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วันเสาร์ที่ 

 12 ต.ค. 2562 
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ [1] 

07.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 
เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX) โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยบริการต้อนรับ และ
อ านวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนการเดินทาง 

11.00 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เท่ียวบินท่ี CX750 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
16.15 น. ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่ เมืองแวนคูเวอร์ ด้วยเที่ยวบินที่ CX 810 
 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **** 
 

13.00 น. เดินทางถึงเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เป็นเมือง
ท่าท่ีต้ังอยู่ในรัฐ British Columbia ทางทิศตะวันตก
ของประเทศแคนาดา หลังจากผ่านด่านตรวจหนังสือ
เดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าคณะนั่งรถ
โค้ชเดินทางสู่สะพานแขวนคาปิลาโน่ สะพานแขวน
ท่ีมีความยาวท่ีสุดถึง 450 ฟุต และมีความสูงจาก

ระดับของแม่น้ าคาพิลาโน่ท่ีอยู่เบื้องล่างถึง 230 ฟุต หรือ
ประมาณ 70 เมตร สะพานแขวนแห่งนี ้แข็งแรงมาก
ขนาดสามารถรองรับเครื่องบินรบจ านวน 10 ล าได้ในคราว
เดียวกัน เมื่อท่านเดินข้ามสะพานไปอีกด้านท่านจะได้พบกับ
ป่าเขตร้อนช้ืนท่ีมีพันธุ์ไม้นานาชนิดท่ียังคงความอุดมสมบูรณ์ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  “สแตนลีย์  พาร์ค”  หนึ่ งใน
สวนสาธารณะของแวนคูเวอร์ท่ีกว้างใหญ่เป็นอันดับท่ีสองของ

เขตอเมริกาเหนือ ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ เสาโทเทม   
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวพื้นเมืองแคนาดาเพื่อเป็นท่ี
ระลึก จากนั้นน าคณะเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองแวนคูเวอร์ 
ชมย่านไชน่าทาวน์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศแคนาดา 
ชม “แกสทาวน์” ศูนย์กลางการซื้อขายแห่งแรกของ
นครแวนคูเวอร์ ต้ังแต่สมัยปี ค.ศ. 1900 แต่ทุกวันนี้
แกสทาวน์เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ จุดสนใจในแกสทาวน์คือรูปปั้นแกสซี แจ๊ค ยืนท าหน้าเมาไม่สร่าง 
และก็ยังมี นาฬิกาพลังไอน้้าเรือนแรกของโลก ท่ีเดินได้ด้วยพลังไอน้ า มีน้ าหนักกว่า 2 ตัน ซึ่งจะส่งเสียง



 
 

3 | P a g e  

 

วันอาทติย์ที่ 

 13 ต.ค. 2562 
แวนคูเวอร์ – เกาะวิคตอเรีย – แวนคูเวอร์ [2] 

พ่นไอน้ าออกมาทุกๆ 15 นาที และบอกเวลาทุก 1 ช่ัวโมง เป็นเสียงนกหวีดตามจังหวะท านองเดียวกันกับ
นาฬิกาเวสมินเตอร์ของอังกฤษ  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Hyatt Regency Vancouver หรือเทียบเท่า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
หลังอาหาร น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อพาท่านล่องเรือ 
เฟอร์รี่สู่ เกาะวิคตอเรีย หนึ่งในเกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของ
โลก ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามโดยรอบ
ตลอดการเดินทาง  เมื่อถึง เมืองวิคตอเรีย เมืองหลวงของ
รัฐบริติชโคลัมเบีย น าท่านสัมผัสกล่ินอายของเมืองวิคตอเรีย 
โดยผ่านชมสถาน ท่ีส า คัญ ต่างๆ  อาทิ เช่น  ตึกรัฐสภา 
มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศแคนาดา เป็น ต้น  ชม “บีคอน ฮิลล์  พาร์ค” 
สวนสาธารณะท่ีกว้างใหญ่ เป็นสวนสาธารณะท่ีเหมาะแก่
การพักผ่อน มีความเงียบสงบ เพลิดเพลินกับเสียงนกร้อง 
และยังมี “เสาอินเดียนแดง” ในสวนแห่งนี้อีกด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่ บุทชาร์ทการเด้น สวนดอกไม้ท่ีมีอายุ

เก่าแก่ถึง 100 ปี ท่านจะได้สัมผัสกับสีสันของดอกไม้นานา
พรรณและต้นไม้ ท่ีแตกต่างกันตามแต่ละฤดูกาล พร้อม
ถ่ายรูปกับมวลหมู่ดอกไม้นานาชนิดท่ีแย้มบานและโปรยกล่ิน
หอมอยู่ตลอดสองข้างทาง เมื่อสมควรแก่เวลา น าคณะสู่ 
ท่าเรือ เพื่อล่องเรือกลับแวนคูเวอร์ จากนั้นน าคณะนั่งรถ
โค้ชเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองแวนคูเวอร์ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Hyatt Regency Vancouver หรือเทียบเท่า  
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วันจันทรท์ี่ 

  14 ต.ค. 2562 
แวนคูเวอร์ – Hell’s Gate – แคมลูป - แซลมอน อาร์ม [3] 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางโดยใช้เส้นทางสาย 1 (Canadian Highway One)   (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

ซึ่งเป็นเส้นทางแนวยาวเข้าสู่ใจกลางประเทศโดยมี เทือกเขาร้อคกี้ (Rocky Mountain) รายล้อมโอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตลอดเส้นทาง อีกท้ังยังผ่านอุทยานแห่งชาติส าคัญๆ ของประเทศ 
ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ัวโลกท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ มุ่งหน้าสู่เส้นทาง
หุบผาเฟรเซอร์ “Fraser Canyon” ท่ีมีแนวโตรกผาชันริมสอง
ฝ่ังแม่น้ าเฟรเซอร์  (Fraser River) ท่ี เป็น ต้นก าเนิ ดของ
ปลาแซลมอน เมื่อถึงฤดูวางไข่ เหล่าปลาแซลมอนจะพากันมาฝัง

ตัวเพื่ อฟักไข่ก่อนมุ่ งหน้าสู่มหาสมุทรแปซิก  แวะเท่ียว ท่ี  
“Hell’s Gate” สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนี้เราสามารถชมความ
เชี่ยวของกระแสน้ าที ่ไหลแรง ด้วยปริมาณท่ีมากถึง 3 ล้าน
แกลลอนต่อนาที โดยการขึ้นนั่งกระเช้าชมวิวทิวทัศน์ในมุม 360 
องศารอบทิศทาง ชมวิวด้านล่างด้วยการเดินบนสะพานท่ีสร้าง
ด้วยตะแกรงเหล็กท่ีแน่นหนา แต่แฝงด้วนความหวาดเสียว 

ต่ืนเต้นในขณะเดินข้ามสะพาน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางต่อ ขึ้นสู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยยังใช้

เส้นทางสาย 1 สู่ เมืองแคมลูป “Kamloops” (ใช้ระยะเวลา 
ประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เมืองนี้ได้รับฉายาว่า “เมืองหลวง
แห่งการท่องเที่ยวของแคนาดา”  (The Tournament 
Capital of Canada) ช่ืนชมกับธรรมชาติสองข้างทางตลอด
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วันอังคารที่ 

 15 ต.ค. 2562 
แซลมอน อาร์ม - อุทยานแห่งชาติเกรเชอร์ – แฮมล็อค โกรฟ – 
โกลเด้น - อุทยานแห่งชาติโยโฮ - บาร์นฟ [4] 

การเดินทาง ท่ีรายล้อมไปด้วยภูเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะขนาน
ไปกับทะเลสาปจนเข้าสู่ตัวเมือง  
เก็บภาพประทับใจ ณ Riverside Park  สวนใจกลางเมืองท่ี
ผู้คนในเมืองนี้พากันมาพักผ่อนใช้เวลาว่างกับครอบครัว และมี
กิจกรรมกลางแจ้งบ่อยครั้ง เป็นสวนสาธารณะท่ีติดริมแม่น้ า
ทอมสันต์ใต้ (South Thompson River) และ ติดแม่น้ า
ทอมสันต์เหนือ (North Thompson River) มาบรรจบกัน
เป็นแนวโค้งของตัวเมือง อีกท้ังเมืองนี้ยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์
ช้ันน าออกสู่ตลาดโลก ซึ่งเราจะสังเกตเห็นไร่องุ่นมากมายปลูก
รายล้อมเมืองให้เห็นได้โดยท่ัวไป จากนั้นเย่ียมชมไร่ไวน์ท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดและเป็นไร่ไวน์แห่งแรกของเมืองนี้  ท่ี“Harper’s Trail 
Winery” ชิมไวน์ท่ามกลางขุนเขาท่ีรายล้อมเมืองท่ีเต็มไปด้วย
กล่ินอายของท้องทุ่งชนบทชาวไร่ไวน์อย่างแท้จริง  
จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองแซลมอน อาร์ม (Salmon Arm) 
( ใ ช้ ร ะ ย ะ เ ว ล า  ป ร ะ ม า ณ  1  ช่ั ว โ ม ง ) 
ท่ีต้ังอยู่ริมทะเลสาป Shuswap โดยชื่อนี้ถูกต้ังขึ้นหลังจาก
ท่ีมีปลาแซลมอนจ านวนมหาศาลผ่านมาทางน่านน้ าแห่งนี้ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Prestige Harbourfront Resort Salmon 
Arm หรือเทียบเท่า  

 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
08.00 น. ออก เดิน ต่อ สู่ เส้น ท าง  Rocky Mountain สั ม ผัสกั บ

ธรรมชาติท่ีสวยงามของดินแดนอุทยานแห่งชาติของโลก
ตลอดเส้นทาง (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 2 ช่ัวโมง) ถึงอุทยาน
ฯเกรเชอร์  (Glacier National Park) จากนั้ น แวะ จุด 
“Hemlock Grove Boardwalk” ให้ท่านได้เดินยืดเส้น
ยืดสายท่ามกลางต้นไม้สูงใหญ่รอบทิศทางบนพื้นไม้ท่ีถูก
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สร้างขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติได้อย่างเต็มท่ี 
โดยทางเดินไม้นี้มีความยาว ประมาณ 300 เมตร เสร็จจาก
การเดินออกก าลังกายนิดๆ หน่อยๆ น าท่านเดินทางสู่เมือง
โกลเด้นท์ (Golden) (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
น าท่านชมสะพานไม้ท่ีสร้างจากไม้สักท่ียาวและสวยท่ีสุดใน
แคนาดาท่ีข้ามแม่น้ า Kicking House   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยโฮ (Yoho National Park) (ใช้เวลา ประมาณ 1 ช่ัวโมง) ถือเป็นอุทยาน

หน้าด่านของอุทยานฯ ท้ังหมดในประเทศแคนาดา แถบเทือกเขาแคนาเดียน ร็อคกี้(Canadian Rocky) อุทยานฯ
แห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าสงวนและพืชพันธุ์ไม้หลากหลายนานาพันธุ์ น้ าตกมายมายท่ีสวยงาม 
ทะเลสาบสีมรกต เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในอุทยานฯ ท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมจากท่ัวทุกมุมโลก มี
จุดท่ีน่าสนใจมากมาย เช่น น้ าตก Takakkaw น้ าตกท่ีสูงถึง 373 เมตร ช่ือของน้ าตกแห่งนี้มีความหมายว่า
ความสวยงามในภาษา Cree ของชนพื้นเมืองของประเทศแคนาดา จุดชมวิวท่ี Spiral Tunnels Viewpoint 
สามารถเห็นเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สายแคนาเดียนแปซิฟิค (Canadian Pacific Railways) ใน
อดีตต้ังแต่ปี ค.ศ.1881 ท่ียังคงใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน จากนั้น
น าท่ าน เดินทาง สู่ เมื องบาร์นฟ  (Banff) (ใช้ระยะเวลา 
ประมาณ 1 ช่ัวโมง) บาร์นฟ เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีอยู่ ในเขต
อุทยานแห่งชาติ Banff National Park ต้ังอยู่ในรัฐ Alberta 
ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแคนาดา อยู่สูงถึง 
1,600 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลในเทือกเขาแคนาเดียนร็อกกี้ 
เมืองบาร์นฟเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ
กับธรรมชาติ เป็นเมืองเล็กๆ ที่รายล้อมไปด้วยภูเขา ภายใน
เมืองจะมีถนนหลักเพียงเส้นเดียวคือ Banff Avenue ตัว
อาคารจะมีความเป็น Resort Town สวยงามน่าพักเป็นอย่าง
มาก 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Banff Caribou Lodge หรือเทียบเท่า  
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วันพุธที่ 

 16 ต.ค. 2562 
บาร์นฟ – ทะเลสาบเลคหลุยส์ – ทุ่งน า้แข็งโคลัมเบีย - คัลการี [5] 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
ออกเดินทางจากเมืองบาร์นฟ สู่ ทะเลสาบมรกต หรือทะเลสาบเลคหลุยส์ (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1.10 
ช่ัวโมง) ซึ่งต้ังช่ือเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหญิงแคโรไลน์ หลุยส์ 
อัลเบอร์ต้า พระราชธิดาองค์ท่ี 4 ในสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย 
ท่านจะได้ด่ืมด่ ากับบรรยากาศอันเงียบสงบของทะเลสาบหลุยส์ 
ท่ีมีน้ าใสสีฟ้าอมเขียวตัดกับพื้นน้ าแข็งสีขาวของภูเขาน้ าแข็ง
วิคตอเรียทางด้านหลัง สัมผัสมนต์เสน่ห์ของความเรียบง่าย 
ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกนับล้านคน ความงามของเลคหลุยส์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล ซึ่งจะมีท้ัง
ดอกไม้และหิมะขาวเหมือนปุยฝ้าย “เลคหลุยส์” ทะเลสาบที่ได้ถูกบันทึกเป็นภาพยนตร์มากมาย เช่น 
เดียร์ฮันเตอร์ มินิซีรี่ส์ต่างๆ และละครฮิตช่อง 3 เรื่องเหมือนคนละฟากฟ้า  

เท่ียง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  ทุ่งน้้าแข็งโคลัมเบีย หรือ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ 

(ใช้ระยะเวลา ประมาณ 2 ช่ัวโมง)  ธารน้ าแข็งล้านปีท่ีไม่เคย
ละลายมาต้ังแต่ในอดีตยุคน้ าแข็งของโลก ทุ่งน้ าแข็งแห่งนี้มี
ขนาดเนื้อที่ถึง 325 ตารางกิโลเมตร หนึ่งในลานหิมะน้ าแข็ง
ที ่ใหญ ่ที ่ส ุด ในแถบขั ้ว โลก เหน ือ  ท ่านจะ ได้ส ัมผัสและ
บันทึกภาพความอลังการนี้ หากสภาพอากาศอ านวย เราจะ
พาท่านนั่ง สโนว์ โค้ช ซึ่งน าท่านโลดแล่นไปบนธารน้ าแข็งท่ี
หนาแน่นกว่า 100 ฟุต (ปกติจะเปิดต้ังแต่ 12 เมษายน ถึง 
20 ตุลาคม ของทุกปี) ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 
ต่ืนเต้นกับการเดินบนสะพานแก้ว (Skywalk) ท่ีถูกสร้างขึ้น
บนเทือกเขา เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ชมวิวทุ่งธารหิมะอัน
สวยงามด้วยมุม 360 องศา จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัลการ ี(ใช้ระยะเวลา ประมาณ 3.45 ช่ัวโมง)  เมืองคัล
การีต้ังอยู่ท่ีรัฐอัลเบอร์ต้า เมืองเศรษฐกิจอันมั่งค่ังด้วยทรัพยากรธรรมชาติและน้ ามันดิบซึ่งสร้างความร่ ารวย
ให้แก่รัฐอย่างมากมาย เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับหนึ ่งของรัฐอัลเบอร์ต้าและเป็นเมืองหน้าด่านสู่
เทือกเขาร็อกกี้ ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วย เทือกเขาร็อคกี้อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้าง
ใหญ ่, อ ุทยานแห่งชาต ิบ าร ์นฟ  ที ่ปกคลุม ไปด ้วยห ิม ะซึ ่งม ีเนื ้อ ที ่ขนาดใหญ ่เท ่าก ับประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ท้ังประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยท่ีมีช่ือเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือ
เทศกาลคาวบอยท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Delta Calgary Airport Hotel หรือเทียบเท่า  
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วันพฤหัสบดีที่ 

 17 ต.ค. 2562 
คัลการี - ออตตาวา [6] 

วันศุกร์ที่ 

 18 ต.ค. 2562 
ออตตาวา - คิงส์ตัน - น า้ตกไนแองการ่า [7] 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองคัลการ ี  
09.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองออตตาวา โดยสายการบิน Wet Jet   เท่ียวบินท่ี WS 610 
15.06 น. เดินทางถึง กรุงออตตาวา นครหลวงของประเทศแคนาดา ซึ่ง

ย้ายมาจากเมืองคิงส์ตัน ตามพระราชด าริของพระนางเจ้า

วิคตอเรียของอังกฤษ  หลังจากท่ีฝ่ายอังกฤษมีชัยเหนือฝรั่งเศส

ในการรบท่ีจังหวัดคิวเบก  เพื่อเป็นการง่ายต่อการปกครองชาว

ฝรั่งเศสท่ีอยู่ในแคนาดาในขณะนั้น เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้า

เมืองเรียบร้อยแล้ว น าท่านผ่านชม อาคารรัฐสภา ท าเนียบผู้ส าเร็จราชการแทนพระนางเอลิซาเบ็ธที่ 2 แห่ง

อังกฤษ เป็นอาคารท่ีสร้างสไตล์คลาสสิคสวยงามยิ่งนัก นั่งรถเลียบคลองชิโด ซึ่งเป็นคลองท่ีชาวแคนาดาขุด

ขึ้นเพื่อทดน้ าจากแม่น้ าเซนต์ลอเรนซ์ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Crowne Plaza Ottawa Gatineau หรือเทียบเท่า  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
  น าท่านเดินทางจากเมืองออตตาวา สู่เมืองคิงส์ตัน (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 2 ช่ัวโมง) จากนั้นน าทุกท่าน

ล่องเรือชม “หมู่เกาะ 1,000 เกาะ” (Thousand Island) 
โดยลงเรือที่ท่าเรือของเมือง Kingston และล่องไปตาม
แม่น้ าเซ้นต์ลอว์เลนซ์ เป็นระยะทางหลายไมล์ แม่น้ า
เซ้นต์ลอว์เลนซ์แห่งนี้เป็นแม่น้ าสายแรกท่ีชาวยุโรปเข้ามาต้ัง
ถิ่นฐานและมีอิทธิพลในบริเวณนี้ ท่านจะพบเห็นปราสาท
กลางเกาะเล็กๆ บ้านเรือนทรงสวยงามท่ามกลางต้นไม้ใหญ่
ตลอดเส้นทาง (การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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วันเสาร์ที่ 

 19 ต.ค. 2562 
น า้ตกไนแองการ่า – โตรอนโต้ [8] 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ น้้าตกไนแองการ่า น้ าตกไนแองการ่าเป็นส่ิง
มหัศจรรย์แห่งหนึ่งของธรรมชาติที ่สวยที ่สุด และมีอาณา
บริเวณคาบเกี ่ยวของ 2 ประเทศ คือ อเมริกาและแคนาดา 
ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ท่ีสวยงามของธรรมชาติและ
ทะเลสาบ “ออนตาริโอ” อันงดงาม  

  เมื่ อ เดินทางถึ งไนแองการา น าท่ าน ช้อปปิ้ ง ท่ี  Outlet 
Collection at Niagara ส่งท้ายก่อนกลับบ้านด้วย ก่อนท่ีจะล่องเรือชมน้ าตกมหึมาในวันรุ่งขึ้น 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Embassy Suite by Hilton Niagara Falls หรือเทียบเท่า 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
  น าท่าน ล่องเรือ “ฮอร์น  โบลเวอร์  ครูซ” ท่านจะได้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของน้ าตกไนแองการ่า

อย่างใกล้ชิดและในวันท่ีอากาศแจ่มใสท่านจะได้เห็นรุ้งกินน้ าทอแสงเป็นประกายงดงาม (หมายเหตุ: หาก
สภาพอากาศไม่เอื้ออ้านวยให้ล่องเรือ “ฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ” ได้ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนรายการเป็น 
Journey Behind the Falls ทดแทนให้โดยค้านึงถึงผลประโยชน์และรายการเดินทางของท่านเป็น
ส้าคัญ)  

  ทัวร์เสริม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูงของน ้ำตกไนแองกำร่ำ ท่ำนสำมำรถแจ้งควำมประสงค์กับหัวหน้ำ
ทัวร์      

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมือง โตรอนโต้ (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1.30 

ช่ัวโมง) มหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแคนาดา ผ่านชมตึก
รัฐสภาศาลาเทศบาลเมือง มหาวิทยาลัยโตรอนโต้ แล้วน าท่าน
ขึ้นชม ทิวทัศน์ ของนครแห่ งนี้ บนหอคอย C.N. TOWER 
ส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 552 เมตร ซึ่งในวันท่ีอากาศดี

ท่านสามารถมองเห็นละอองน้ าจากน้ าตกไนแองการ่าอย่าง
ชัดเจน จากนั้นชมย่านไชน่าทาวน์ ท่ีชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่
และสวนสาธารณะควีนส์ปาร์ค  
น าท่านสู่ย่านศูนย์การค้า EATON CENTER เชิญท่านอิสระกับ
การเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ซึ่งมีให้ท่านเลือกซื้อมากมาย 
อาทิ เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องหนังต่างๆ และอื่นๆอีก
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วันจันทร์ที่ 

 21 ต.ค. 2562 
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ [10] 

วันอาทติย์ที่ 

 20 ต.ค. 2562 
โตรอนโต้ – ฮ่องกง [9] 

มากมายให้ท่านเลือกซื้อ  
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโตรอนโต้ เพื่อเดินทางกลับ  

01.45 น. เหินฟ้าจากสนามบินนานาชาติโตรอนโต้สู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX829 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล**** 

05.00 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
08.00 น.  ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบินที่ CX705 
10.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง 12 - 21 ต.ค. 2562 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน) 139,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน) 134,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 109,999 

พักห้องเด่ียว (จ่ายเพิ่ม) 25,000 

ไม่เอาต๋ัวเครื่องบิน (หักคืน) 30,000 
 

กรุ๊ปข้ันต้่าเดินทาง 15 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต้่ากว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 
 

*** โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศแคนาดาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหน่ึงห้องหรือเด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหน่ึงห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ท้ังน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักและมีการ

อพยพ ซึ่งเป็นหน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ *** 
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การส้ารองที่น่ัง 

⁜ บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน  

⁜ ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาช าระใหค้รบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะน้ันจะถือว่าการส ารองการเดินทางน้ัน 

  ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

 
อัตราน้ีรวม: 

⁜ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบนิคาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific) 

⁜ ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ 

⁜ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 

⁜ ค่าอาหารตามรายการที่ระบ ุ

⁜ ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

⁜ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

⁜ ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ าหนักหรือจ านวนของ 

  กระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 

⁜ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

⁜ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

⁜ ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 

 
อัตราน้ีไม่รวม 

⁜ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (แนะน า 5 CAD ต่อวันต่อคน และ ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน) 

⁜ ค่าทิปคนขับรถ (5 CAD ต่อวันต่อคน) 

⁜ Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 CAD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า) 

⁜ ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

⁜ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา 

⁜ ค่าน้ าหนักกระเป๋าที่เกินจากท่ีสายการบินก าหนดไว้ 

⁜ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องด่ืมพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

⁜ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

⁜ ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ 

⁜ ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับข้ึน) ราคา ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินเต็มจ้านวน 

⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 - 30 วัน คืนเงินคร่ึงหน่ึงของค่าทัวร์ 

⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น 
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⁜ ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ น าเงินช าระค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ก่อนผู้เดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก 

  การเดินทางกับทางบริษัทฯน้ัน ทางบริษัทฯสามารถหักช าระค่าใช้จ่ายตามจรงิก่อนที่จะคืนให้ผูโ้ดยสารได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ  

  EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เน่ืองจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
 
 
เง่ือนไข และ หมายเหตุ 

⁜ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

⁜ คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ 

  เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 

⁜ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการข้ึนราคาค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน หรือมีการ 

  ประกาศข้ึนหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับข้ึนในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 

⁜ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเท่ียวอื่นเพ่ือทดแทน  

  หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทาง 

⁜ บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม  

  สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย 

  ของผู้เดินทางเป็นหลัก 

⁜ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ 

  ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

⁜ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศน้ันๆ การน าสิ่งของผิดกฏหมาย 

  ไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย 

⁜ การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเท่ียว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่ก าหนด 

  ทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการน้ันๆ 

⁜ กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเท่ียวจะใช้ 

  หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน (เล่มสีเลือดหมู) 

⁜ การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับ 

  ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพ่ือท าการตรวจสอบสถานะที่น่ังในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผู้โดยสารจะเป็น 

  ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้ก าหนด 

⁜ ถ้าทางบริษัทได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ต๋ัว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ 

  และเงื่อนไขของสายการบินน้ันๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถท าการคืนต๋ัว หรือ refund ได้เท่าน้ัน) 

⁜ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ัน ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

⁜ ในกรณีที่ลูกค้าซื้อต๋ัวเครื่องบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⁜ ท่านที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษทัฯก่อน เพ่ือยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ 
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  และได้ท าการออกต๋ัวไปแล้วน้ัน บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน 

⁜ หลังจากการจอง และ ช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น 

  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาล ต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน ค่าธรรมเนียมต๋ัวและภาษีน้้ามัน 

และปัจจัยอื่นๆ ฉะนั้นโปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกคร้ัง 

 


