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รหัส JFL1902241 
ทัวรแคนาดา   ร่ืนเริงหรรษา ใบไมเปลี่ยนสี  10 วัน 7 คืน (CX) 
สะพานแขวนคาปลาโน – เสาโทเทม - ยานไชนาทาวน  
แกสทาวน – เกาะวิคตอเรีย - บีคอน ฮิลล พารค - เสาอินเดียนแดง 
ลองเรือกลับแวนคูเวอร - Riverside Park 

  



 
 

2 | P a g e  

 

วันเสาร์ที�  
 12 ต.ค. ���� 

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ [1] 

07.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู
ทางเขาหมายเลข 6 เคานเตอรสายการบินคาเธย แปซิฟค (CX) โดยจะมี
เจาหนาที่จากบริษัทฯ คอยบริการตอนรับ และอํานวยความสะดวกใหแกทานกอน
การเดินทาง 

11.00 น. เหินฟ�าจากกรุงเทพฯ สูฮองกง เที่ยวบินที่ CX750 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮองกง เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
16.15 น. ออกเดินทางตอจากฮองกง สู เมืองแวนคูเวอร ดวยเที่ยวบินที่ CX 810 
 

**** บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล **** 
 

13.00 น. เดินทางถึงเมืองแวนคูเวอร ประเทศ
แคนาดา เปนเมื องท าที่ ต้ั งอยู ใน รัฐ 
British Columbia ทางทิศตะวันตก
ของประเทศแคนาดา หลังจากผานดาน
ตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร
เรียบรอยแลว นําคณะน่ังรถโคชเดินทาง

สูสะพานแขวนคาปลาโน สะพานแขวนที่มี
ความยาวที่สุดถึง 450 ฟุต และมีความสูงจาก
ระดับของแม น้ําคาพิลาโนที่อยูเบ้ืองลางถึง 
230 ฟุต หรือประมาณ 70 เมตร สะพาน
แขวนแหงน้ีแข็งแรงมากขนาดสามารถรองรับ
เคร่ืองบินรบจํานวน 10 ลําไดในคราวเดียวกัน 

เมื่อทานเดินขามสะพานไปอีกดานทานจะ
ไดพบกับป�าเขตรอนช้ืนที่มีพันธุไมนานา
ชนิดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู “สแตนลีย พารค” หน่ึง
ในสวนสาธารณะของแวนคูเวอรที่กวาง
ใหญ เปนอันดับที่สองของเขตอเมริกา
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วันอาทิตย์ที�  
 �� ต.ค. ���� 

แวนคูเวอร์ – เกาะวิคตอเรีย – แวนคูเวอร์ [2] 

เหนือ ใหทานแวะถายรูปกับ เสาโทเทม   ซึ่งเปนสัญลักษณของชาวพื้นเมือง
แคนาดาเพื่อเปนทีร่ะลึก  
นําคณะเดินทางเขาสู ตัวเมืองแวนคูเวอร ชมยานไชนาทาวน ที่ใหญที่สุดของ
ประเทศแคนาดา ชม “แกสทาวน” ศูนยกลางการซื้อขายแหงแรกของนครแวนคู
เวอร ต้ังแตสมัยป ค.ศ. 1900 แตทุกวันน้ีแกสทาวนเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 
จุดสนใจในแกสทาวนคือรูปปم�นแกสซี แจค ยืนทําหนาเมาไมสราง และก็ยังมี
นาฬิกาพลังไอน้ําเรือนแรกของโลกที่เดินไดดวยพลังไอน้ํา มีน้ําหนักกวา 2 ตัน 
ซึ่งจะสงเสียงพนไอน้ําออกมาทุกๆ 15 นาที และบอกเวลาทุก 1 ช่ัวโมง เปนเสียง
นกหวีดตามจังหวะทํานองเดียวกันกับนาฬิกาเวสมินเตอรของอังกฤษ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูที่พัก Hyatt Regency Vancouver หรือเทียบเทา 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
หลังอาหาร นําคณะเดินทางสูทาเรือเพื่อพา
ทานลองเรือ เฟอรร่ีสู เกาะวิคตอเรีย หน่ึงใน
เกาะที่มีขนาดใหญที่สุดของโลก ทานจะได
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามโดยรอบ
ตลอดการเดินทาง  เมื่อถึง เมืองวิคตอเรีย 
เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย นําทาน
สัมผัสกลิ่นอายของเมืองวิคตอเรีย โดยผานชม
สถานที่สําคัญตางๆ อาทิ เชน ตึก รัฐสภา 
มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่
มีช่ือเสียงของประเทศแคนาดา เปนตน ชม “บี
คอน ฮิลล พารค” สวนสาธารณะที่กวางใหญ 
เปนสวนสาธารณะที่เหมาะแกการพักผอน มีความเงียบสงบ เพลิดเพลินกับเสียง
นกรอง และยังม ี“เสาอินเดียนแดง” ในสวนแหงน้ีอีกดวย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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วันจนัทรที ่
  14 ต.ค. 2562 

แวนคูเวอร์ – Hell’s Gate – แคมลูป - แซลมอน อาร์ม [3] 

บาย นําคณะเดินทางสู บุทชารทการเดน สวน
ดอกไมที่มีอายุเกาแกถึง 100 ป ทานจะได
สัมผัสกับสีสันของดอกไมนานาพรรณและ
ตนไมที่แตกตางกันตามแตละฤดูกาล พรอม
ถายรูปกับมวลหมูดอกไมนานาชนิดที่แยมบาน
และโปรยกลิ่นหอมอยูตลอดสองขางทาง เมื่อ
สมควรแก เวลา นํ าคณ ะสู  ท า เรือ  เพ่ื อ
ลองเรือกลับแวนคูเวอร จากน้ันนําคณะน่ังรถโคชเดินทางเขาสู ตัวเมืองแวนคู
เวอร 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูที่พัก Hyatt Regency Vancouver หรือเทียบเทา 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
08.00 น. นําท านเดินทางโดยใช เสนทางสาย 1 (Canadian Highway One)   (ใช

ระยะเวลา ประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) ซึ่งเปนเสนทางแนวยาวเขาสูใจกลางประเทศ

โดยมี เทือกเขารอคกี้ (Rocky Mountain) รายลอมโอบ 
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ตลอดเสนทาง อีกทั้งยังผานอุทยานแหงชาติ
สําคัญๆ ของประเทศ ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทั่วโลก
ที่ช่ืนชอบธรรมชาติ มุงหนาสูเสนทางหุบผาเฟร
เซอร “Fraser Canyon” ที่มีแนวโตรกผาชัน
ริมสองฝم�งแมน้ําเฟรเซอร (Fraser River) ที่

เปนตนกําเนิดของปลาแซลมอน เมื่อถึงฤดูวางไข 
เหลาปลาแซลมอนจะพากันมาฝงตัวเพื่อฟกไข
กอนมุ งหนาสูมหาสมุทรแปซิก แวะเที่ยวที่   
“Hell’s Gate” สถานที่ท องเที ่ยวแห งนี ้เรา
สามารถชมความเชี่ยวของกระแสน้ําที่ไหลแรง
ดวยปริมาณที่มากถึง 3 ลานแกลลอนตอนาที 
โดยการขึ้นน่ังกระเชาชมวิวทิวทัศนในมุม 360 
องศารอบทิศทาง ชมวิวดานลางดวยการเดินบน
สะพานที่สรางดวยตะแกรงเหล็กที่แนนหนา แต
แฝงดวนความหวาดเสียว ต่ืนเตนในขณะเดินขาม
สะพาน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ออกเดินทางตอ ขึ้นสูทางตอนเหนือของประเทศ 

โดยยังใช เสนทางสาย 1 สู  เมื องแคมลูป 
“Kamloops” (ใชระยะเวลา ประมาณ 2.30 
ช่ัวโมง) เมืองนี้ไดรับฉายาวา “เมืองหลวง
แห งก ารท อ ง เที ่ย วของแคนาดา”  (The 
Tournament Capital of Canada) ช่ืนชม
กับธรรมชาติสองขางทางตลอดการเดินทาง ที่
รายลอมไปดวยภูเขาสูงปกคลุมดวยหิมะขนาน
ไปกับทะเลสาบจนเขาสูตัวเมือง  
เก็บภาพประทับใจ ณ Riverside Park  สวน
ใจกลางเมืองที่ผูคนในเมืองน้ีพากนัมาพักผอนใช
เวลาวางกับครอบครัว และมีกิจกรรมกลางแจง
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วันอังคารที�  
 �� ต.ค. ���� 

แซลมอน อาร์ม - อุทยานแห่งชาติเกรเชอร์ – แฮมล็อค โกรฟ – 
โกลเด้น - อุทยานแห่งชาติโยโฮ  - ทะเลสาบเลคหลุยส์- บาร์นฟ [4] 

บอยคร้ัง เปนสวนสาธารณะที่ติดริมแมน้ําทอมสันตใต (South Thompson 
River) และ ติดแมน้ําทอมสันตเหนือ (North Thompson River) มาบรรจบ
กันเปนแนวโคงของตัวเมือง อีกทั้งเมืองน้ียังมีช่ือเสียงในการผลิตไวนช้ันนําออกสู
ตลาดโลก ซึ่งเราจะสังเกตเห็นไรองุนมากมายปลูกรายลอมเมืองใหเห็นไดโดยทั่วไป 
จากน้ันเยี่ยมชมไรไวนที่เกาแกที่สุดและเปนไรไวนแหงแรกของเมืองน้ี ที่“Harper’s 
Trail Winery” ชิมไวนทามกลางขุนเขาที่รายลอมเมืองที่เต็มไปดวยกลิ่นอายของ
ทองทุงชนบทชาวไรไวนอยางแทจริง  
จากน้ันเดินทางตอสูเมืองแซลมอน อารม (Salmon Arm)  
(ใชระยะเวลา ประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
ที่ต้ังอยูริมทะเลสาป Shuswap โดยช่ือน้ีถูก
ต้ังขึ้นหลังจากที่มีปลาแซลมอนจํานวน
มหาศาลผานมาทางนานน้ําแหงน้ี 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูที่พัก Prestige Harbourfront 
Resort Salmon Arm หรือเทียบเทา 

 
 

 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
08.00 น. ออกเดินต อสู เสนทาง Rocky Mountain 

สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามของดินแดน
อุทยานแหงชาติของโลกตลอดเสนทาง (ใช
ระยะเวลา ประมาณ 2 ช่ัวโมง) ถึงอุทยานฯเกร
เชอร  (Glacier National Park) จาก น้ัน
แวะจุด “Hemlock Grove Boardwalk” 
ใหทานไดเดินยืดเสนยืดสายทามกลางตนไมสูงใหญรอบทิศทางบนพื้นไมที่ถูกสราง
ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวที่มาเยือนจะไดสัมผัสใกลชิดกับ
ธรรมชาติไดอยางเต็มที่ โดยทางเดินไมน้ีมีความยาว ประมาณ 300 เมตร เสร็จ
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จากการเดินออกกําลังกายนิดๆ หนอยๆ นํา
ทานเดินทางสูเมืองโกลเดนท (Golden) (ใช
ระยะเวลา ประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
นําทานชมสะพานไมที่สรางจากไมสักที่ยาวและ
สวยที่สุดในแคนาดาที่ขามแม น้ํา Kicking 
House   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติโยโฮ (Yoho National Park) (ใชระยะเวลา 

ประมาณ 1 ช่ัวโมง) ถือเปนอุทยานหนาดานของอุทยานฯ ทั้งหมดในประเทศ
แคนาดา แถบเทือกเขาแคนาเดียน ร็อคกี้(Canadian Rocky) อุทยานฯแหงน้ียังคง
ความอุดมสมบูรณดวยสัตวป�าสงวนและพืชพันธุไมหลากหลายนานาพันธุ น้ําตก
มากมายที่สวยงาม ทะเลสาบสีมรกต เปนตน นอกจากน้ียังเปนหน่ึงในอุทยานฯ ที่
มีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมจากทั่วทุกมุมโลก มีจุดที่นาสนใจมากมาย เชน น้ําตก 
Takakkaw น้ําตกที่สูงถึง 373 เมตร ช่ือของน้ําตกแหงน้ีมีความหมายวาความ
สวยงามในภาษา Cree ของชนพื้นเมืองของ
ประเทศแคนาดา จุดชมวิวที่ Spiral Tunnels 
Viewpoint สามารถเห็นเสนทางรถไฟสาย
ป ระวั ติ ศ าสต ร ส ายแค น า เดี ยน แป ซิ ฟ ค 
(Canadian Pacific Railways) ใน อ ดี ต
ต้ังแตป  ค.ศ .1881 ที่ยังคงใชงานอยูจนถึ ง
ปจจุบัน  
จากน้ันออกเดินทางสูทะเลสาบมรกต หรือ
ทะเลสาบเลคหลุยส (ใชระยะเวลา ประมาณ 
30 นาทจีากจุดชมวิว) ซึ่งตั้งช่ือเพื่อเปนเกียรติ
แกเจาหญิงแคโรไลน หลุยส อัลเบอรตา พระ
ราชธิดาองคที่ 4 ในสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย 
ทานจะไดด่ืมดํ่ากับบรรยากาศอันเงียบสงบของ
ทะเลสาบหลุยส ที่มีน้ําใสสีฟ�าอมเขียวตัดกับพื้น
น้ําแข็งสีขาวของภูเขาน้ําแข็งวิคตอเรียทาง
ดานหลัง สัมผัสมนตเสนหของความเรียบงาย 
ที่ดึงดูดผูคนจากทั่วโลกนับลานคน ความงาม
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วันพุธที�  
 �� ต.ค. ���� 

บาร์นฟ – ทะเลสาบโมเรน – ทุ่งนํ �าแขง็โคลัมเบีย – สกายวอล์ค - คัลการี [5] 

ของเลคหลุยสจะแตกตางกันไปตามแตละฤดูกาล ซึ่งจะมีทั้งดอกไมและหิมะขาว
เหมือนปุยฝ�าย “เลคหลุยส” ทะเลสาบที่ไดถูกบันทึกเปนภาพยนตรมากมาย เชน 
เดียรฮันเตอร มินิซีร่ีสตางๆ และละครฮิตชอง 3 เร่ืองเหมือนคนละฟากฟ�า  
ได เวลาสมควร นําทานออกเดินทางสู เมืองบารนฟ (Banff) (ใชระยะเวลา 
ประมาณ 1 ช่ัวโมง) บารนฟ เปนเมืองเล็กๆ ที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติ Banff 
National Park ต้ังอยูในรัฐ Alberta ซึ่งเปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของ
ประเทศแคนาดา ที่อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลในเทือกเขาแคนาเดียนร็อกกี้ ถึง 
1,600 เมตร  เมืองบารนฟเปนเมืองที่มีเสนหสําหรับนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบกับ
ธรรมชาติ เปนเมืองเล็กๆ ที่รายลอมไปดวยภูเขา ภายในเมืองจะมีถนนหลักเพียง
เสนเดียวคือ Banff Avenue ตัวอาคารจะมีความเปน Resort Town สวยงาม
นาพักเปนอยางมาก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูที่พัก Banff Caribou Lodge หรือเทียบเทา 
 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
ออกเดินทางจากเมืองบารนฟ สู ทะเลสาบโมเรน (ใชระยะเวลา ประมาณ 1 
ช่ัวโมง) ทะเลสาบสีฟ�าที่สวยติดอันดับ
นักทองเที่ยวตองมาเยือนมากที่สุดแหง
หน่ึงของแคนาดา และยังเปนสถานที่ที่
ถูกถายภาพมากที่สุดของประเทศ น้ําสี
ฟ�าซึ่งเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็ง

ใน เขต อุทยานแห งชาติ  Banff National 
Park ต้ังอยูในพื้นที่หุบเขา The Valley of 
the ten peaks ซึ่งน้ําสีฟ�าสวยน้ีเกิดจากการ
หักเหของแสง และ ธารน้ําแข็ง  ใหทานได
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพโดยรอบที่สวยสด
งดงามดั่งอยูบนสรวงสวรรค 

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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วันพฤหัสบดีที�  
 �� ต.ค. ���� 

คัลการี - ออตตาวา [6] 

บาย นําทานเดินทางสู  ทุงน้ําแข็งโคลัมเบีย หรือ โคลัมเบียไอซฟลด (ใชระยะเวลา 
ประมาณ 2 ช่ัวโมง)  ธารน้ําแข็งลานปที่ไมเคยละลายมาต้ังแตในอดีตยุคน้ําแข็ง
ของโลก ทุงน้ําแข็งแหงน้ีมีขนาดเน้ือที่ถึง 325 ตารางกิโลเมตร หน่ึงในลานหิมะ
น้ําแข็งที่ใหญที่สุดในแถบขั้วโลกเหนือ ทานจะไดสัมผัสและบันทึกภาพความ
อลังการน้ี หากสภาพอากาศอํานวย เราจะพาทานน่ัง สโนว โคช ซึ่งนําทานโลด
แลนไปบนธารน้ําแข็งที่หนาแนนกวา 100 ฟุต (ปกติจะเปดตั้งแต 12 เมษายน 
ถึง 20 ตุลาคม ของทุกป) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ 
ต่ืนเตนกับการเดินบนสะพานแกว (Skywalk) 
ที่ถูกสรางขึ้นบนเทือกเขา เพื่อใหนักทองเที่ยว
ไดชมวิวทุงธารหิมะอันสวยงามดวยมุม 360 
องศา จากน้ันเดินทางสู เมืองคัลการี (ใชระยะเวลา ประมาณ 3.45 ช่ัวโมง)  
เมืองคัลการีต้ังอยูทีรั่ฐอัลเบอรตา เมืองเศรษฐกิจอันมัง่ค่ังดวยทรัพยากรธรรมชาติ
และน้ํามันดิบซึ่งสรางความร่ํารวยใหแกรัฐอยางมากมาย เปนเมืองใหญที่สุดเปน
อันดับหน่ึงของรัฐอัลเบอรตาและเปนเมืองหนาดานสูเทือกเขาร็อกกี้ ภูมิประเทศ
ของรัฐน้ีจะประกอบไปดวย เทือกเขาร็อคกี้อันสูงชัน ทุงหญาแพรร่ีอันกวางใหญ, 
อุทยานแหงชาติบารนฟ ที ่ปกคลุมไปดวยหิมะซึ ่งมีเนื ้อที ่ขนาดใหญเทากับ
ประเทศสวิตเซอรแลนดทั้งประเทศ เมืองคัลการีเปนเมืองคาวบอยที่มีช่ือเสียง
จากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญที่สุดในโลก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูที่พัก Delta Calgary Airport Hotel หรือเทียบเทา 

 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเดินทางสู สนามบิน เมืองคัลการี   
09.20 น. ออกเดินทางสู เมืองออตตาวา โดยสายการ
บิน West Jet   เที่ยวบินที่ WS 610 
15.06 น. เดินทางถึง กรุงออตตาวา นครหลวงของ

ประเทศแคนาดา ซึ่งยายมาจากเมืองคิงสตัน 
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วันศุกร์ที� 
 �� ต.ค. ���� 

ออตตาวา – หมู่เกาะ 1,000 เกาะ - นํ �าตกไนแองการ่า [7] 

ตามพระราชดําริของพระนางเจาวิคตอเรียของอังกฤษ  หลังจากที่ฝ�ายอังกฤษมีชัย
เหนือฝร่ังเศสในการรบที่จังหวัดคิวเบก  เพื่อเปนการงายตอการปกครองชาว
ฝร่ังเศสที่อยูในแคนาดาในขณะน้ัน เมื่อผานดานตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว 
นําทานผานชม อาคารรัฐสภา ทําเนียบผูสําเร็จราชการแทนพระนางเอลิซาเบ็ธที่ 2 
แหงอังกฤษ เปนอาคารที่สรางสไตลคลาสสิคสวยงามยิ่งนัก น่ังรถเลียบคลองชิโด 
ซึ่งเปนคลองที่ชาวแคนาดาขุดขึ้นเพื่อทดน้ําจากแมน้ําเซนตลอเรนซ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูที่พัก Crowne Plaza Ottawa Gatineau หรือเทียบเทา  
 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
  นําทานเดินทางจากเมืองออตตาวา สูทาเรือหมู

เกาะ 1,000 เกาะ (ใชระยะเวลา ประมาณ 1.5 
- 2 ช่ัวโมง) จากน้ันนําทุกทานลองเรือชม “หมู
เกาะ 1,000 เกาะ” (Thousand Island) 
ใหทานเพลิดเพลินกับวิวเกาะตางๆ นอย
ใหญโดยเรือจะลองไปตามแมน้ําเซนตลอวเลนซ เปนระยะทางหลายไมล แม
น้ําเซนตลอวเลนซแหงน้ีเปนแมน้ําสายแรกที่ชาวยุโรปเขามาต้ังถิ่นฐานและมี
อิทธิพลในบริเวณน้ี ทานจะพบเห็นปราสาทกลางเกาะเล็กๆ บานเรือนทรงสวยงาม
ทามกลางตนไมใหญตลอดเสนทาง (การลองเรือข้ึนอยูกับสภาพอากาศ)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางสู  น้ําตกไนแองการา (ใช

ระยะเวลา ประมาณ 3.50 ช่ัวโมง) น้ําตกไนแอง
การาเปนสิ่งมหัศจรรยแหงหน่ึงของธรรมชาติที ่
สวยที่สุด และมีอาณาบริเวณคาบเกี่ยวของ 2 
ประเทศ คือ อเมริกาและแคนาดา ระหวาง
ท างท านจะ ได ชมทิ วทั ศนที่ สวยงามของ
ธรรมชาติและทะเลสาบ “ออนตาริโอ” อันงดงาม  
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วันเสาร์ที�  
 �� ต.ค. ���� 

นํ �าตกไนแองการ่า – โตรอนโต้ [8] 

  เมื่อใกลถึง เสียงที่ดังกึกกองมาแตไกล บอกใหรูวาไดเดินทางมาถึงน้ําตกไนแองกา
ราแลว จากน้ัน นําทานสูจุดชมวิวน้ําตก Table Rock อันเปนสถานที่ชมความ
งามของน้ําตกไนแองการาไดงดงามที่สุด ใหทานเพลิดเพลินกับการถายรูป และ 
ชมวิว น้ําตกไดอยางทั่วถึง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูที่พัก Embassy Suite by Hilton Niagara Falls หรือ
เทียบเทา (พักหองเห็นวิวน้ําตกไนแองการา) 
 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
  นําทาน ลองเรือ “ฮอรน  โบลเวอร  ครูซ” ทานจะไดชมความงามและความ

ยิ่งใหญของน้ําตกไนแองการาอยางใกลชิดและในวันที่อากาศแจมใสทานจะไดเห็น
รุงกินน้ําทอแสงเปนประกายงดงาม (หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย
ใหลองเรือ “ฮอรน โบลเวอร ครูซ” ได บริษัทฯ ขอเปลี่ยนรายการเปน 
Journey Behind the Falls ทดแทนใหโดยคํานึงถึงผลประโยชนและ
รายการเดินทางของทานเปนสําคัญ)  

  ทัวรเสริม นั่งเฮลิคอปเตอร ชมวิวมุมสูงของ
นํ้าตกไนแองการา ทานสามารถแจงความ
ประสงคกับหัวหนาทัวร      

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน
หอคอย Skylon ซึ่งเปนภัตตาคารกระจกแกว
หมุนรอบ 360° สามารถเห็นวิวในมุม Bird’s 
Eye View 

บาย  นําทานเดินทางสู เมือง โตรอนโต (ใชระยะเวลา 
ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) มหานครที่ใหญที่สุดใน
ประเทศแคนาดา ผานชมตึกรัฐสภาศาลา
เทศบาลเมือง มหาวิทยาลัยโตรอนโต แลวนํา
ทานขึ้นชมทิวทัศนของนครแหงน้ีบนหอคอย 
C.N. TOWER สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในโลก สูง
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วันจนัทร์ที�  
 �� ต.ค. ���� 

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ [10] 

วันอาทิตย์ที�  
 �� ต.ค. ���� 

โตรอนโต้ – ฮ่องกง [9] 

ถึง 552 เมตร ซึ่งในวันที่อากาศดีทานสามารถมองเห็นละอองน้ําจากนํ้าตกไนแอง
การาอยางชัดเจน จากน้ันชมยานไชนาทาวน ที่ ชุมชนชาวจีนขนาดใหญและ
สวนสาธารณะควีนสปารค  
นําทานสูยานศูนยการคา Square One เปนศูนยการคาที่ใหญที่สุดในยานออ
นแทรีโอและใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ในประเทศแคนาดา เชิญทานอิสระกับการ
เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย ซึ่งมีใหทานเลือกซื้อมากมาย อาทิ เสื้อผา กระเป�า 
รองเทา เคร่ืองหนังตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 เมื่อไดเวลาอันสมควรแลวนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติโตรอนโต เพื่อ

เดินทางกลับ  

 
01.45 น. เหินฟ�าจากสนามบินนานาชาติโตรอนโตสูฮองกง โดยสายการบินคาเธย แปซิฟก 

เที่ยวบินที่ CX829 
**** บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล**** 

05.00 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮองกงเพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
08.00 น.  ออกเดินทางตอ โดยเที่ยวบินที่ CX705 
10.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
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อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง 12 - 21 ต.ค. 2562 

ผูใหญทานละ   (พกัหองละ 2 ทาน) 139,999 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป   (นอนกับผูใหญ1ทาน) 134,999 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป  (นอนกับผูใหญ2ทาน และไมมี
เตียงเสริม) 109,999 

พักหองเด่ียว (จายเพิม่) 25,000 
ไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน (หกัคืน) 30,000 

 
กรุปขัน้ตํ่าเดินทาง 15 คน ในกรณีมีกรุปตํา่กวา 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

 
*** โรงแรมสวนใหญของประเทศแคนาดาจะไมมีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เปนผูใหญ

และตองการพกั 3 ทานตอหน่ึงหองหรือเด็กพกักบัผูใหญ 2 ทานตอหนึง่หอง จะตองพกัดวยกัน
โดยไมมีเตียงเสริม ทั้งน้ีเพื่อหลกีเลี่ยงความเส่ียงในกรณีเกิดเหตุเพลงิไหมในหองพกัและมกีาร

อพยพ ซึง่เปนหน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ *** 
 

การสาํรองที่น่ัง 
⁜ บริษัทฯ ขอรับคามดัจําสําหรับการสํารองทานละ 30,000 บาท ภายหลงัจากมีการ

ยืนยันจากทางบริษทัภายใน 3 วนั  
⁜ สวนที่เหลือของราคาทัวร กรุณาชําระใหครบถวนกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน

มิฉะน้ันจะถอืวาการสํารองการเดินทางน้ัน 
  ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยดึบางสวนเปนคาดําเนินการ 

 
อัตราน้ีรวม: 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินคาเธย แปซิฟก (Cathay 

Pacific) 
 คารถรับ – สงปรับอากาศตามรายการ 
 คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุหรือในระดบัเดียวกัน 
 คาอาหารตามรายการที่ระบุ 
 คาเขาสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
 คาภาษีสนามบินทุกแหง 
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 คาขนกระเป�าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป�าทานละ 2 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 
กิโลกรัม หากน้ําหนักหรอืจํานวนของ 

  กระเป�าเกินกวาที่กาํหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสายการบินที่เคานเตอร
เช็คอิน 

 คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวติ 
(สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป) 

 คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ วงเงนิทานละ 500,000 บาท (สาํหรับผูทีอ่ายไุม
เกิน 70 ป) 

 คาประกัน และ คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไมครอบคลมุผูเดินทางที่มอีายเุกิน 
80 ป 

 
 
อัตราน้ีไมรวม 

 
คาทปิหวัหนาทวัร (แนะนํา 5 CAD ตอวันตอคน และ ขึ้นอยูกบัความพึงพอใจของ
ทาน) 

 คาทปิคนขับรถ (5 CAD ตอวันตอคน) 
 Hotel Porter คาทปิยกกระเป�า (3 CAD ตอใบ จายตรงกับทางคนยกกระเป�า) 
 คาทาํหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
 คาธรรมเนียมวีซาประเทศแคนาดา 
 คาน้ําหนักกระเป�าที่เกินจากที่สายการบินกาํหนดไว 

 
คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหารเคร่ืองด่ืมพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีดและอ่ืนๆที่
ไมไดระบุในรายการ 

 คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และคาภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
 คาบริการรานอาหารบางรานกรณีที่ตองการเปนกรณีพิเศษ 

 
คาธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (หากมกีารปรับขึน้) ราคา ณ วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2561 
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กรณียกเลกิการเดินทาง 
⁜ ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คนืเงินเต็มจํานวน 
⁜ ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 - 30 วัน คนืเงินครึง่หนึง่ของคา

ทัวร 
⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหันกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมมีการคืนเงินใดๆ

ทั้งสิ้น 
⁜ ยกเวนกรณีทีท่างบริษทัฯ นําเงินชําระคาต๋ัวเคร่ืองบิน คาแลนด เพือ่เตรียมการจดันํา

เที่ยว กอนผูเดินทางจะมีการแจงยกเลิก 

  
การเดินทางกับทางบริษทัฯน้ัน ทางบริษัทฯสามารถหกัชําระคาใชจายตามจริงกอนที่จะ
คืนใหผูโดยสารได เชน เทีย่วบินพิเศษ  

  
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแคบางสวน เน่ืองจากคา
ต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
 
เงื่อนไข และ หมายเหต ุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมติองแจง

ใหทราบลวงหนา 
 คณะเดินทางตองมีสมาชิกอยางนอย 15 ทานและทางบริษัทฯตองขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิก หรือ เล่ือนหรือเปล่ียนแปลงการ 
  เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไมครบตามจาํนวนดังกลาว 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาคาบริการในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาคาต๋ัว

เคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน หรือมีการ 
  ประกาศขึ้นหรือลดคาเงนิบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่จะ

เดินทาง 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดย

จะจัดหาสถานทีท่องเที่ยวอ่ืนเพื่อทดแทน  
  หรือคืนคาเขาชมแกผูเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ทัง้น้ี

ขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรม  
  สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 

โดยถือผลประโยชนและความปลอดภัย 
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  ของผูเดินทางเปนหลัก 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน 

อุบัติเหต ุภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ 
  กอการจลาจล ความลาชาของเที่ยวบิน การถกูปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ 

เปนตน 
 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถกูหามเขา

ประเทศน้ันๆ การนําสิง่ของผิดกฏหมาย 
  ไปหรือกลับระหวางการเดินทาง เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติที่สอ

ไปในทางเสื่อมเสียและผดิกฏหมาย 
 การไมรับประทานอาหารในบางมื้อ ไมเที่ยวตามรายการทองเที่ยว การออกหรือเขากรุป

กอนหรือหลงัตารางรายการที่กาํหนด 
  ทางบริษัทฯขออนุญาตไมหักคืนคาใชจายในสวนที่ไมไดรับบริการน้ันๆ 
 กรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงนิ) / หนังสือเดินทางนักการทตู 

(เลมสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบหากทานถกูปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศใดก็

ตาม เพราะโดยปกติการทองเที่ยวจะใช 
  หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเทาน้ัน (เลมสีเลือดหมู) 
 การเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกบัคณะ หากทาน

ตองการเล่ือนวันเดินทางทัง้ขาไปและขากลับ 
  ทานจะตองแจงกับทางบริษัทฯ เพือ่ทําการตรวจสอบสถานะที่น่ังในวันเดินทางท่ีทาน

ตองการเปล่ียน และผูโดยสารจะเปน 
  ผูรับผดิชอบคาใชจายสวนตางทีท่างสายการบินเรียกเกบ็ และเปนผูกําหนด 
 ถาทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว และตองการยกเลิกการใชต๋ัว ผูเดินทางตอง

รอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ 
  และเงื่อนไขของสายการบินน้ันๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทําการคืนต๋ัว หรือ refund ได

เทาน้ัน) 
 หากทานไมเดนิทางกลับพรอมคณะ ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซึง่ยังไมไดใชน้ัน ไมสามารถขอ

คืนเงินได 
 ในกรณีที่ลูกคาซื้อต๋ัวเคร่ืองบินเอง และมาเทีย่วรวมกับคณะ (join tour) ลูกคาตอง

เดินทางมาพบคณะเอง และรับผดิชอบ 
  คาใชจายในการเดินทางมาพบคณะเอง 
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 ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯกอน เพือ่ยืนยันการเดินทาง 
หากไมไดรับการยืนยันจากทางบริษัทฯ 

  และไดทําการออกตัว๋ไปแลวน้ัน บริษัทฯไมขอรับผดิชอบตอคาใชจายใดๆทั้งสิน 
 หลังจากการจอง และ ชําระเงินมัดจาํแลว ทางบริษัทฯ ถอืวาทานยอมรับในขอตกลง 

และ เงือ่นไขทีร่ะบุไวขางตน 
  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชวงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครื่องบิน คาธรรมเนียมตัว๋

และภาษีน้ํามัน 
และปจจัยอื่นๆ ฉะน้ันโปรดตรวจสอบราคากับทางบรษัิทฯ อีกครัง้ 

 


