
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 07.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4  

                    ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เคานเ์ตอรส์ายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) โดยจะมีเจา้ 
                         หนา้ท่ี จากบรษิัทฯ คอยบริการตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทา่นก่อนการเดนิทาง 
11.00 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เท่ียวบนิท่ี CX750 
15.00 น. เดนิทางถึงสนามบินนานาชาตฮิ่องกง เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 
16.15 น. ออกเดนิทางตอ่จากฮอ่งกง สู ่แวนคูเวอร ์ด้วยเทีย่วบินที ่CX 810 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **** 

วันเสาร์ที ่

 16 พ.ค. 2563 
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ [1] 



13.00 น. เดนิทางถงึเมืองแวนคูเวอร ์ประเทศแคนาดา เป็นเมืองทา่ท่ีตัง้อยูใ่นรฐั British Columbia ทาง
ทิศตะวนัตกของประเทศแคนาดา หลงัจากผา่นดา่นตรวจหนงัสือเดนิทางและศลุกากรเรียบรอ้ย
แลว้ น าคณะนั่งรถโคช้เดนิทางสู่สะพานแขวนคาปิลาโน่ (Capilano Suspension Bridge) 

สะพานแขวนท่ีมีความยาวท่ีสดุถึง 450 ฟตุ และมีความสงูจากระดบัของแมน่ า้คาพิลาโนท่ี่อยู่
เบือ้งลา่งถึง 230 ฟตุ หรือประมาณ 70 เมตร สะพานแขวนแห่งนีแ้ข็งแรงมากขนาดสามารถ
รองรบัเครื่องบินรบจ านวน 10 ล าไดใ้นคราวเดียวกนั เม่ือทา่นเดนิขา้มสะพานไปอีกดา้นทา่นจะ
ไดพ้บกบัป่าเขตรอ้นชืน้ท่ีมีพนัธุไ์มน้านาชนิดท่ียงัคงความอดุมสมบรูณ ์ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ “สแตนลีย์ พาร์ค” หนึ่งในสวนสาธารณะของแวนคเูวอรท่ี์กวา้งใหญ่
เป็นอนัดบัท่ีสองของเขตอเมริกาเหนือ ใหท้า่นแวะถ่ายรูปกบั เสาโทเทม   ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์อง
ชาวพืน้เมืองแคนาดาเพื่อเป็นท่ีระลกึ  
น าคณะเดินทางเขา้สู่ ตัวเมืองแวนคูเวอร ์ชมย่านไชน่าทาวน ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศแคนาดา 
ชม “แกสทาวน์” ศนูยก์ลางการซือ้ขายแหง่แรกของนครแวนคเูวอร ์ตัง้แตส่มยัปี ค.ศ. 1900 แต่
ทกุวนันีแ้กสทาวนเ์ป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั จดุสนใจในแกสทาวนคื์อรูปป้ันแกสซี แจ๊ค ยืนท า
หนา้เมาไมส่รา่ง และก็ยงัมีนาฬิกาพลังไอน า้เรือนแรกของโลกท่ีเดินไดด้ว้ยพลงัไอน า้ มี
น า้หนกักวา่ 2 ตนั ซึ่งจะสง่เสียงพน่ไอน า้ออกมาทกุๆ 15 นาที และบอกเวลาทกุ 1 ชั่วโมง เป็น
เสียงนกหวีดตามจงัหวะท านองเดียวกนักบันาฬิกาเวสมินเตอรข์ององักฤษ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น 
น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั Hyatt Regency Vancouver หรือเทียบเท่า (- / - /D)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
หลงัอาหาร น าคณะเดนิทางสูท่า่เรือเพ่ือพาท่านลอ่งเรือ เฟอรร์ี่สู ่เกาะวิคตอเรีย หนึ่งในเกาะท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุของโลก ทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพอนัสวยงามโดยรอบตลอดการ
เดนิทาง  เม่ือถึง เมืองวิคตอเรีย เมืองหลวงของรฐับริติชโคลมัเบีย น าทา่นสมัผสักลิ่นอายของ
เมืองวิคตอเรีย โดยผา่นชมสถานท่ีส าคญัตา่งๆ อาทิเชน่ ตกึรฐัสภา มหาวิทยาลยัวิคตอเรีย ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงของประเทศแคนาดา เป็นตน้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย น าคณะเดนิทางสู ่บุทชาร์ทการเด้น สวนดอกไมท่ี้มีอายเุก่าแก่ถึง 100 ปี ท่านจะไดส้มัผสักบั

สีสนัของดอกไมน้านาพรรณและตน้ไมท่ี้แตกตา่งกนัตามแตล่ะฤดกูาล พรอ้มถ่ายรูปกบัมวลหมู่
ดอกไมน้านาชนิดท่ีแยม้บานและโปรยกลิ่นหอมอยู่ตลอดสองขา้งทาง เม่ือสมควรแก่เวลา น าคณะ
สู ่ท่าเรือ เพือ่ล่องเรือกลับแวนคูเวอรจ์ากนัน้น าคณะนั่งรถโคช้เดนิทางเขา้สู ่ตัวเมืองแวนคู
เวอร ์

เย็น รบัประทานอาหารเย็น  
น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั Hyatt Regency Vancouver หรือเทียบเท่า (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

วันอาทิตย์ท่ี 

 17 พ.ค. 2563 
แวนคูเวอร์ – เกาะวิคตอเรีย – แวนคูเวอร์ [2] 



06.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบิน เมืองแวนคูเวอร ์  
09.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองคัลการ่ี โดยสายการบิน West Jet   เท่ียวบนิท่ี WS 116 
11.22 น. เดนิทางถึงสนามบนิคลัการี่ เมืองคลัการี่ตัง้อยูท่ี่รฐัอลัเบอรต์า้ เมืองเศรษฐกิจอนัมั่งคั่งดว้ย

ทรพัยากรธรรมชาตแิละน า้มนัดบิซึ่งสรา้งความร ่ารวยใหแ้ก่รฐัอย่างมากมาย เป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุ
เป็นอนัดบัหนึ่งของรฐัอลัเบอรต์า้และเป็นเมืองหนา้ด่านสู่เทือกเขาร็อกกี ้ภูมิประเทศของรฐันี ้

จะประกอบไปดว้ย เทือกเขารอ็คกีอ้นัสงูชนั ทุง่หญา้แพรรี่อันกวา้งใหญ่, อุทยานแห่งชาติ
บารน์ฟ ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะซึ่งมีเนือ้ท่ีขนาดใหญ่เท่ากับประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ทัง้ประเทศ 
เมืองคลัการีเป็นเมืองคาวบอยท่ีมีช่ือเสียงจากการจดังาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในโลก 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
หลงัอาหารกลางวนัน าทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบมรกต หรือทะเลสาบเลคหลุยส ์(ใชร้ะยะเวลา 
ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ซึ่งตัง้ช่ือเพ่ือเป็นเกียรตแิก่เจา้หญิงแคโรไลน ์หลยุส ์อลัเบอรต์า้ พระ
ราชธิดาองคท่ี์ 4 ในสมเดจ็พระราชินีวิคตอเรีย ทา่นจะไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศอนัเงียบสงบของ
ทะเลสาบหลยุส ์ท่ีมีน า้ใสสีฟ้าอมเขียวตดักบัพืน้น า้แข็งสีขาวของภเูขาน า้แข็งวิคตอเรียทาง
ดา้นหลงั สมัผสัมนตเ์สน่หข์องความเรียบง่าย ท่ีดงึดดูผูค้นจากทั่วโลกนบัลา้นคน ความงาม
ของเลคหลยุสจ์ะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะฤดกูาล ซึ่งจะมีทัง้ดอกไมแ้ละหิมะขาวเหมือนปยุฝา้ย 
“เลคหลุยส”์ ทะเลสาบท่ีไดถ้กูบนัทึกเป็นภาพยนตรม์ากมาย เช่น เดียรฮ์นัเตอร ์มินิซีรี่สต์า่งๆ 
และละครฮิตช่อง 3 เรื่องเหมือนคนละฟากฟ้า  
จากนัน้น าทา่นชม ทะเลสาบโมเรน (ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 20 นาที) ทะเลสาบสีฟ้าท่ีสวยตดิ
อนัดบันกัทอ่งเท่ียวตอ้งมาเยือนมากท่ีสดุแหง่หนึ่งของแคนาดา และยงัเป็นสถานท่ีท่ีถกูถ่ายภาพ
มากท่ีสดุของประเทศ น า้สีฟ้าซึ่งเกิดจากการละลายของธารน า้แข็งในเขตอทุยานแหง่ชาต ิBanff 
National Park ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีหบุเขา The Valley of the ten peaks ซึ่งน า้สีฟ้าสวยนีเ้กิดจากการ
หกัเหของแสง และ ธารน า้แข็ง  ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพโดยรอบท่ีสวยสดงดงามดั่ง
อยูบ่นสรวงสวรรค ์
น าทา่นเดนิทางสู่เมืองบารน์ฟ (Banff) (ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง) บารน์ฟ เป็นเมืองเล็กๆ 
ท่ีอยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาติ Banff National Park ตัง้อยู่ในรฐั Alberta ซึ่งเป็นอทุยานแหง่ชาติ
แหง่แรกของประเทศแคนาดา ท่ีอยูส่งูเหนือระดบัน า้ทะเลในเทือกเขาแคนาเดียนร็อกกี ้ถึง 1,600 
เมตร เมืองบารน์ฟเป็นเมืองท่ีมีเสนห่ส์  าหรบันกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบกับธรรมชาติ เป็นเมืองเล็กๆ 
ท่ีรายลอ้มไปดว้ยภเูขา ภายในเมืองจะมีถนนหลกัเพียงเสน้เดียวคือ Banff Avenue ตวัอาคารจะมี
ความเป็น Resort Town สวยงามนา่พกัเป็นอยา่งมาก 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น   
                         น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Banff  Caribou Lodge  หรือเทียบเท่า  (B/L/D) 

วันจันทรท์ี ่

  18 พ.ค. 2563 
แวนคูเวอร์ – คัลการี่ – เลคหลุยส์ – เลคโมเรน – บารน์ฟ [3] 



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น. น าทา่นสูจ่ดุชมวิว Surprise Corner จดุชมวิวท่ีหา้มพลาด จากจดุนีท้่านจะเห็นฉากหลงัเป็น

โรงแรม Fairmont Banff Springs ท่ีตัง้อยูร่ะหวา่งเทือกเขารอ้กกีแ้ละแมน่ า้โบวท่ี์มีตน้สายมาจาก
เทือกเขารอ้กกีไ้หลผา่นมาตามชอ่งเขาไหลยาวผา่นเมืองคลัการี่ ถือเป็นแมน่ า้สายส าคญัของ
รฐัอลัเบอรต์า้ 
น าทา่นเดนิทางสู ่ ทุ่งน า้แข็งโคลัมเบีย หรือ โคลัมเบียไอซฟิ์ลด ์(ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 2 
ชั่วโมง)  ธารน า้แข็งลา้นปีท่ีไมเ่คยละลายมาตัง้แตใ่นอดีตยคุน า้แข็งของโลก ทุง่น  า้แข็งแหง่นีมี้
ขนาดเนือ้ท่ีถึง 325 ตารางกิโลเมตร หนึ่งในลานหิมะน า้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบขัว้โลกเหนือ 
ท่านจะไดส้ัมผัสและบนัทึกภาพความอลงัการนี ้หากสภาพอากาศอ านวย เราจะพาทา่นนั่ง 
สโนว ์โค้ช ซึ่งน าท่านโลดแล่นไปบนธารน า้แข็งท่ีหนาแน่นกว่า 100 ฟุต  (ปกตจิะเปิดตัง้แต ่
12 เมษายน ถึง 20 ตลุาคม ของทกุปี) ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย ต่ืนเตน้กบัการเดนิบนสะพานแก้ว (Skywalk) ท่ีถกูสรา้งขึน้บนเทือกเขา เพ่ือใหน้กัทอ่งเท่ียวได้

ชมวิวทุง่ธารหิมะอนัสวยงามดว้ยมมุ 360 องศา 
จากนัน้เดินทางสู่ เมืองคัลการี (ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3.45 ชั่วโมง)   

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น 
น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั Delta Calgary Airport Hotel หรือเทียบเท่า  (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบิน เมืองคัลการ ี  

09.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองมอลทรีอัล โดยสายการบิน West Jet   เท่ียวบนิท่ี WS 212 
15.26 น. เดนิทางถึง เมืองมอลทรีอัล ซึ่งเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในเขตการปกครองของรฐัควิเบก และเป็น

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 ของประเทศแคนาดา มอนทรีออลเคยเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุถึงในยคุ

ทศวรรษ 1970 หลงัจากนัน้เมืองโตรอนโตก็แซงหนา้ไป เดมิเมืองมีช่ือวา่ Ville-Marie ('City of 

Mary' เมืองของแมรี) ชมเขตเมืองเก่า ซึ่งเทศบาลเมืองไดว้างนโยบายใหเ้ป็นเขตอนรุกัษห์า้มรือ้

ถอนสิ่งก่อสรา้งโดยเดด็ขาด ผา่นชมโบสถน์อรธ์เทอดาม โบสถส์  าคญัประจ าเมือง ซึ่งย่อสว่นมา

จากโบสถน์อรธ์เทอดามแหง่กรุงปารีส (ฝรั่งเศส) นั่งรถผา่นชมเขตธุรกิจส าคญัของเมือง ซึ่งปา้ย

ถนนตา่ง ๆ จะเป็นภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นภาษาราชการประจ าจงัหวดัควิเบก ผา่นชมสนามกีฬาโอ

ลิมปิค ซึ่งใชเ้ป็นสถานท่ีจดัการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิคในปี 1976   

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น  

วันพุธที่ 

 20 พ.ค. 2563 
คัลการี – มอนทรีอัล [5] 

วันอังคารที่ 

 19 พ.ค. 2563 
บาร์นฟ – ทุ่งน ้าแข็งโคลัมเบีย – สกายวอล์ค – คัลการี ่[4] 



น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั Hilton Laval Montreal Hotel หรือเทียบเท่า (B/-/D) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงออตตาวา นครหลวงของประเทศแคนาดา (ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 2 
ชั่วโมง 30 นาที)  ซึ่งยา้ยมาจากเมืองคงิสต์นั ตามพระราชด ารขิองพระนางเจา้วิคตอเรียของ
องักฤษ  หลงัจากท่ีฝ่ายองักฤษมีชยัเหนือฝรั่งเศสในการรบท่ีจงัหวดัควิเบก  เพ่ือเป็นการง่ายตอ่
การปกครองชาวฝรั่งเศสท่ีอยู่ในแคนาดาในขณะนัน้  จากนัน้น าทา่นผา่นชม อาคารรฐัสภา 
ท าเนียบผูส้  าเรจ็ราชการแทนพระนางเอลิซาเบธ็ท่ี 2 แหง่องักฤษ เป็นอาคารท่ีสรา้งสไตลค์ลาสสิค
สวยงามยิ่งนกั นั่งรถเลียบคลองชิโด ซึ่งเป็นคลองท่ีชาวแคนาดาขดุขึน้เพ่ือทดน า้จากแมน่ า้เซนต์
ลอเรนซ ์

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมือง โตรอนโต้ (ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 5 ชั่วโมง) มหานครท่ีใหญ่ท่ีสดุใน

ประเทศแคนาดา อีกทัง้เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ในฝ่ังตะวนัตก 
ค ่า รบัประทานอาหารเย็น  

น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั Hilton Markham Toronto Hotel หรือเทียบเท่า (B/L/D) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
  น าทา่นชมผา่นชมตกึรฐัสภาศาลาเทศบาลเมือง มหาวิทยาลยัโตรอนโต ้แลว้น าทา่นขึน้ชม

ทิวทศันข์องนครแหง่นีบ้นหอคอย C.N. TOWER สิ่งก่อสรา้งท่ีสงูท่ีสดุในโลก สงูถึง 552 เมตร ซึ่ง
ในวนัท่ีอากาศดีท่านสามารถมองเห็นละอองน า้จากน า้ตกไนแองการา่อย่างชดัเจน จากนัน้ชม
ยา่นไชนา่ทาวน ์ท่ีชมุชนชาวจีนขนาดใหญ่และสวนสาธารณะควีนสป์ารค์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่น า้ตกไนแองการ่า (ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) น า้ตกไนแองกา

รา่เป็นสิ่งมหศัจรรยแ์หง่หนึ่งของธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุด และมีอาณาบริเวณคาบเก่ียวของ 2 
ประเทศ คือ อเมริกาและแคนาดา ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทศันท่ี์สวยงามของธรรมชาตแิละ
ทะเลสาบ “ออนตาริโอ” อนังดงาม เม่ือใกลถ้ึง เสียงท่ีดงักึกกอ้งมาแตไ่กล บอกใหรู้ว้า่ไดเ้ดนิทาง
มาถึงน า้ตกไนแองการา่แลว้ จากนัน้ น าทา่นสูจ่ดุชมวิวน ้าตก Table Rock อนัเป็นสถานท่ีชม
ความงามของน า้ตกไนแองการา่ไดง้ดงามท่ีสดุ ใหท้า่นเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูป และ ชมวิว 
น า้ตกไดอ้ยา่งทั่วถึง 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนหอคอย Skylon ซึ่งเป็นภตัตาคารกระจกแกว้หมนุรอบ 
360° สามารถเห็นวิวในมมุ Bird’s Eye View 

วันพฤหัสบดีท่ี 

 21 พ.ค. 2563 
มอลทรีอัล – ออตตาวา – โตรอนโต้ [6] 

วันศุกร์ที ่

 22 พ.ค. 2563 
โตรอนโต้ – น ้าตกไนแองการ่า [7] 



น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั Embassy Suite by Hilton Niagara Falls หรือเทียบเท่า (พกัหอ้งเห็น
วิวน า้ตกไนแองการา่) (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
  น าทา่น ล่องเรือ “ฮอรน์  โบลเวอร ์ ครูซ” ท่านจะไดช้มความงามและความยิ่งใหญ่ของน า้ตก

ไนแองการา่อยา่งใกลช้ิดและในวนัท่ีอากาศแจม่ใสทา่นจะไดเ้ห็นรุง้กินน า้ทอแสงเป็นประกาย
งดงาม (หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยให้ล่องเรือ “ฮอรน์ โบลเวอร ์ครูซ” ได้ 
บริษัทฯ ขอเปล่ียนรายการเป็น Journey Behind the Falls ทดแทนให้โดยค านึงถงึ
ผลประโยชนแ์ละรายการเดนิทางของท่านเป็นส าคัญ)  

  ทวัร์เสริม นั่งเฮลคิอปเตอร์ ชมววิมมุสูงของน ำ้ตกไนแองกำร่ำ ทำ่นสำมำรถแจง้ควำมประสงคก์บั
หวัหนำ้ทวัร์      

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย  น าทา่นสูย่่านศนูยก์ารคา้ Square One เป็นศนูยก์ารคา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในยา่นออนแทรีโอและใหญ่

ท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 ในประเทศแคนาดา เชิญทา่นอิสระกบัการเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั ซึ่งมีให้
ทา่นเลือกซือ้มากมาย อาทิ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องหนงัตา่งๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบินนานาชาติโตรอนโต ้เพ่ือเดนิทางกลบั  
01.45 น. เหินฟ้าจากสนามบนินานาชาติโตรอนโตสู้ฮ่อ่งกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก เทีย่วบินที ่

CX829 

                                        **** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล**** 

05.00 น.  เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงเพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 
08.00 น.  ออกเดนิทางตอ่ โดยเทีย่วบินที ่CX705 

10.00 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 
 

อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง 16 - 25 พ.ค. 2563 

ผูใ้หญ่ทา่นละ   (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 139,999 

วันเสาร์ที ่

 23 พ.ค. 2563 
น ้าตกไนแองการ่า – สนามบินโตรอนโต้ [8] 

วันจันทร์ท่ี 

 25 พ.ค. 2563 
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ [10] 

วันอาทิตย์ที ่

 24 พ.ค. 2563 
โตรอนโต ้– ฮ่องกง [9] 



เดก็อายตุ  ่ากว่า 12 ปี   (นอนกบัผูใ้หญ่1ทา่น) 134,999 

เดก็อายตุ  ่ากว่า 12 ปี  (นอนกบัผูใ้หญ่2ทา่น และไมมี่เตียงเสรมิ) 114,999 

พกัหอ้งเด่ียว (จา่ยเพิ่ม) 25,000 

ผูใ้หญ่ทา่นท่ีสาม (นอนกบัผูใ้หญ่2ทา่น และไมมี่เตียงเสริม) 136,999 

ไมเ่อาตั๋วเครื่องบนิ (หกัคืน) 35,000 

**ราคาเดก็อายไุมเ่กิน 2 ปี โปรดสอบถามกบัทางเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้** 
 

อัตรานีร้วม: 
 
 

คา่ตั๋วเครื่องบนิไป – กลบั ช้ันประหยัด  (เดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป,สายการบนิและเสน้ทางตามท่ีระบเุทา่นัน้) 

 คา่พาหนะรบั – สง่ และคา่เขา้สถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆตามท่ีระบใุนโปรแกรม 

 คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั   

 คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ 

 คา่น า้ด่ืม 2 ขวด / วนั 

 คา่ภาษีสนามบนิและภาษีน า้มนั 

 

คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต  คา่รกัษาพยาบาล
เน่ืองจากอบุตัเิหต ุ 
วงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 80 ปี) *ส าหรบัทา่นท่ีอาย ุ80 ปีขึน้ไป แนะน าใหซื้อ้
ประกนัการเดนิทางเพิ่มเตมิ) 

 
คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (Cathay Pacific)  ก าหนดสมัภาระทา่นละ 2 ชิน้ ชิน้ละไมเ่กิน 
23 กิโลกรมั 

 คา่ไกดน์ าเท่ียวใหค้วามสะดวกสบายตลอดทัง้เสน้ทาง 

 คา่ทิปคนขบัรถ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์(ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของท่าน ) 

 Hotel Porter คา่ทิปยกกระเป๋า (3 CAD   ตอ่ใบ จ่ายตรงกบัทางคนยกกระเป๋า) 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง หรือ พาสปอรต์ 

 คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา  

 คา่น า้หนกักระเป๋าท่ีหนกัเกินสายการบนิก าหนด 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์คา่เครื่องด่ืม นอกเหนือจากท่ีบรษิัทจดัให ้ฯลฯ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่บริการรา้นอาหารบางรา้นกรณีท่ีตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ 

 คา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่ส าหรบัคนตา่งดา้ว 



 
การส ารองที่น่ัง: 

 
บรษิัทฯ ขอรบัคา่มดัจ าส าหรบัการส ารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบรษิัท
ภายใน 1 วนั  

 

สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร ์ กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการ
ส ารองการเดนิทางนัน้ 
ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

 
หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ยกเวน้หนงัสือเดนิทางส าหรบัขา้ราชการ(เลม่สีน า้
เงิน)ไมส่ามารถใชใ้นการเดนิทางเพื่อการท่องเท่ียวได ้

 
 
กรณียกเลิกการเดนิทาง: 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   61 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   31 – 60 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย  50% ของราคามดัจ า 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   15 – 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคามดัจ าทัง้หมด 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   0 – 14  วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

 

ยกเวน้กรณีท่ีทางบรษิัทฯ น าเงินช าระคา่ตั๋วเครื่องบนิ คา่แลนด ์เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนผูเ้ดนิทางจะมี
การแจง้ยกเลิก 
การเดนิทางกบัทางบริษัทฯนัน้ ทางบริษัทฯสามารถหกัช าระคา่ใชจ้า่ยตามจรงิก่อนท่ีจะคืนใหผู้โ้ดยสารได ้
เชน่ เท่ียวบนิพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแ้คบ่างสว่น เน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยใน
เท่ียวบนินัน้ๆ 

 

การยกเลิกการเดนิทางในกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตกุารณจ์ากรา่งกายท่ีไมส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาท่ีจอง
ทวัรไ์ด ้ท่านจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ทัง้นีบ้รษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณา
ในการคืนเงินเป็นกรณีพิเศษ แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย ท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้เชน่ คา่ธรรมเนียมการ
วางมดัจ า  ตั๋วเครื่องบนิ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ 

 
หมายเหตุ: 

 

ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน
, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ี
กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

 

โรงแรมสว่นใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศแคนาดาจะไมมี่เตียงเสรมิหรือเตียงท่ีสาม กรณีท่ีเป็น
ผูใ้หญ่และตอ้งการพกั 3 ทา่นตอ่หนึ่งหอ้งหรือเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไมมี่
เตียงเสรมิ ทัง้นีเ้พ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงในกรณีเกิดเหตเุพลิงไหมใ้นหอ้งพกัและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กฎหมายของบางรฐัในประเทศ  



 
คณะเดนิทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 20 ทา่น และทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ
เปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิก 

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะ ตั๋วเครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

  
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาต ิ  การ
นดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของ
ธรรมชาต ิ สายการบนิ โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

  
บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูหา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น   การน า
สิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดนิทาง เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤต ิท่ีส่อไป
ในทางเส่ือมเสียและผิดกฎหมาย 

 

ทางบรษัิทฯ สงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ เชน่ ไมเ่ท่ียวบางรายการ ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

 
ทางสายการบนิไมร่บัจองท่ีนั่ง (Long Leg) ทา่นท่ีประสงคจ์ะนั่งท่ีนั่งดงักลา่ว ตอ้งชีแ้จงเหตผุลหนา้เคา้นเ์ตอร์
เช็คอินดว้ยตนเองในวนัท่ีเดินทางท่ีสนามบินเทา่นัน้ 

  
ในบางรายการทวัร ์ ท่ีตอ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรือสายการบนิอ่ืน น า้หนกักระเป๋าอาจจะ
ถกูก าหนดใหต้  ่า หรือสงูกวา่มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ซึ่งทา่นสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากพนกังาน 

  
ในกรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ทา่นไมส่ามารถเดนิทางได ้ และตอ้งการเปล่ียนตวัผูเ้ดนิทาง ในกรณีนีท้าง
บรษิัทฯจะท าการเช็คกบัสายการบนิก่อนวา่สามารถเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารทา่นอ่ืนแทนไดห้รือไม ่กรณีเปล่ียนได้
จะมีคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในการเปล่ียนตั๋ว ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้เองทัง้หมด 

 
หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ โปรด
สอบถามกบัทางเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้ 

 

ทา่นตอ้งใชว้ิจารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบตอ่การตดัสินใจในการเลือกซือ้สินคา่ตา่งๆในระหว่างการ
เดนิทางท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บรษิัทฯจะไมส่ามารถรบัผิดชอบใดๆ หากเกิดความไมพ่งึพอใจในสินคา้ท่ี
ทา่นไดซื้อ้ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียวนี ้

  
ทา่นตอ้งรบัผิดชอบตอ่การจดัเก็บและดแูลทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆ อย่างระมดัระวงั บรษิัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบใดๆหากเกิดการสญูหายของทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียว
อนัมีสาเหตมุาจากท่านเอง 

 

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบใดๆตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผู้
เดนิทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพธรรมชาต ิ ภมูิอากาศ ฤดกูาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤตกิรรมของ
ประชาชนในประเทศท่ีเดนิทางไป 

 
  

ส าหรบัการเดินทางชว่งปีใหม ่ เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศสหรฐัอเมริกา
และประเทศแคนาดา อาจเจอปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ รวมไปถึง



รา้นอาหารท่ีมีคนมาใชบ้รกิารจ านวนมากตามรา้นคา้ หา้งสรรพสินคา้จะปิดบางสว่น รวมถึงรา้นอาหารท่ีปิด
เรว็กวา่ปกต ิอีกทัง้ในชว่งฤดหูนาวทอ้งฟ้าจะมืดเรว็ ขอใหท้า่นท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร  ์

 
บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาคา่บรกิารในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตั๋วเคร่ืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัท่ีจะเดนิทาง  

 

บรษิัทฯรบัเฉพาะผูมี้วตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื่อทอ่งเท่ียวเท่านัน้ การเดนิทางของผูท่ี้เดนิทางดว้ยวตัถปุระสงค์
แอบแฝงอ่ืนๆ เชน่ การคา้แรงงาน , การคา้ประเวณี , การคา้มนษุย ์, การขนสง่สินคา้หนีภาษี ,การขนยาเสพตดิ 
, การโจรกรรม , การขนสง่อาวธุสงคราม , การก่อการรา้ย และอ่ืนๆท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี 
บรษิัทมิไดมี้สว่นรูเ้ห็นเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนตอ้งรบัผิดชอบใดๆกบัการกระท าดงักลา่วทัง้สิน้ 

 
 

 
 
 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะทางอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจจะเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม   


