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ชมสวนบุชชาร์ท เมืองวิคตอเรีย - น่ังรถ Snow Coach ตะลยุทุ่งน า้แขง็แห่งโคลมัเบีย - ไอซ์ฟิลด์  
จุดชมววิพืน้กระจก Glacier Sky Walk - ชมทะเลสาบเลคหลยุส์ และ ทะเลสาบโมเรน   

สัมผสัความงดงามของน า้ตกไนแองการ่า ด้วยห้องพกัวิวน า้ตกทุกห้อง 
เมนูพเิศษ!!! CANADA LOBSTER, สเต๊กเน้ือรสเลศิ, สเต๊กแปซิฟิกแซลมอน 

อาหารม้ือสุดพเิศษ!!! บนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower)) 
บินภายใน 2 ขา วคิตอเรีย – คลัการี // คลัการี – มอลทริออล 

  ก าหนดการเดนิทาง 

ออกเดนิทางวนัที่ 10-20 เม.ย. // 29 เม.ย.-09 พ.ค. // 14-24 ม.ิย.2562 
 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา ) 

http://www.followmeholiday.com/
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วนัที่ 1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ - เที่ยวชมเมือง  
  สะพานแขวนคาปิลาโน 
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY 

PACIFIC AIRWAYS ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 
11.05 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 750 
15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง น าท่านเปลี่ยนเคร่ืองบิน 
16.20 น. น าท่านออกเดินทางทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ CX 838 

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***  
13.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
  น าท่านเดินทางสู่สะพานแขวนคาปิลาโน ที่พาดผา่นหนา้ผาสูงชนัของแม่น ้ า และไดรั้บการขนานนามวา่เป็น

สะพานขึงที่ยาวที่สุดในโลก แวะชมตัวเมือง “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดก าเนิดของชุมชนเมืองประมาณ
กวา่ร้อยปี ชมนาฬิกาไอน ้าที่ ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี น าท่านชมนครแวนคูเวอร์ เมืองที่เงียบสงบและน่า
อยูติ่ดอนัดบัโลก เน่ืองดว้ยท าเลที่ตั้งอยูริ่มมหาสมุทรแปซิฟิก จึงท าใหมี้อากาศ
ที่อบอุ่นและไม่หนาวเยน็จนเกินไปในฤดูหนาว ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าส าคัญ
ชมท่าเรือส าหรับเรือส าราญขนาดยักษ์ จากน้ันน าท่านสู่สวนสแตนเลย์ 
STANLEY PARK  สวนสาธารณะที่ได้รับการบริจาคที่ดินมาจากชาวเมือง
แวนคูเวอร์ ปัจจุบนัน้ีเปรียบเสมือนป็นปอดที่  ส าคญัของชาวเมือง น าชมแท่ง
เสาโทเท็ม (TOTEM POLE)  สญัลกัษณ์ของชนเผา่พื้นเมือง “อินเดียแดง” แลว้
ขา้มสู่เขตอนุรักษ์พนัธุ์ไม้ทางตอนเหนือของเมือง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า
ส าคัญ ชมท่าเรือส าหรับเรือส าราญขนาดยกัษ์ เก็บภาพความงดงามทาง
สถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน เพลส Canadian Place Building สถาปัตยกรรมหลงัคารูปใบเรือสีขาว 
คล้ายโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนีย ์ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือน้ีเดิมสร้างขี้นเป็นหลงัคาของ Canada 
Pavilion ในงาน World's Fair ที่จดัขึ้นที่แวนคูเวอร์ เม่ือปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts ไดเ้วลา
น าท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอนัน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก 
(Canadian Pacific Rail Station) สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายขา้มทวีป ปัจจุบนัเป็น
สถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์ ผ่านชม “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดก าเนิดของ
ชุมชนเมืองประมาณกวา่ร้อยปีชมนาฬิกาไอน ้ าที่ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ภัตตาคารจีนรสเลิศ 

พกัที่ :   HILTON VANCOUVER HOTEL METROTOWN     หรือระดบัใกล้เคยีง 

http://www.followmeholiday.com/
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วนัที่ 2      เกาะแวนคูเวอร์ - ชมเมืองวคิตอเรีย - บุดชาด การ์เด้น - บินภายในสู่เมืองคลัการี 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
08.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ี น าท่านลงเรือสู่เมือง

วิคตอเรีย เกาะแวนคูเวอร์ ล่องผา่นเสน้ทางท่องเที่ยว 
เส้นทางทะเลในหากโชคดีท่านจะได้เห็น แมวน ้ า 
โลมา และ วาฬเพชฌฆาต ชมทศันียภาพงดงาม (ใช้
เวลาล่องเรือ 1.45 ช.ม.) ถึงท่าเรือที่เมืองวคิตอเรีย น า
เดินทางต่อโดยรถโคช้สู่กลางเมืองวิคตอเรีย เมือง
หลวงรัฐบริติสโคลมัเบีย น าท่านนั่งรถชมเมืองแวะ
ชมหลกักิโลเมตรที่ศูนย ์ (Mile Zero) ของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยูใ่นบริเวณ สวนเขาบีคอน Beacon Hill 
Park น าชมอ่าวหนา้เมืองที่ประกอบดว้ยอาคารเก่าแก่กว่า 100 ปี ชมอาคารรัฐสภา Victoria Parliament งาน
สถาปัตยกรรมในสไตล ์นีโอ บาร๊อค ที่งดงามยิง่ สร้างเสร็จในปี 1897 ชมสวนดา้นหนา้อาคารรัฐสภาที่มีรูป
ป้ันพระนางวคิตอเรีย พระราชินี ผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นที่ระลึก น าท่านเก็บภาพความ
งามดา้นหน้าโรงแรม ดิ เอมเพรส The Empress มีอายเุก่าแก่กว่า 100 ปี สร้างในสไตล์ปราสาทยโุรป เก็บ
ภาพรูปป้ันกับตนัเจมส์คุก ที่ยื่นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ด้านหน้าโรงแรมดิ เอมเพรส จากนั้นเขา้สู่ยา่น
ชุมชนคนเอเชีย ไชน่าทาวน์ แหล่งที่ผูค้นจากกวางตุง้ เขา้มาตั้งหลกัแหล่งตั้งแต่คร้ังสมยัยคุต่ืนทอง ปัจจุบนั
เป็นยา่นธุรกิจการคา้ของเมืองวคิตอเรีย  

 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่สวนพฤษชาติบุทชาด (BUTCHART 

GARDEN) ( ซ่ึ ง ดั ด แ ป ล ง ม า จ า ก เ ห มื อ ง เ ก่ า  ข อ ง ต ร ะ กู ล 

บุทชาด สวนแห่งน้ีมีช่ือเสียงระดบัโลกดว้ยพนัธุ์ไมต่้างๆ อิสระทุก

ท่านตามอธัยาศยัเดินชมการจดัสวนขนาดใหญ่ดว้ย พรรณไมต้ามฤดูกาล ชมดอกไมน้านาชนิด แปลกทั้งสี

และกล่ิน รวมทั้งชมความงดงามของการจดัสวนที่น ารูปแบบมาจากทัว่โลก น ้ าพแุมกไมง้ดงามยิง่  

http://www.followmeholiday.com/
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ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่สนามบินวิคตอเรีย 

…….... น. ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ ………. สู่เมือง คลัการี (CALGARY) 

……… น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคลัการี  รัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA)  แหล่งผลิตน ้ามันมากที่สุดในแคนาดา น าท่าน

เดินทางเข้าสู่ที่พัก 

พกัที่ :   DELTA  CALGARY  IN-TERMINAL  HOTEL              หรือระดบัใกล้เคยีง         
วนัที่ 3     คลัการี - ทะเลสาบหลุยส์ - ทะเลสาบโมเรน - ยอดเขาซัลเฟอร์ - น า้ตกโบว์  
   อุทยานแห่งชาติบาน์ฟ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบหลุยส์” (Lake Louise) (130 กม.) ชมความงดงามของ  ทะเลสาบที่มีน ้ าเป็นสี

เขียวมรกตสดใสจนเม่ือชาวผิวขาวกลุ่มแรกที่เขา้มาส ารวจเสน้ทางเพือ่วางทางรถไฟเม่ือปี 1882 โดยการน า
ของนายทอม วิลสัน Tom Wilson เดินทางมาพบ ทะเลสาบแห่งน้ีไดต้ั้งช่ือให้ว่า ทะเลสาบมรกต แต่ไดรั้บ
การตั้งช่ือใหม่ในเวลาต่อมาอย่างเป็นทางการว่า “ทะเลสาบหลุยส์” ตามพระนามของเจา้ฟ้าหญิงหลุยส์ 
Princess Louise พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจา้วคิตอเรีย อิสระทุกท่านชมความงามของทะเลสาบหลุยส์ 
Lake Louise ทะเลสาบที่มีน ้ าเป็นสีเขียวมรกตสดใส จากนั้นน าท่านเดินทางสู่บริเวณ “ทะเลสาบโมเรน” 
(Moraine Lake) ห่างจากทะเลสาบหลุยส์ไปเพียง 30 กิโลเมตรเท่านั้น ตวัทะเลสาบรายลอ้มด้วยยอดเขา 

มากกวา่สิบลูก ตั้งอยูสู่งกวา่ระดบัน ้ าทะเลถึง 1,885 เมตร น ้ าในทะเลสาบเก็ดจากการละลายตวัของหิมะและ
ธารน ้ าแขง็จากเทือกเขาร๊อคก้ี ท  าใหมี้แร่ธาตุต่างละลาย รวมลงมา กลายเป็นสีเขียวมรกต เม่ือท่านไดส้ัมผสั
ความสวยงามสกัคร้ัง ท่านจะมิมีวนัลืม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊กเน้ือรสเลิศ
พร้อมเคร่ืองด่ืมให้ท่านเลือก (ท่านใดไม่ทานเน้ือวัวกรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าที่แผนกเซลล์) 

http://www.followmeholiday.com/
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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บ่าย น าท่าน “น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์” ดว้ยความสูงกวา่ 2,288 เมตร เพือ่ช่ืนชมความงามของเมืองบาน์ฟ ซ่ึง
โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาร็อกก้ี มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมววิที่สวยงามท่านอาจมีโอกาสเห็นแพะภูเขาที่อาศยัอยู่
ในบริเวณน้ี น าท่านเดินทางสู่เมือง Bunff National Park  เมืองเล็กๆน่ารัก ที่ซ่อนตวัอยู ่ในเทือกเขา Rocky 
ทางด้านตะวนัออกของ Calgary ในรัฐ Alberta ประเทศ
แคนาดา เป็นสถานที่  ที่  นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด 
สามารถเที่ยวเมืองบานน์ฟได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหน
เพราะที่น่ีมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ท  าและ
สัมผสั เช่นกิจกรรมปีนเขา, ตั้งแคมป์, ขี่มา้, ล่าสัตว,์ เดิน
ป่า , ตกปลา , ล่องเรือ , ล่องแก่ง ส่วนคนช่ืนชอบหิมะ 
กิจกรรมในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพฤ้ดูอ่ืนๆ โดยเฉพาะ 
สกี เพราะบริเวณเทือกเขาร๊อคก้ี (Rocky Mountain) ไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งสกีที่สวยที่สุดอีกแห่งหน่ึงของโลก 
ตวัเมือง Banff เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น เราสามารถเดินเล่นทัว่เมืองไดภายในเวลาไม่เกิน 1 
ชัว่โมง สองขา้งทางมีโรงแรมที่พกัทุกระดบัเรียงรายเต็มไปหมด ส่วนมากจะมองเห็นวิวสวยของภูเขาและ
ป่าแถบนั้น ร้านคา้ของฝากของที่ระลึกมีอยู่เต็มไปหมด ให้ท่านสัมผสัธรรมชาติอย่างเต็มอ่ิม อากาศที่
บริสุทธ์ิภายในอุทยานจะท าให้ท่านรู้สึกสดช่ืน ให้ท่านไดเ้ดินเล่นเลือกซ้ือของที่ละลึก พร้อมเก็บภาพอนั
สวยงามของอุทยาน ท่านอาจเจอกวางเรนเดียร์ หรือมูส เดินอยูบ่ริเวณน้ี จากนั้น น าท่านชมสายน ้าตกโบว์ 
(Bow Falls) กดัเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินที่มีสีสันงดงามหลากสี ลดัเลาะธารน ้ าตกสวย 
แปลกตาดว้ยสายน ้ าที่หลากสู่พื้นหินเบื้องล่างแลว้อิสระตามอธัยาศยัเดินเล่น หรือชอ้ปป้ิงของที่ระลึกยา่น
กลางเมืองที่โอบลอ้มไวด้ว้ยออ้มแขนของหมู่ขนุเขาสลบัสลา้งงดงามดว้ยแสงอาทิตยก์ระทบสนัเขาก่อนลบั
ขอบฟ้า 

ค า่ บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...สเต๊กเน้ือรสเลิศ พร้อมเคร่ืองด่ืมให้ท่านเลือก (ท่านใดไม่ทาน
เน้ือวัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกเซลล์)  

พกัที่ :  ELK & AVENUE HOTEL                                      หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 4    บานนฟ์ - ถนนสายโรแมนติก Icefield Parkway - สโนว์ โค้ช - Sky Walk (ทางเดนิ

กระจก) – คลัการี 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น น าท่านเดินทางบนถนนสายแจสเปอร์ (ชมความงามตลอดทั้งเส้นทาง) ซ่ึงเป็น ถนนหลวงสายที่
สวยงามที่สุดสายหน่ึง คดเคี้ยวไปตามเทือกเขาร็อคก้ี ตดัผ่านวนอุทยานเก่าแก่ ที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้ง
สองขา้งทาง และทะเลสาบสีสนัสดใน ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบเหล่าน้ีจะกลายเป็นน ้ าแขง็ซ่ึงส่องประกาย
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งดงามยิง่ น าท่านสู่จุดพกัรถระหว่างทาง เดินทางถึงไอซ์ฟิลด์ พาร์คเวย ์ศูนยน์ักท่องเที่ยว Icefield Tourist 
Center มีเวลาใหท้่านเก็นภาพความสวยงาม หรือเลือกซ้ือของที่ระลึก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านโดยสารบ่าย 
รถบ๊ิกฟุต ตะลุยทุ่ ง
หิมะ Snow Coach  สู่
ทุ่ งน ้ าแข็งโคลัมเบีย 
ไอซ์ฟิลด์ Columbia 

Ice Field ซ่ึงเป็นทุ่งธารน ้ าแข็งล้านปี ที่ใหญ่ ที่สุดในแคนาดา รถสโนวโ์คช้จะน าท่านออกเดินทางสู่จุด
ศูนยก์ลางของทุ่งน ้ าแขง็ มีเวลาอิสระทุกท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
(ขึ้นอยูก่บัฤดูกาล) พิเศษสุด...หลังจากน้ันเดินทางสู่ กลาซียร์ วอค
เกอร์ GLACIER WALKER เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด 
CHECK IN แห่งใหม่ ทางเดินของสกายวอล์ค มีลกัษณะเป็นรูป
เกือกมา้เป็นทางเดินกระจกใสยืน่จากหนา้ผาออกไป 280 เมตร ใช้
วสัดุอย่างดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั้นตลอดแนวสองด้าน พร้อมกับปรับปรุงภูมิทศัน์รอบด้านให้
สวยงามเพื่อให้เป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะไดเ้ดินบนพื้นกระจกใสที่มองทะลุ
เห็นเบื้องล่างที่เป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตร (ช่วงตน้เมษายน โคลมัเบียไอซ์ฟิลด ์อาจจะยงัไม่เปิดให้บริการ
รถสโนวโ์คช้ เน่ืองจากตอ้งดูสภาพอากาศ ทางทวัร์จะจดักิจกรรมอ่ืนทดแทน ซ่ึงจะแจง้ให้ลูกคา้ทราบ
ล่วงหนา้) ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ “คลัการี” 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   DELTA  CALGARY IN-TERMINAL HOTEL      หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 5       คลัการี – มอลทริออล – ชมเมือง  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบกล่อง 
…….. น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล (MONTREAL) โดยเที่ยวบินที่ ………. 

*** ทานอาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน ระหว่างการเดินทาง *** 
…….. น.  เดินทางถึง เมืองมอลทรีออล (MONTREAL)  
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บ่าย น าท่านชม “นครมอนทรีลออล” เมืองวฒันธรรมฝร่ังเศสนอกประเทศฝร่ังเศส ตวัเมืองที่ตั้งอยูร่อบๆ เนิน
เขาที่ปกคลุมดว้ยป่าไมส้วยงาม ที่ช่ือว่ามองตเ์รอลั Mont Real (Mont Royal) ซ่ึงช่ือ น้ีเป็นที่มาของช่ือเมือง 
น าชมเขตเมืองเก่า และเมืองใหม่อาคารสูงทนัสมยั ยา่นการคา้ใตดิ้นที่เหมาะสมกบัหน้าหนาวที่หนาวจดั
และหน้าร้อนที่ร้อนจดัเช่น กนัชมบรรยากาศเมืองแบบฝร่ังเศส เน่ืองจากเมืองน้ีเป็นเมืองชุมชนที่พดูภาษา
ฝร่ังเศสที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศฝร่ังเศส ชมวิหารนอร์ธเทอดามโบสถ์เก่าแก่และยิง่ใหญ่ที่สุดของเมือง
มอลทรีออล อาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจุบนัน้ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะ
แบบนีโอคลาสสิกและ นีโอกอธิก สามารถจุคนได้ประมาณ 
3,800 คน ซ่ึงภายในประดับด้วยไม้แกะสลักและกระจกสี
สวยงามยิ่ง น าท่านข้ามแม่น ้าเซนต์ลอเรนซ์ สู่เกาะเซนต์เฮเลนา 
(St.Helena Island) เก็บภาพความงามของสวนสาธารณะที่
ใหญ่ที่สุดของเมือง น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวของโบสถ์ Saint 
Joseph's Oratory Basilica ซ่ึงตั้ งตระหง่านอยู่บนเขารอยลั 
Mont Royal ตามช่ือเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1967 ในสไตลอิ์ตา
เลียนเรอเนสซองส์ เขา้ชมภายในโบสถท์ี่ยิง่ใหญ่แห่งน้ี พร้อมเก็บภาพความสวยงามของตวัเมือง 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :    LE CANTILE SUITE HOTEL                                                   หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 6     มอลทรีออล - ออตตาวา - ชมเมือง - คงิส์ตัน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองออตตาวา Ottawa” (180 กม.) 

ระหว่างทางท่านจะได้ช่ืนชมกับธรรมชาติอันงดงาม

ประกอบกบัความงดงามของแม่น ้ าเซนต์ลอเรนซ์ ซ่ึงเป็น

แม่น ้ าสาย ส าคญัที่มีช่ือเสียงและสวยงาม สู่เมืองออตตาวา

เมืองหลวงของประเทศคานาดาซ่ึงพระนางเจา้วิคตอเรีย 

ทรงประกาศให้ออตตาว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศ และท าลายความหวงัของเมืองมอลทรีออล เมืองโต

รอนโต และเมืองอ่ืนๆ ที่เป็นคู่แข่งในเร่ืองน้ี น าท่านถ่ายรูปและชมความยิง่ใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท ์ฮิลล ์

(Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอยา่งยิง่ใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลกั ที่มีผูช้มมากที่สุดแห่ง

หน่ึงของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตวัอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟ้ืนฟูกอธิค 
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(Gothic Revival style) สร้างเสร็จใน วนัที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้ งอยู่บริเวณใจกลางเมือง

ออตตาวา ซ่ึงจากจุดน้ีสามารถมองเห็นววิทิวทศัน์อนังดงามของแม่น ้ าออตตาวาไดอ้ยา่งชดัเจน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กปลาแปซิฟิคแซล

มอนรสเลิศ พร้อมเคร่ืองเคยีง  

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกับ อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (National 

Gallery of Canada) ซ่ึงเป็นอาคารกระจกและอาคารหินแกรนิต 

ออกแบบโดย Moshe Safdie สร้างขึ้นในปี 1880 และเปิดอยา่งเป็น

ทางการในปี 1988 ภายใน มีการจดัแสดงภาพวาด, รูปป้ัน และรูป

ถ่ายเป็นจ านวนมาก โดยส่ิงที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชัน่ในการจดั

แสดงก็คงจะเป็น รูปป้ันแมงมุมยักษ์ (The Maman Statue) ของ

หลุยส์ บูร์ชัวส์ (Louise Bourgeois) ศิลปินชาวฝร่ังเศส ซ่ึงถูกจัด

แสดงไวบ้ริเวณทางเขา้หลกัของอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา น า

ท่านเดินทางเลียบแม่น ้ าเซนต ์ลอเรนซ์ ชมเมืองคิงส์ตนั Kingston (185 

กม) เมืองที่มีความงดงามท่ามกลาง ทะเลสาบออนตาริโอ น าเดินทาง

เลาะริมแม่น ้ า เซนต ์ลอเรนซ์ ซ่ึงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างแคนาดา

และสหรัฐอเมริกา 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  HOLIDAY INN HOTEL              หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 7     ล่องเรือ 1,000 เกาะ - น า้ตกไนแองการ่า - ชมเมืองไนแองการ่า 

พกัห้องฝ่ังน ้าตกทุกห้อง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

เดินทางสู่ ท่าเรือ พันเกาะอันเลืองช่ือ 1,000 Island ล่องชมความงามของบา้นพกัตากอากาศที่อยูบ่นเกาะ
ส่วนตวั เรียงรายกนันับร้อยหลงั น่าประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ ท่านจะเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนัสวยงาม
ของธรรมชาติ และสดช่ืนไปกบัอากาศที่บริสุทธ์ิ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย จากนั้น น าท่านออกเดินทางผา่นเขตอุตสาหกรรมของนครโตรอนโต และที่ราบ การเกษตรอนัอุดมสมบูรณ์
สู่เขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกไนแองการ่าและเมืองไนแองการ่าเมืองแห่งความสนุกสนาน จากนั้นน าท่านเข้า
สู่ที่พัก Sheraton On The Fall Hotel หรือเทียบเท่า อิสระทุกท่านเดินเล่น
ชมเมือง และเก็บภาพความงามของน ้ าตกไนแองการ่าตามอธัยาศยั อิสระให้
ท่านเส่ียงโชคกับบ่อนคาสิโนและแหล่งบนัเทิงส าหรับเด็กไม่ว่าจะเป็น 
บา้นผีสิง,โรงภาพยนตร์ IMAX ที่มีเร่ืองราวของน ้ าตกไนแองการ่า, ร้าน
ของที่ระลึกหอสูงสกายลอน ฯลฯ  

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ RED LOBSTER เมนูพิเศษ CANADIAN LOBSTER 

 

พกัที่ :  SHERATON ON THE FALL HOTEL                                    หรือระดบัใกล้เคียง  
*****ให้ท่านได้สัมผสัความงามของน า้ตกอย่างใกล้ชิดกบัห้องพกัฝ่ังน า้ตกทุกห้อง***** 

วนัที่ 8    น า้ตกไนแองการ่า - ล่องเรือชมน า้ตกไนแองการ่า - ชิมไวน์รสเลศิ - โตรอนโต  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านลงเรือ “Hornblower Niagara Cruises” สมัผสัใกลชิ้ดสายน ้ าตกที่ไหลพุง่ลงสู่เบื้องล่างอยา่งใกลชิ้ด 

น าท่านสู่ จุดชมวิว เทเบิล้ร๊อค (Table Rock) ชมน ้ าตกเกือกมา้ที่ไดช่ื้อวา่เป็นน ้ าตกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึง และ 
เป็นส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติของโลก จากนั้น น า
ท่านแวะถ่ายภาพกับจุดชมวิวน ้ าวนเวิล์ดพูล  (Whirl 
Pool) ซ่ึงเป็นช่วงที่แม่น ้ าไนแองการ่าเล้ียวหกัศอก แลว้
ท าให้เกิดน ้ าวนขึ้นมา แวะชมวิวที่สวยงามของน ้ าตก
ในจุดต่างๆ และจุดชมวิว Whirlpool มีเวลาให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัความสวยงามของน ้ าตกไนแองการ่าจน
เตม็อ่ิม  อิสระตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  สุดพิเศษ บนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) ความสูง 775 ฟุต 
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*** สนใจน่ังเฮลิคอปเตอร์ชมน ้าตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 150 USD *** 
บ่าย (น่ั ง เ ฮ ลิ ค อ ป เ ต อ ร์ ( NIAGARA 

HELICOPTER) ชมความงามของน ้ าตกไน
แองการ่าในมุมมองที่น่าต่ืนเตน้ เพื่อไม่ให้
ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆใน
แต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้
พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ไดเ้วลาสมควร
น าท่านเที่ยวชมเมืองไนแองการ่า ออน เดอะ 
เลค เมืองน่ารักริมทะเลสาบ ซ่ึงระหว่างทาง
จะเต็มไปดว้ยไร่องุ่น และไวน์เนอร์ร่ี น าท่านแวะชิมไวน์ รสเลิศจากองุ่นพนัธุ์ต่างๆ รวมถึงไอซ์ไวน์ที่มี
ช่ือเสียงที่สุดของเมืองไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่นครโตรอนโต  

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคารจีน 

พกัที่ :  HILTON  MARKHAM  HOTEL                                    หรือระดบัใกล้เคยีง  
 
วนัที่ 9     โตรอนโต - ขึน้ชมหอคอย ซี.เอน็. - ชมเมือง - ช้อปป้ิง เอาท์เลท็ - สนามบิน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านชม นครโตรอนโต (Toronto) เมืองหลวงของรัฐ

ออนทาริโอ Ontario นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา
ชมบา้นเรือนอันสวยงามของเมือง ที่ได้รับสมญานามให้
เป็นยโุรปแห่งอเมริกาเหนือ ผ่านชมยา่นธุรกิจการคา้ ศาลา
ว่าการเมืองที่ไดัรับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทนั
สมัยใหม่ล ้ ายุค ชมสนามกีฬา สกายโดม SKYDOME ที่
สามารถเปิดปิดโดมได้ เหมาะส าหรับการแข่งขันทุก
ฤดูกาล แล้วขึ้ น ชมทัศนียภาพงดงามของทะเลสาบออนตาริโอและตัวเมืองบนหอคอย CN TOWER  
ส่ิงก่อสร้างที่สูงที่สุดในแคนาดาซ่ึงมี ความสูงถึง 553 เมตร ท่านจะไดช้มทศันียภาพโดยรอบของนครโต
รอนโตไดอ้ยา่งจุใจ เก็บภาพความสวยงามของเมืองโตรอนโต โดยรอบ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ETON และ THE BAY หา้งสรรพสินคา้ยา่นใจกลางเมือง ซ่ึงมีสินคา้หลากหลาย

ชนิดให้ท่านได้เ ลือกซ้ือ เช่น เ ส้ือผ้า  รองเท้า  ยีนส์ GUESS, LEVIS, ESPRIT, POLO, GAP, DKNY 
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เคร่ืองส าอาง (Clinique, Elizabeth Arden, Mac) มีเวลาให้ท่านชอ้ปป้ิง สินคา้แฟชัน่ชั้นน าของแคนาดา และ
อเมริกา ตามอธัยาศยั  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “Toronto Premium Outlets” ใหท้่านไดมี้เวลาในการชอ้ป
ป้ิงสินค้าแบรนด์ดังต่างๆมากมาย อาทิ BURBERY, COACH, CALVIN KLEIN, ARMANI, TOMMY 
HILFIGER ฯลฯ   

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร / น าเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต  

วนัที่ 10    โตรอนโต้ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
01.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX829 

***** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล***** 

วนัที่ 11    กรุงเทพฯ 
05.00 น. เดินทางถึงท่า อากาศยานฮ่องกง จากน้ันน าท่านต่อเคร่ืองบินสู่กรุงเทพฯ 
08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยงบินที่ CX705 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน 

และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้น าทวัร์ มอี านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการโปรแกรม   
ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

10-20 เม.ย.62 154,900 154,900 150,900 49,000 
29 เม.ย.-09 พ.ค.62 159,900 159,900 155,900 49,000 

14-24 มิ.ย.62 154,900 154,900 150,900 49,000 
ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั และไฟลภ์ายในประเทศ พร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเสน้ทาง  
 โรงแรมที่พกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละเมือง  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  

http://www.followmeholiday.com/


                                                                                                                          
                                                                                                                          
บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จ ำกัด 

                                                                             Follow Me Holiday Co.,Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                    License no. 11/09492 
 

                                                                                                                                                            

 

      Tel. 02-408-6777, 062-645-4945        9/27 โครงกำรเวิร์คเพลส  รำชพฤกษ์ - จรญัสนิทวงศ์ ซอยบำงแวก 69 แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com              9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ณ โรงแรมที่พกั ท่านละ 1 ใบ (กรุณาตรวจเช็คสมัภาระทุกคร้ังเม่ือเขา้โรงแรมที่พกั และก่อนออกเดินทาง

จากโรงแรมทุกคร้ังกรุณาตรวจเช็คสมัภาระอีกคร้ัง เพือ่ความแน่นอน) กรณีลืมของไว ้ณ โรงแรมที่พกั ทางหวัหนา้ทวัร์ และ

บริษทัฯ จะรีบติดต่อประสานงานให ้แต่ถา้หากมีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน ตอ้งเป็นความรับผดิชอบของผูลื้ม 

 ท่านสามารถโหลดกระเป๋าใตเ้คร่ืองบินได ้1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่

เกิน 7 กก. 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าแคนาดา และค่าบริการ 
 ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อใบ) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารที่สัง่เพิม่เอง  
 ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ / ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีออกใบก ากบัภาษี 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  60,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้ายส่วน
ที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับ
สายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้      

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

 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ผู้ขอวีซ่าจ าเป็นต้องมาแสดงตัวและสแกนลายนิว้มือ) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 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  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั
หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเลม่เดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เดก็ตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ  าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
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  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
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