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วันแรก
กรุงเทพฯ-แวนคูเวอร -สแตนลีย ปารก
0600 พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร T
สายการบินฟลิปปนส แอรไลน (PR) เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
0925 ออกเดินทางสู เมืองแวนคูเวอร โดยสายการบินฟลิปปนสแอรไลน เที่ยวบินที่ PR753 / PR106
(0925-1410/1650-1445) แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงมะนิลา
.. .. .. .. .. เดินทางขามเสนแบงเวลาสากล เวลาชากวาประเทศไทย 14 ชั่วโมง .. ..
1445 ถึงสนามบินแวนคูเวอร มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา เมืองที่สําคัญที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย
ตั้ ง อยู ริ ม ฝ ง มหาสมุ ท รแปซิ ฟ ก ทางทิ ศ ตะวั น ตกของประเทศแคนาดา แวนคู เ วอร เ ป น ศู น ย ก ลางทาง
เศรษฐกิจและเปนประตูทางเขาแคนาดาทางภาคตะวันตก ปจจุบันเปนเมืองที่ชาวฮองกงอพยพไปอยูมาก
และเปนเมืองที่อุตสาหกรรมการสรางภาพยนตรกําลังรุงเรือง จึงไดชื่อวาเปนฮอลลีวูดของอเมริกาตอน
เหนือเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญและเปนจุดเริ่มตนเสนทางการทองเที่ยวโดยเรือสําราญหลายเสนทาง
หลังจากผานขั้นตอนของพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานเดินทางสูเขาตัวเมือง
ผานชมสวนสาธารณะสแตนลีย ปารก (Stanley Park) ตั้งอยูกลางเมืองแวนคูเวอร เปนเหมือนเกาะยื่น
ลงไปในเบอรราดอินเล็ต มีพื้นที่กวา 10,000 เอเคอร ในสวนมีตนไมขนาดใหญที่มีอายุนับ 100 ป ลอรด
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ค่ํา

สแตนลีย ผูวาการเขตปกครองแคนาดา เปนผูดําริใหสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1888 โดยมีจุดมุงหมายของการ
สรางสวนสาธารณะนี้วา “To the use and enjoyment of people of all colours, creeds and customs for
all time.” สวนแหงนี้เปนสถานที่ที่ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสีผิวไดมาใชประโยชนบนพื้นที่สีเขียว
กลางเมืองนี้ เพื่อการพักผอนหยอนใจ สันทนาการ และการออกําลังกาย จุดเดนของสวนสาธารณะที่
นักทองเที่ยวเขาไปชมกันมากที่สุด คือ กลุมเสาโทเทม (Totem Pole) เสาสัญลักษณที่ตั้งไวเพื่อเปน
ที่ระลึกวาบริเวณนี้เคยเปนถิ่นที่อยูของชนพื้นเมืองอินเดียนมากอน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาที่พัก พักที่ Empire Landmark Downtown Hotel หรือเทียบเทา

วันที่สอง
แวนคูเวอร-วิกตอเรีย-สวนบุตชารด-แวนคูเวอร
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานลองเรือเฟอรรี่ ขามชองแคบจอรเจียสู เกาะวิกตอเรีย (Victoria) เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย
ใหญเปนลําดับ 2 ของรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยูบนอาวที่มีภูมิประเทศสวยงามตรงปลายสุดของทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของเกาะ มีแวดลอมดวยธรรมชาติงดงามมีเทือกเขาใหญยาว 32 กิโลเมตรที่ตอ
เนื่องมาจากรัฐวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาเปนฉากหลัง วิกตอเรียเปนเมืองที่มีอากาศดีเกือบตลอดป เปน
เมืองที่มีแสงแดดแจมใส ขณะที่เมืองอื่น ๆ ของแคนาดาอากาศหนาวเย็นจนมีหิมะตก วิกตอเรียรับมรดก
ความรักสวนมาจากคนอังกฤษ เมืองนี้จึงมีสิ่งแวดลอมเปนสวนสวยทั้งเมือง อาคารบานเรือนลวนกอสราง
ดวยสถาปตยกรรมยุคศตวรรษที่ 19 ในปจจุบันวิคตอเรียเปลี่ยนแปลงจากเมืองที่มีบรรยากาศของชาว
อังกฤษในยุคตื่นทองมาเปนเมืองรีสอรทตากอากาศชายทะเล
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย นําชม สวนบุตชารต (Butchart Garden) หางจากเมืองวิกตอเรียไปทางทิศเหนือ 21 กิโลเมตร เปนสวนไม
ดอกไมประดับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย สรางโดยเจนนี่ บุตชารต ภริยาของนักธุรกิจคา
ปูนซีเมนต เพราะตองการแกไขภาพหลุมใหญบนพื้นดินที่สามีของนางขุดเอาหินปูนไปขาย และทิ้งพื้นที่ไว
อยางนั้นทําใหเกิดภาพที่ไมงดงาม และในป ค.ศ. 1904 เธอจึงตัดสินใจสรางสนามหญา ปลูกตนไม และทํา
สวนดอกไม ปลูกตนไอวี่ซึ่งเปนไมเลื้อยปกคลุมหลุมขนาดใหญที่ถูกขุดดินออกไป ที่ตรงนี้กลายเปนสวน
ต่ําที่เรียกวา Sunken Garden ปจจุบันมีพื้นที่ 55 เอเคอร ในสวนมีแปลงดอกไมนานาพันธุ สวนญี่ปุน
สวนอิตาเลียน สวนกุหลาบ น้ําตก สระบัว ศาลาพักรอน รวมทั้งศาลาแสดงดนตรีกลางสวนดวย ตอน
กลางคืนประดับไฟสวางไสวใหคนชอบดอกไมตนไมสามารถเดินชมตลอดทั้งวันทั้งคืน
สมควรแกเวลานําทานนําทานเดินทางกลับเมืองแวนคูเวอร
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาที่พัก พักที่ Empire Landmark Downtown Hotel หรือเทียบเทา
แวนคูเวอร-สะพานคาปลาโน-แกสทาวน-แคมลูปส-สวนโสม
วันที่สาม
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม เมืองแวนคูเวอร เปนเมืองขนาดเล็ก ถนนสายสําคัญมีไมกี่สายและเปนถนนที่ไมยาวนัก
ยานไชนาทาวน ยานเมืองเกา โรงละครบรอดเวย แกลเลอรี่ศิลปะ ตลาดแหลงชอปปง และรานหนังสือทุก
อยางรวมกันในพื้นที่เล็กๆ ขนาดของเมืองไมใหญเกินไปแตก็ไมแออัดยัดเยียดจนเกินไป โดยมีบานเรือนที่
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บาย

ค่ํา
วันที่สี่
เชา

เที่ยง

อยูอาศัยกระจายอยูรอบนอก ผานชมแคนาดาเพลส (Canada Place) มีหลังคาเปนรูปใบเรือสีขาว คลาย
โอเปราเฮาสที่นครซิดนียของออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี้เดิมสรางขี้นเปนหลังคาของ Canada Pavilion
ในงาน World's Fair ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอรเมื่อป ค.ศ. 1986 ปจจุบันหลังคารูปใบเรือสีขาวนี้เปนสัญลักษณ
สวนหนึ่งของ World Trade Centre, Vancouver Trade and Convertional Centre อันเปนที่รวมโรง
ภาพยนตร ศูนยการคา และอาคารสันทนาการอื่น ๆ มากมาย จากนั้นนําทานผานยานแกสทาวน เปน
ชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยูในบริติชโคลัมเบียกอนที่จะมาเปนแวนคูเวอรอยางที่รูจักกันทุกวันนี้
แตกอนนั้นแกสทาวนเปนเมืองของคนทําไมที่มีชีวิตเงียบเหงาอยูในปา เมื่อแจ็ค ดีหตัน ชาวอังกฤษจาก
เมืองยอรกเชียรมาเปดบารขายเหลาใหพวกกรรมกรที่มาทําปาไมในรัฐนี้ชุมชนนี้จึงไดชื่อวา Gasstown
หรือ Gassy Town ตอมาก็มีผูคนเขามาสรางบานเรือนและรานคาใกล ๆ กับรานของแกสซี แจ็ค ทําให
แกสทาวนเปนเมืองขึ้นมาจนกลายมาเปนยานเมืองเกาของแวนคูเวอร ปจจุบันเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ
ที่นักทองเที่ยวจะตองแวะมาเยี่ยมชมแหลงกําเนิดของเมืองแวนคูเวอร แกสทาวนมีบรรยากาศของเมือง
เกาสถาปตยกรรมวิกตอเรียนที่ไดรับการบูรณะใหมและรักษาใหอยูในสภาพดี จุดที่นาสนใจ คือ รูปปน
ของแกสซี แจ็คที่อ ยูตรงจัตุรั สกลางเมือง และมีนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินได ดวยพลังไอน้ําโดย
นาฬิกาไอน้ําจะตีเสียงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เปนเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุง
ลอนดอนและนาฬิกาจะพนไอน้ําพวยพุงออกมาทุก 1 ชั่วโมง
จากนั้นนําชม สะพานแขวนคาปลาโน (Capilano Bridge) ไดชื่อวาเปนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก
สรางเมื่อป ค.ศ. 1889 ยาวถึง 450 ฟต อยูสูงเหนือแมน้ําคาปลาโนซึ่งไหลเชี่ยวกรากอยูเบื้องลางที่ต่ําลงไป
ถึง 230 ฟุต ความพิเศษของสะพานแขวนคาปลาโน คือ เปนสะพานไมแขวนที่ยาวที่สุดในโลกและกลาวกัน
วาสามารถรับน้ําหนักของเครื่องบินรบไดถึง 3-4 ลําเลยทีเดียว บริเวณโดยรอบจะมีสถานีเพาะพันธุ
ปลาแซลมอน และบันไดปลาแซลมอนที่ชวยใหปลาที่วายทวนน้ําขึ้นมาจากทะเลเพื่อมาวางไขที่ตนน้ําคาป
ลาโนไดสะดวก ปลาแซลมอนเปนปลาที่มีธรรมชาติในการแพรพันธุแปลกกวาปลาอื่น ๆ คือ จะเกิดในน้ํา
จืดแลววายไปใชชีวิตและเติบโตในทะเล เมื่อถึงฤดูวางไขแซลมอนจะกระเสือกกระสนหาทางกลับมายัง
แหลงน้ําจืดสถานที่เกิดของตนเพื่อวางไข ในแมน้ําบริเวณนี้มีปลาแซลมอนชุกชุมมาก ผลิตภัณฑที่ทําจาก
ปลาแซลมอนเปนสินคาที่เปนของฝากที่มีความหมายและราคาถูก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองแคมลูปส (Kamloops) เมืองใหญตั้งอยูใจกลางมณฑลบริติชโคลัมเบียติดกับ
ทะเลสาปที่สวยงาม มีทั้งภูเขา ทะเลสาปน้ําจืด และกิจกรรมสันทนาการหลากหลายประเภท อาทิ ขี่มา
เดินปา สกี วายน้ํา ฯลฯ จากนั้นนําทานชม ไรโสม ชมขั้นตอนการผลิตโสม (Ginseng Factory) ซึ่งเปน
พืชสมุนไพรที่สามารถรักษาและบํารุงสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงมาก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาที่พัก พักที่ Delta Sun Peak Resort หรือเทียบเทา
แคมลูปส -โกลเดน-เมืองเลกหลุยส-ทะเลสาบเลกหลุยส
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองโกลเดน (Golden) อยูระหวางรอยตอของรัฐบริติชโคลัมเบีย และอัลเบอรตา
ระหวางการเดินทางผานน้ําตกและทะเลสาบที่สวยงามตลอดการเดินทาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บาย นําทานเดินทางสู เมืองเลกหลุยส (Lake Louise) เปนทั้งชื่อเมืองและชื่อทะเลสาบเมืองชนบทที่อยูต่ํากวา
ทะเลสาบเดิมเปนหมูบานเล็กๆ ที่คนงานสรางทางรถไฟใชเปนที่พักสมัยนั้นชุมชนนี้มีชื่อวา Holt City
จนกระทั่งชาวผิวขาวที่เขามาสํารวจเพื่อวางทางรถไฟเมื่อป 882 โดยการนําของนาย ทอม วิลสัน(Tom
Wilson) ไดมาพบทะเลสาบแหงนี้และตั้งชื่อวา ทะเลสาบมรกต ตอมาในป ค.ศ. 1914 จึงไดชื่อใหมวา
Lake Louise เพื่อเปนเกียรติแกเจาหญิงหลุยส คาโรไลน อัตเบอรตา พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจา
วิคตอเรีย ชมความงดงามของ ทะเลสาบหลุยส ซึ่งอยูเหนือเมืองบานฟขึ้นไป 60 กิโลเมตร ทะเลสาบอยูสูง
กวาระดับน้ําทะเล 1,730 เมตร ทะเลสาบที่มีน้ําเปนสีเขียวมรกต แวดลอมดวยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลน
ปกคลุมยอดเขา และมีผิวน้ํานิ่งที่เรียบใสราวกับกระจกสะทอนเงาของขุนเขาและธารน้ําแข็งที่อยูสูงขึ้นไป
เปนภาพที่งดงาม สุดพรรณนา
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก พักที่ Lake Louise Inn หรือเทียบเทา
วันที่หา
โคลัมเบียรไอซฟลด-เมืองบานฟ
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเปลี่ยนเปนรถ Snow Coach มุงหนาสู ลานน้ําแข็งโคลัมเบียไอซฟลด (Columbia Icefield) เปน
ธารน้ําแข็ง Glacier ที่มีอายุนับหลายลานป ซึ่งมีขนาดใหญพอๆ กับเมืองหนึ่งเมือง เปนเนินเขาที่มีหิมะ
ปกคลุมหนาเปนเมตรเปนดินแดนสวรรคของนักสกี ชมความงดงามของธารน้ําแข็งอันขาวโพลนกวางไกล
สุดสายตาของแคนาเดี้ยนร็อคกี้ และธารน้ําแข็งเพยโตกลาเซียร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย นําทานเดินทางสู เมืองบานฟ (Banff)เมืองเล็กๆ และเปนปากทางเขาไปสู อุทยานแหงชาติบานฟตั้งอยู
ในหุบเขาชื่อ โบวริเวอรวัลเลย (Bow River Valley) มีฉากหลังเปนเทือกเขาแคสเคด ที่มีความสูงถึง 2,998
เมตร ประวัติของเมืองมีอยูวาในป ค.ศ. 1880 ทานลอรด Strathcona มาเยือนชุมชนแหงนี้และเกิดความ
ประทับใจในความงามของภูมิประเทศจึงตั้งชื่อเมืองตามชื่อเมืองบานฟเชียร อันเปนบานเกิดของทาน
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก พักที่ Holiday Inn Canmore หรือเทียบเทา
วันที่หก อุทยานแหงชาติบานฟ-กระเชาลอยฟา ซัลเฟอร เมาทเทน-เวอรนอน
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเที่ยวชม อุทยานแหงชาติบานฟ (Banff National Park) เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกและมี
ชื่อเสียงมากที่สุดของแคนาดา ตั้งอยูริมเสนทางสายทรานซ แคนาเดียน ไฮยเวย เมืองสําคัญ 2 เมืองใน
บริเวณนี้ คือ เมืองบานฟ และเมืองเลกหลุยส เมื่อป ค.ศ. 1841 สมัยนั้นยังไมมีใครรูจักดินแดนแถบนี้เลย
จนถึงปลายป ค.ศ. 1880 ไดมีการกอสรางทางรถไฟขามทวีปสาย Canadian Pacific Railway คนงาน
กอสรางไดมาเห็นความงามของธรรมชาติที่เปนดินแดนแหงภูเขาที่สวยงามนี้ จึงเอาไปเลาลือถึงความ
งดงามของภูมิประเทศบนเทือกเขาร็อกกี้ และตอมาคนงานไดไปพบบอน้ําพุรอนที่มีแรกํามะถันมากมาย
ในบริเวณนี้ จึงบอกตอ ๆ กัน ทําใหมีคนอยากเห็นแลวพากันเดินทางเขามาดูน้ําพุรอนมากขึ้น เพื่อ
ปองกันไมใหนายทุนเขามาหาประโยชนจากน้ําพุรอนซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลบริติชโคลัมเบีย
จึงประกาศจัดพื้นที่ 10 ตารางไมลของเทือกเขาซัลเฟอรนี้เปนเขตอุทยานเทือกเขาร็อกกี้ (Rocky
Mountain Park) ขึ้นในบริเวณที่พบน้ําพุรอนในป ค.ศ. 1885
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นําทานเดินทางสู เทือกเขาซัลเฟอร (Sulphor Mountain) ภูเขาสูงที่เปนจุดกําเนิดของบอน้ํารอนใน
อุทยานแหงชาติ เพราะเมื่อฝนตกลงที่ยอดเขาน้ําฝนจะไหลผานชั้นกํามะถันลงไปรวมกันในทางน้ําใตดิน
ที่ไดรับความรอนจากใตโลก เมื่อสะสมมากเขาน้ําที่ไหลออกมาจากพื้นดินใตภูเขาจะกลายเปนน้ํารอน
บางแหงไมมีทางน้ําไหลน้ํารอนใตดินจะพุงออกมาตามรอยปริแตกของชั้นหินกลายเปนน้ําพุรอนขึ้นมา
นําทานสูสถานีรถกระเชาชื่อวา Sulphor Mountain Gondola Lift (กระเชานั่งไดคันละ 4 ทาน) ขึ้นไปยัง
จุดชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร ซึ่งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 2,285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังสวนที่สูง
ที่สุดของยอดเขา คือ ยอดแซนซัน (Sanson Peak) สูง 2,337 เมตร ขางบนมีอาคารที่ทําการสําหรับนัก
พยากรณอากาศ ชื่อ นอรมัน แซนซัน (Norman Sanson) ชาวแคนาดาเรียกอาคารนี้วา “รังนกอินทรี”
อาคารนี้เปนสถานที่ซึ่งนักพยากรณอากาศ ขึ้นมาทํางานที่นี่เมื่อป ค.ศ. 1903 ในอาคารยังมีโตะ เกาอี้
เตียงนอน และสิ่งของเครื่องใชสมัยที่แซนซันมาทํางานอยู ระหวางทางเดินไปยังยอดเขามีจุดชมวิวอยูเปน
ระยะ ๆ และมีปายใหความรูเรื่องสัตวปาในทองถิ่นกับธรรมชาติที่เห็นอยูรอบตัว และจุดชมวิวแหงนี้ยัง
สามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาร็อกกี้และทะเลสาบเอเมอรัลอันงดงามอีกดวย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย นําทานเดินทางสู เมืองเวอรนอน(Vernon) เปนเมืองที่สวยงามมาก ซึ่งตั้งอยูปลายทะเลสาบโอคานาแกน
แลวยังอยูในใจกลางเทือกเขาร็อกกี้ ที่เปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยงธรรมชาติของโลกอีกดวย ผานชมความ
งดงามของเทือกเขา ทะเลสาบตลอดสองขางทาง
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก พักที่ Prestige Hotel หรือเทียบเทา
วันที่เจ็ด
เวอรนอน-เควโลนา-ไรองุน-แวนคูเวอร-ชอปปง-กรุงเทพฯ
เชา บริการอาหารเชา ณหองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองเควโลนา เมืองขนาดเล็กที่มีประชากรเพียงแค 165,000 คน เปนเมืองที่ขึ้นชื่อดาน
การทําไวน มีสภาพภูมิอากาศที่กึ่งแหงและอบอุนเหมาะแกการปลูกองุนเพื่อทําไวนและสวนผลไม อาทิ
เชอรรี่,ลูกพีช,แอปเปล นําทานเที่ยวชมไรองุนพรอมทั้งชิมไวนยอดนิยมที่มีทั้งไวนแดงและไวนขาว พรอม
ทั้งคนหาเรื่องราวตํานานของสัตวประหลาด โอโกโปโกะ แหงทะเลสาบโอคานาแกน สัตวประหลาดจาก
ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงอีกตัวหนึ่ง ซึ่งมีบันทึกการพบมากกวาหนึ่งพันครั้งวามีผูพบเห็น สัตวประหลาดตัวนี้
ในทะเลสาบโอคานาแกนซึ่งลึกกวา 1,200 ฟุต ดวยลักษณะของสัตวรางใหญ หัวเล็กคลายมา คอยาว มี
โหนกหลายอันเทาเปนพังผืดและหางเปนเหมือนแสยาว จากการตรวจสอบดวยการจับภาพเคลื่อนไหว
และระบบโซนารไดขอพิสูจนถึงการมีอยูของสิ่งมีชีวิตบางอยางที่เคลื่อนไหวอยูใตน้ําลึกทําใหเชื่อกันวา
โอโกโปโกะ ไมไดเปนเพียงแคเรื่องเลาหรือตํานาน แตมันนาจะมีอยูจริงในทะเลสาบแหงนี้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย นําทานเดินทางกลับสู เมืองแวนคูเวอร (Vancouver) เดิมเปนถิ่นของชาวอินเดียน ซึ่งเปนชาวพื้นเมือง
ดั้งเดิม และไดมีนักสํารวจชาวสเปนเดินทางมาถึงเปนพวกแรกในป ค.ศ. 1791 ตอมากัปตันจอรจ แวนคู
เวอร แหงราชนาวีอังกษ พากองเรือเดินทางมาถึงในวันที่ 13 มิถุนายน 1792 หลังจากนั้นชนผิวขาวได
อพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน มีการตั้งบริษัททําไมในป ค.ศ. 1865 สวนชาวจีนซึ่งเขามาอยูในรัฐบริติชโคลัมเบีย
ตั้งแตป ค.ศ. 1950 นั้นเพื่อมาเปนแรงงานกอสรางทางรถไฟขามทวีปสาย Canadian Pacific Railway ซึ่ง
บริษัทรถไฟแคนาเดียนแปซิฟกไดเลือกเอาเมืองแวนคูเวอรเปนชุมทางรถไฟของภาคตะวันตก และในป
ค.ศ. 1886 เกิดไฟไหมใหญทําลายเมืองแวนคูเวอรจนเสียหายเกือบหมด แตมีการสรางเมืองใหมอยาง
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ค่ํา

รวดเร็วเพื่อใหทันกําหนดการเปดการเดินรถไฟขามทวีปสายแรกมายังแวนคูเวอร หลังจากการบูระเมือง
ใหมแวนคูเวอรก็เจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว และกลายเปนประตูสูทวีปอเมริกาเหนือที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง
สําหรับผูอพยพจากตะวันออกไกล รวมทั้งเปนทาขนสงสินคาเพียงทาเดียวฝงตะวันตกของประเทศตลอด
ศตวรรษที่ 20 ปจจุบันเมืองแวนคูเวอรเปนเมืองที่มีวัฒนธรรมแบบผสมเชนเดียวกับนิวยอรกที่มีคนหลาย
เชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรม คนแวนคูเวอรเปนฝรั่งแบบอังกฤษปนอเมริกัน แตก็มีคนเอเชีย คนจาก
ยุโรปกลาง กับคนพื้นเมืองหรืออินเดียนแดงเปนชนกลุมนอย คนขับรถมักจะเปนคนอินเดียหรือชาว
อาหรับ ปจจุบันเมืองนี้มีคนฮองกงอพยพเขามาอยูเปนจํานวนมาก ทําใหเมืองแวนคูเวอรมีบรรยากาศ
เปนนานาชาติมากขึ้นไปอีกและเขาสูยานการคาซึ่งรานคาสวนใหญตกแตงหรูหรา ขายสินคาแบรนดเนม
อิสระใหทานชอปปงสินคาแฟชั่นแบรนดเนมชั้นนํา,รานขายของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินแวนคูเวอร

วันที่แปด พักผอนบนเครื่องบินตลอดทั้งคืน
0030 ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟลิปปนส แอรไลน เที่ยวบินที่ PR 117
.. .. .. .. .. เดินทางขามเสนแบงเวลาสากล เวลาชากวาประเทศไทย 14 ชั่วโมง .. ..
วันที่เกา
มะนิลา-กรุงเทพฯ
0530 ถึงสนามบินกรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
1035 ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟลิปปนส แอรไลน เที่ยวบินที่ PR730
1345 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.............
◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం

หมายเหตุ
✎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับราคา/ยกเลิกการเดินทาง กรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา15 ทานโดยที่จะแจงใหทราบลวงหนากอน 10 วัน
✎ รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน ,โรงแรมที่พักในตางประเทศ,เหตุการณ
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญเนื่อง การทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบ
เหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการ
นั้นที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
✎ บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสาร
เดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว
✎ ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวนบริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซาอันสืบ
เนื่องมาจากตัวผูโดยสารเองหรือทานใหเอกสารในการทําวีซาไมทันกําหนดและทางบริษัทฯตองออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกคา
จะตองจายเงินคาทัวรทั้งหมดกอนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ
✎ กรณีวีซาไมผานถาหากผลวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติ ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายตามความจริงบางสวนที่ทางบริษัทไดจายไปและไม
สามารถยกเลิกไดทัน สวนคาตั๋วเครื่องบินทางบริษัทจะดําเนินการทําเรื่องคืนเงินใหตามจริงที่สายการบินทําการคืนใหใชเวลาประมาณ 3-6
เดือน (การทําเรื่องคืนเงินคาตั๋วขึ้นอยูกับเงื่อนไขแตละสายการบิน)
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อัตราคาบริการ
ราคาผูใหญ
พักหอง2หรือ3ทาน

ราคาเด็ก1ทาน
พักกับผูใหญ 1ทาน

ราคาเด็กเสริมเตียง
พักกับผูใหญ 2ทาน

ราคาเด็กไมเสริมเตียง
พักกับผูใหญ 2ทาน

พักเดี่ยวเพิม่

98,900.-

98,900.-

93,900.-

89,900.-

16,500.-

หมายเหตุ : ราคาเด็ก สําหรับเด็กอายุระหวาง 3-11 ป/ เวลาและรายการไดจัดทําลวงหนาสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อัตรานี้รวม
✓คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัดและคาภาษีสนามบินทุกแหง(ที่มี)
✓ คาวีซาทองเที่ยว
✓คาโรงแรมที่พัก,คาเขาชมสถานที่,คาอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
✓คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางสําหรับผูเดินทาง อายุระหวาง 18ขึ้นไปแต ไมเกิน 70ป / กรณีเสียชีวิตวงเงินทานละไมเกิน 1,000,000.บาท(ไมเกินหนึ่งลานบาท)/กรณีประสบอุบัติเหตุวงเงินทานละไมเกิน 500,000 .- บาท(ไมเกินหาแสนบาท)
สําหรับผูที่อายุต่ํากวาหรือเกินกวาเกณฑที่ระบุจะไดความคุมครองเปนครึ่งหนึ่งของเงินคุมครอง ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
(โดยทานจะตองมีใบเสร็จรับเงินและใบรับรองจากแพทยที่ออกใหในวันเกิดเหตุเพื่อสงบริษัทประกันใชประกอบในการพิจารณา)
อัตรานี้ไมรวม
✗คาทิปหัวหนาทัวร, คนขับรถ ทานละ 5 CAD/คน/วัน
✗Tax,Insurance,Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน หากมีการประกาศปรับขึ้น คิดอัตรา ณ วันที่ 1 มิถุนายน 55
✗คาทําหนังสือเดินทาง(Passport), คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
✗คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (ไมเกิน 20 กิโลกรัมตอทาน)
✗คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
✗คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี)

เงื่อนไขการจอง ชําระทั้งหมด หรือ ชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 21 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

➮ ยึดเงินมัดจําทานละ 5,000 นับตั้งแตวันชําระเงินมัดจํา
➮ กอนเดินทาง 30 วัน ยึดเงินมัด 50% ของราคาทัวร
➮ กอนเดินทาง 15 วัน ยึดเงิน 100 % ของราคาทัวร
◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం ◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศแคนาดาใชเวลาพิจารณาวีซา 10 วันทําการ
กรุณาเตรียมเอกสาร ทานละ 1 ชุด
1.หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่มีอายุเหลือการใชงานมากกวา6 เดือนหากมีเลมเกาควรใหมาดวยไมวาจะเคยมีวีซาเขา
ประเทศหรือไมก็ตามเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
2.รูปถายสีพื้นหลังขาวเทานั้น ขนาด 2x2นิ้ว จํานวนทานละ 2รูป (หามเปนภาพถายที่สแกนจากคอมพิวเตอร,ไมสวม
แวนตาดํา,แตงกายสุภาพ,ไมเอารูปรับปริญญา,ใสชุดครุยหรือใสชุดราชการไมยิ้มตองไมเปนลวดลาย)
3.สําเนาทะเบียนบาน,บัตรประชาชน,สําเนาสูติบัตร(อายุต่ํากวา21 ป),สําเนาทะเบียนสมรส,ใบหยา(ถามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถามี) ในกรณีเด็ก(กรณีอายุต่ํากวา21 ป)ที่ไมไดเดินทางพรอมผูปกครอง
-สําเนาสูติบัตร,สําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบียนบานของผูเดินทาง(เด็ก)
-หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
-สําเนาทะเบียนบาน,บัตรประชาชนของบิดาและมารดา
-ใบรับรองการงาน,การเงินของบิดาหรือมารดา
-หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางที่ทําจากที่วาการอําเภอหรือที่วาการเขตเทานั้น
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4.หลักฐานการงานออกเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
กรณีเจาของธุรกิจหรือประกอบธุรกิจสวนตัว หนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการและชื่อผูเดินทางเปนหุนสวนหรือเปน
เจาของกิจการ,สําเนาทะเบียนการคา คัดไมเกิน3เดือน,สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
กรณีประกอบทําธุรกิจสวนตัวแตไมไดจดทะเบียนการคา ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
กรณีพนักงานบริษัททั่วไป ใชหนังสือรับรองการทํางานตัวจริง โดยระบุเริ่มวันทํางาน,ตําแหนง,เงินเดือน,อายุงาน
กรณีขาราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานนั้นๆ(ภาษาอังกฤษเทานั้น),สําเนาบัตรประจําตัวราชการ1 ชุด
กรณีนักเรียน-นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากโรงเรียน,มหาวิทยาลัย เทานั้น(ภาษาอังกฤษ)
5.หลักฐานการเงิน กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชชื่อของสถานทูต**
5.1 จดหมายรับรองธนาคาร(Bank Certificate)+ถายสําเนาบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย โดยถายทุกหนา
ตั้งแตแรก-ปจจุบัน โดยจดหมายรับรองและบัญชีเงินฝากตองตรงกัน ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแส***
5.2 สมุดเงินฝาก(เลมจริง)+ถายสําเนาบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ถายทุกหนาตั้งแตแรก-ปจจุบัน
กรณีที่เดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลใน
ครอบครัวดวยที่เรียกวา Bank Sponser ทานละ 1 ฉบับจากทางธนาคาร

เพื่อเปนประโยชนในการกรอกคํารองขอวีซา กรุณาใหขอมูลโดยละเอียดและเปนจริง
1ทาน ตอ 1 ขอมูล พรอมทั้งสงหนา PASSAPORTแนบมาดวย
ขอมูลสวนตัว ชื่อ-สกุล(นาย /นาง/นางสาว):
.วัน/เดือน/ปเกิด:
.อายุ:
.ป
เลขที่:
.ซอย/ถนน:
.แขวง/เขต:
.
.รหัสไปรษณีย:
.ระยะเวลาอาศัย: .ป .เดือน
จังหวัด:
.Email:
.
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได เบอรบาน:
.มือถือ:
หนังสือเดินทางเลมเกาเลขที่:
. กรุณาระบุประเทศที่ทานเคยเดินทาง:
.
ใน 10 ป ที่ผานมาทานเคยเดินทางเขาประเทศกลุมเชงเกน หรือไม (✓): เคย ไมเคย
.
หากเคยโปรดระบุวัน/เดือน/ป พรอมหมายเลขวีซา:
.
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาจากประเทศที่จะเดินทางหรือไม (✓): เคย ไมเคย ถาเคยโปรดระบุ:
สถานภาพปจจุบัน (✓) :
โสด/
แตงงานแบบจดทะเบียนสมรส/
แตงงานแบบไมจดทะเบียนสมรส
มาย/
หยา/
แยกกันอยู.
.
ขอมูลคูสมรส ชื่อ–สกุลคูสมรส
.วัน เดือน ป เกิด
จังหวัดที่เกิด
.สัญชาติ
.ที่อยูของคูสมรส
.
.
คูสมรสจะเดินทางไปกับทานดวยหรือไม
.เลขที่หนังสือเดินทางคูสมรส
.วันหมดอายุ
.จํานวนบุตร
.คน
วันที่ออกหนังสือเดินทาง
(1)ชื่อ – สกุลบุตร
.วัน/เดือน/ปเกิด
.จังหวัดที่เกิด
.
เดินทางไปกับทานดวยหรือไม
.
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(2)ชื่อ – สกุลบุตร
.วัน/เดือน/ปเกิด
.จังหวัดที่เกิด
เดินทางไปกับทานดวยหรือไม
.
.วัน/เดือน/ปเกิด
.จังหวัดที่เกิด
(3)ชื่อ – สกุลบุตร
เดินทางไปกับทานดวยหรือไม
.
วัน/เดือน/ปเกิด
.จังหวัดที่เกิด
ชื่อ-สกุลมารดาของทาน
วัน/เดือน/ปเกิด
.จังหวัดที่เกิด
ชื่อ-สกุลบิดาของทาน
ขอมูลการงาน ชื่อสถานที่ทํางาน
.ระบุตําแหนง
.ระยะเวลาการทํางาน .ป .เดือน/เงินเดือนที่ทานไดรับ
วัน/เดือน/ปที่เริ่มทํางาน
ที่อยูสถานที่ทํางาน เลขที่
.ซอย/ถนน
.แขวง/เขต
.รหัสไปรษณีย
.เบอรติดตอ
จังหวัด
ทานมีรายไดจากแหลงอื่นหรือไม/เทาไหร กรุณาระบุ
.ระบุคาใชจายสวนตัวตอเดือน
คาใชจายที่ทานกับสมาชิกครอบครัวของคุณ/ตอเดือน
.บาท
ใครเปนผูออกคาใชจายในการเดินทางครั้งนี้ กรุณาระบุ
ขอขอบพระคุณ…..
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.
.
.
.
.
บาท.
.
.
.บาท
.

