

02 - 11 พฤษภาคม 2563 174,000 157,000 140,000 35,000 31,000 25,000

12 - 21 กันยายน 2563 174,000 157,000 140,000 35,000 30,000 25,000

30 พฤษภาคม - 08 มิถุนายน
2563

179,000 162,000 144,000 35,000 31,000 25,000

04 - 13 กรกฎาคม 2563 185,000 167,000 148,000 35,000 31,000 25,000

08 - 17 สิงหาคม 2563 179,000 162,000 144,000 35,000 31,000 25,000

10 - 19 ตุลาคม 2563 159,000 143,000 128,000 25,000 30,000 25,000

www.DoubleEnjoy.com



อัตราค่าบริการรวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่  20 เมษายน 2561•

ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางแวนคูเวอร์-คัลการี / คัลการี-โตรอนโต้•

ค่ารถโค้ชมาตรฐานแคนาดา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ•

10-15 ท่านใช้รถเล็ก•

15-20 ท่านใช้รถขนาด 33 ที่นั่ง•

21-40 ท่านใช้รถขนาด 50 ที่นั่ง•

ค่าตั๋วเข้า Capilano, ค่า Ferry ไปเกาะวิคตอเรีย, ค่าตั๋วเข้า Butchart Gardens, ค่า Gondola, ค่าตั๋วขึ้น CN Tower •

ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน•

พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน ห้องแบบเมาเท่นวิว•

พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเท่า 1 คืน ห้องแบบวิวน้ำตก•

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละแห่ง•

ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช กำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2$ CAD / ท่าน / วัน•

ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา (ยื่นผ่านตัวแทน VFS)•

ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป)•

ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR

คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย

1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท

ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว

•

หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปร

ดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์

•

ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม•

อัตราค่าบริการไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %•

ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)•

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์•

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น

หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

•

หากท่านมีความประสงค์ที่จะข้ามสู่ฝั่งอเมริกา ท่านต้องมีวีซ่า USA และการขอวีซ่าแคนาดาท่านต้องได้รับการอนุมัติวีซ่าเป็นแบบ MULTIPLE

เช่นเดียวกัน

•

การจองทัวร์ 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้

ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า

30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน

และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ

ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

•
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การยกเลิกการจองทัวร์ 

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 40 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 - 15 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทางหัก 90% ของค่าทัวร์•

ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์•

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา

ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME &NON-REFUND

•

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด

ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

•

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน

และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน,

การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER

OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น

ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

•

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 

หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย•

ตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ

ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ

ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ออกตั๋วเครื่องบินไปเรียบร้อยแล้ว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถ

REFUND เงินได้ทุกกรณี ยกเว้น การเสียชีวิตเท่านั้น ทั้งนี้เงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามกำหนดของสายการบินเท่านั้น ทางบริษัทฯ

ไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขได้

•

การสะสมไมล์ของสายการบิน 

การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมล์ได้ แต่กรณีที่บินเป็นตั๋วเดี่ยว

หรือชั้นธุรกิจสามารถสะสมไมล์เฉพาะของสายการบินได้คือ Asia Miles เท่านั้น

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น

หมายเหตุ : กรณีนี้ ตั๋วสะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund, Non Endorse

•

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิ

น 
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คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง

ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

•

โรงแรมและห้องพัก 

ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน•

ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน•

ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน

(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 

•

ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน•

ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน•

ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)

ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน

ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ

•

โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  •

ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน

หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

โรงแรมในแคนาดามีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ

ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

•

สถานที่เข้าชม 

โปรแกรมทัวร์รวมค่าเข้าชมถูกระบุไว้ในคอลัมน์ “อัตรานี้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ

ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือ

สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง

เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระเข้าชมและ Reservation Fee

ไปเรียบร้อยแล้วแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน

•

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
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ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม

ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้ 

ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ดอลล่าร์ / ใบ / ครั้ง

•

สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class

Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

•

สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร

หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

•

ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน

•

กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร

ซึ่งความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.

•

การสูบบุหรี่ 

ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่

และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

•

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ

มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน

ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ

หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

•

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดา  
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เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดา ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทำการ ** ลูกค้าทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ้วมือที่ VFS Canada ทุกท่าน **

พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ

หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

•

รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป•

สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สำเนาสูติบัตร

ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 

•

หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง,

อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว

หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

•

กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์

หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน

•

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6

หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย

***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

•

จดหมายรับรองสถานการเงินจากธ. นั้นๆ (ตัวจริงภาษาอังกฤษ) ที่ให้สำเนาการเงิน ณ ปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน•

กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว

ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน

โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

•

กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  •

กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา

จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ

หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง

•

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

•

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ

ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ

ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

•

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน

เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

•

ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม

ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

•

**หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ**
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