ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
กำหนดออกเดินทำง วันที่ 9 – 20 ก.ค 2561
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎำคม 2561
06.00 น.
08.15 น.
12.10 น.
16.15 น.
13.30 น.

ค่ำ
ที่พัก

สำหรับคณะพิเศษ

(1) กรุงเทพฯ – แวนคูเวอร์ – ข้ำมเรือสวนบุทชำดกำร์เด้น

พร้อมคณะที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคำน์เตอร์ M สำยกำรบินคำร์เธ่ย์ แปซิฟิค CATHAY
PACIFIC AIRWAYS โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริษัท คอยอำนวยควำมสะดวก
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ CX700
เดินทำงถึงสนำมบิน เช็ก แลป ก๊อก ฮ่องกง
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ CX838
***** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล*****
(เวลำท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ทา่ เรือชาลวาสเซ็น ผ่านชมบ้านเรือนที่ตกแต่งอย่างสวยงามทุกหลัง
ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ล่องผ่านเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางในทะเล หากโชคดีท่านจะได้เห็น แมวนา โลมา
และวาฬเพชฌฆาต ชมทัศนียภาพงดงามของเกาะแวนคูเวอร์ (ใช้เวลาล่องเรือ1.45 ช.ม.) ถึงท่าเรือที่เมือง
วิคตอเรีย นาเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่กลางเมืองวิคตอเรีย เมืองหลวงรัฐบริตสิ โคลัมเบีย นาท่านเดินทางโดย
รถโค้ช สู่สวนพฤษชาติบุทชาด BUTCHART GARDEN ซึ่งดัดแปลงมาจากเหมืองเก่า ของตระกูลบุทชาด สวน
แห่งนีมีชื่อเสียงระดับโลกด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ ให้อสิ ระทุกท่านตามอัธยาศัยได้เดินชมการจัดสวนขนาดใหญ่ด้วย
พรรณไม้ตามฤดูกาล ชมดอกไม้นานาชนิด แปลกทังสีและกลิน่ รวมทังชมความงดงามของการจัดสวนทีน่ า
รูปแบบมาจากทั่วโลก นาพุแมกไม้งดงามยิ่งจนได้เวลาอันสมควร
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
Delta Hotel by Marriott Victoria Ocean Pointe Resort
Address: 100 Harbour Road, V9A 0G1

วันอังคำรที่ 10 กรกฎำคม 2561
เช้ำ

กลำงวัน

(2) วิคตอเรีย–ชมเมือง–แวนคูเวอร์ – ชมเมือง - คัลกำลี

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม
นำท่ำนนั่งรถชมเมืองแวะชมหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ (Mile Zero) ของประเทศแคนำดำ ที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณสวนเขำบีคอน Beacon Hill Park
นาท่านชมอ่าวหน้าเมืองที่ประกอบด้วยอาคารเก่าแก่กว่า 100 ปี ชมอาคารรัฐสภา Victoria Parliament งาน
สถาปัตยกรรมในสไตล์ นีโอ บาร๊อค ที่งดงามยิ่ง สร้างเสร็จในปี 1897 ชมสวนด้านหน้าอาคารรัฐสภาที่มีรปู
ปั้นพระนางวิคตอเรีย พระราชินี ผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษในท่ายื่นให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก

นาท่านเก็บภาพความงามด้านหน้าโรงแรม ดิ เอมเพรส The Empress มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สร้างใน
สไตล์ปราสาทยุโรป เก็บภาพรูปปั้นกับตันเจมส์คุก ที่ยื่นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ด้านหน้าโรงแรมดิ เอม
เพรส จากนันเข้าสู่ย่านชุมชนคนเอเชีย ไชน่าทาวน์ แหล่งที่ผู้คนจากกวางตุ้ง เข้ามาตังหลักแหล่งตังแต่ครัง
สมัยยุคตื่นทอง ปัจจุบนั เป็นย่านธุรกิจการค้าของเมืองวิคตอเรีย นาท่านข้ามเรือเฟอร์รี่ กลับ
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่สวนสแตนเลย์ STANLEY PARK สวนสาธารณะที่ได้รบั การบริจาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์
ปัจจุบันนีเปรียบเสมือนเป็นปอดที่สาคัญของชาวเมือง

ค่ำ
20.20 น.
22.54 น.
ที่พัก

นาชมแท่งเสาโทเท็ม TOTEM POLE สัญลักษณ์ของชนเผ่าพืนเมือง “อินเดียแดง” ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า
สาคัญ ชมท่าเรือสาหรับเรือสาราญขนาดยักษ์ เก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน
เพลส Canadian Place Building สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คล้ายโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนีย์
ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนีเดิมสร้างขีนเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่จัดขึนที่
แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Robertsได้เวลานาท่านชมอาคารที่กอ่ สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station)
สร้างขึนเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train)
ของนครแวนคูเวอร์ ผ่านชม “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดกาเนิดของชุมชนเมืองประมาณกว่าร้อยปีชม
นาฬิกาไอนาที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี
** หำกมีเวลำ พำท่ำนแวะวัดไทยในเมืองแวนคูเวอร์ **
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ภำยในสนำมบิน
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ AC8558
เดินทางถึงสนามบินเมืองคัลการี รัฐอัลเบอร์ตำ้ ALBERTA แหล่งผลิตนามันมากทีส่ ุดในประเทศ
แคนาดา / นาคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
Moose Hotel and Suites Banff
Address: 345 Banff Avenue

วันพุธที่ 11 กรกฏำคม 2561 (3) เลคหลุยส์ – ถนนสำยโรแมนติก Icefield Parkway –
Sky Walk (ทำงเดินกระจก) – บำนฟ์
เช้ำ

กลำงวัน

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังจำกนั้นนำท่ำนเดินทำงบนถนนสำยแจสเปอร์ (ชมความงามตลอดทังเส้นทาง) ซึ่งเป็นถนนหลวงสายที่
สวยงามทีส่ ุดสายหนึ่ง คดเคียวไปตามเทือกเขาร็อคกี ตัดผ่านวนอุทยานเก่าแก่ ที่เป็นป่าที่อดุ มสมบูรณ์ทัง
สองข้างทาง และทะเลสาบสีสนั สดใน ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบเหล่านีจะกลายเป็นนาแข็งซึ่งส่องประกาย
งดงามยิ่ง นาท่านสู่จุดพักรถระหว่างทางเดินทางถึงไอซ์ฟิลด์พาร์คเวย์ ศูนย์นักท่องเที่ยว Icefield Tourist
Center มีเวลาให้ท่านเก็นภาพความสวยงาม หรือเลือกซือของที่ระลึก
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร TOURIST CENTER
นาท่านโดยสารรถบิ๊กฟุต ตะลุยทุ่งหิมะ Snow Coach สู่ทุ่งนาแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ Columbia
Ice Field ซึ่งเป็นทุ่งธารนาแข็งล้านปี ที่ใหญ่ ที่สุดในแคนาดา รถสโนว์โค้ชจะนาท่านออกเดินทางสู่จุด
ศูนย์กลางของทุ่งนาแข็ง มีเวลาอิสระทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ขึนอยู่กับฤดูกาล)

ค่ำ
ที่พัก

หลังจากนันเดินทางสู่ กลาซียร์ วอคเกอร์ GLACIER WALKER เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด
CHECK IN แห่งใหม่ทางเดินของสกายวอล์ค มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าเป็นทางเดินกระจกใสยืน่ จากหน้าผา
280 เมตร ใช้วสั ดุอย่างดีในการก่อสร้างและสร้างราวกันตลอดแนวสองด้าน พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
ด้านให้สวยงามเพื่อให้เป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะได้เดินบนพืนกระจกใสที่มองทะลุ
เห็นเบืองล่างที่เป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตร
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
Moose Hotel and Suites Banff
Address: 345 Banff Avenue

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏำคม 2561 (4) คัลกำรี–ทะเลสำบหลุยส์–ยอดเขำซัลเฟอร์–น้ำตกโบว์เมืองอุทยำนแห่งชำติบำนฟ์
เช้ำ

กลำงวัน

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาเดินทางสู่ทะเลสำบหลุยส์ Lake Louise ชมความงดงามของทะเลสาบที่มีนาเป็นสีเขียวมรกตสดใส จน
เมื่อชาวผิวขาวกลุ่มแรกที่เข้ามาสารวจเส้นทางเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 1882 โดยการนาของนายทอม วิล
สัน Tom Wilson เดินทางมาพบทะเลสาบแห่งนีได้ตังชื่อให้วา่ ทะเลสาบมรกต แต่ได้รับการตังชื่อใหม่ในเวลา
ต่อมาอย่างเป็นทางการว่า “ทะเลสาบหลุยส์” ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์Princess Louise พระราช
ธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย

จากนันนาท่านชมสายนาตกโบว์ BOW FALLS กัดเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชันหินที่มีสีสันงดงาม
หลากสี ลัดเลาะธารนาตกสวย แปลกตาด้วยสายนาที่หลากสูพ่ ืนหินเบืองล่างแล้วอิสระตามอัธยาศัยเดินเล่น
หรือช้อปปิ้งของที่ระลึกย่านกลางเมืองที่โอบล้อมไว้ด้วยอ้อมแขนของหมู่ขุนเขาสลับสล้างงดงามด้วย
แสงอาทิตย์กระทบสันเขาก่อนลับขอบฟ้า
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านนั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ด้วย ความสูงกว่า 2,288 เมตร เพื่อชื่นชมความงามของเมือง
บาน์ฟ ซึ่งโอบล้อมด้วยเทือกเขาร็อกกี มีเวลาให้ทา่ นเดินเล่นชมวิวทีส่ วยงาม ท่านอาจมีโอกาสเห็นแพะภูเขาที่
อาศัยอยู่ในบริเวณนี เดินทำงสูเ่ มือง BANFF NATIONAL PARK เมืองเล็กๆน่ารักที่ซ่อนตัวอยูใ่ นเทือกเขา
Rocky ทางด้านตะวันออกของ Calgary ในรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา เป็นสถานที่ทนี่ ักท่องเที่ยวทัง
สมัครเล่นและมืออาชีพไม่ควรพลาดอย่าง สามารถเที่ยว Banff ได้ทังปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเพราะที่นมี่ ี
กิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ทาและสัมผัส เช่น กิจกรรมปีนเขา, ตัง แคมป์, ขี่ม้า, ล่าสัตว์, เดินป่า, ตก

ปลา, ล่องเรือ, ล่องแก่ง หรือแม้แต่กิจกรรมผาดโผนบนท้องฟ้า เช่น Aircraft, Helicopter Tours, Zip lines
นอกจากนันยังมีกิจกรรมในลาน Ice Skating, Bowling หรือ Climbing Walls ส่วนคนชื่นชอบหิมะ กิจกรรม
ในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพ้ฤดูอนื่ ๆ โดยเฉพาะ สกี เพราะบริเวณเทือกเขา Rocky ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสกีที่สวย
ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวเมือง Banff เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตรเท่านัน เราสามารถเดินเล่นทัว่ เมือง
ได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง สองข้างทางมีโรงแรมที่พักทุกระดับเรียงรายเต็มไปหมด ส่วนมากจะมองเห็น
วิวสวยของภูเขาและป่าแถบนันร้านค้าของฝากของที่ระลึกมีอยู่เต็มไปหมดร้านอาหารก็มีให้เลือกหลากหลาย
ทังไทย, จีน, ญี่ปุ่น, อินเดีย, อิตาเลี่ยนหรือแม้แต่อาหารของแคนาเดี่ยนเดินทางให้ท่านสัมผัสธรรมชาติอย่าง
เต็มอิ่ม อากาศที่บริสุทธิ์ภายในอุทยานจะทาให้ท่านรูส้ ึกสดชื่น ให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซือของที่ระลึก
พร้อมเก็บภาพอันสวยงามของอุทยาน ท่านอาจเจอกวางเรนเดียร์ หรือมูส เดินอยู่บริเวณนี ได้เวลา
สมควรนาท่านสูจ่ ุดพักรถระหว่างทาง นาท่านออกเดินทางสู่เมืองคัลการี
** หำกมีเวลำ พำท่ำนแวะวัดไทยในเมืองคัลกำรี **

ค่ำ
ที่พัก

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
Holiday Inn Hotel & Suite Calgary Airpot North
Address: 20 Freeport Place NE Calgary (Alberta), T3J-0T6

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎำคม 2561 (5) คัลกำรี–สนำมบินมอลทริออล-ชมเมืองควีเบก – ควีเบก
04.00น.
06.30 น.
12.29 น.
เที่ยง

ค่ำ
ที่พัก

นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน... เพือ่ นทาการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่เมืองมอนทรีออล Montreal โดยเที่ยวบินที่AC228
เดินทางถึงเมืองมอลทรีออล Montréal เมืองสาคัญ แห่งแคว้นควีเบก
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทำงสู่เมืองควีเบก เมืองทีได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองทีสวยทีสุดในทวีปอเมริกาเหนือ และ ยังเป็
นเมืองแรกในทวีปทีได้รับการขึนบัญชีมรดกโลกด้านวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ถึงแม้ ควิเบกจะเป็นเมือง
ในทวีปอเมริกาเหนือและถูกยึดครองจากประเทศอังกฤษ แต่ด้วยวัฒนธรรม ดังเดิมจากชาวฝรังเศสทีเคย
ตังถืนฐานทีนีมาหลายยุคหลายสมัย ส่งผลให้ชาวควิเบกใช้ภาษา ฝรังเศสเป็นหลักและมีวถิ ชี ีวิตแบบชาวฝรั
งเศส / นาท่านชมตัวเมืองควิเบก ชม อาคารรัฐสภา (Parliament Building) อีกหนึงอาคารทีมคี วามโดด เด่น
สร้างขึน 8 ชั น ออกแบบโดยสถาปนิก Eugène - Étienne Tache พบกับประติมากรรมรูปปัน จานวน 22 รูป
ปัน ซึงเป็ นรูปปันคนสาคัญของประวัติศาสตร์
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
Best Western Plus Center Ville Hotel
330 Rue de la Couronne, Saint-Roch, G1K6E6

วันเสำร์ที่ 14 กรกฏำคม 2561 (6) มอลทรีออล – ชมย่ำนเมืองเก่ำ – ย่ำนเมืองใหม่ – มอนทรีออล
เช้ำ

กลำงวัน

ค่ำ
ที่พัก

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม
นาท่านชม The Cathedral-Basilica of Notre-Dame de Quebec (พระแม่มารีย์แห่งเมืองควิเบก) โบสถ์ที
เก่าแก่ทีสุดในทวีปอเมริกาตอนเหนือของเม็กซิโก และจัดให้เป็ นโบราณสถานแห่งชาติ ของแคนาดา ซึงใน
มรดกโลกของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเก่าแห่งควิเบก
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่เมือง มอนทรีออล ชมนครมอนทรีลออล เมืองที่ตังอยู่รอบๆ เนินเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
สวยงาม ทีช่ ื่อว่ามองต์เรอัล Mont Real (Mont Royal) ซึ่งชื่อ นีเป็นที่มาของชื่อเมือง นาชมเขตเมืองเก่า และ
เมืองใหม่อาคารสูงทันสมัย ย่านการค้าใต้ดินที่เหมาะสมกับหน้าหนาวที่หนาวจัดและหน้าร้อนที่ร้อนจัดเช่น
กันชมบรรยากาศเมืองแบบฝรั่งเศสเนื่องจากเมืองนีเป็นเมืองชุมชนที่พูดภาษาฝรั่งเศสที่ใหญ่ทสี่ ดุ นอก
ประเทศฝรั่งเศส

ชมวิหารนอร์ธเทอดามโบสถ์เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอลทรีออล อาคารดังเดิมสร้างขึนใน
ศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจุบนั นีสร้างขึนในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและนีโอกอธิก
สามารถจุคนได้ประมาณ 3,800 คน ซึ่งภายในประดับด้วยไม้แกะสลักและกระจกสีสวยงามยิ่ง นาท่าน
ข้ามแม่นาเซนต์ลอเรนซ์ สู่เกาะเซนต์เฮเลนา St.Helena Island เก็บภาพความงามของสวนสาธารณะ
ที่ใหญ่ที่สุดของเมือง นาท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของโบสถ์ Saint Joseph's Oratory Basilica ซึ่งตัง
ตระหง่านอยูบ่ นเขารอยัล Mont Royal ตามชือ่ เมือง สร้างขึนในปี ค.ศ.1967 ในสไตล์อิตาเลียนเรอ
เนสซองส์ เข้าชมภายในโบสถ์ทยี่ ิ่งใหญ่แห่งนี พร้อมเก็บภาพความสวยงามของตัวเมือง
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
Hilton Garden Inn Montreal Center Hotel
Address: 380 Sherbrooke Street West Montréal (Québec), H3A 0B1

วันอำทิตย์ที่ 15 กรกฎำคม 2561 (7) มอนทรีออล -ล่องเรือ 1000 ISLAND
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ทา่ เรือ พันเกาะ อันเลืองชื่อ 1,000 Island ล่องชมความงามของบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่
บนเกาะส่วนตัว เรียงรายกันนับร้อยหลัง น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับ ทัศนียภาพอัน
สวยงามของธรรมชาติ และสดชืน่ ไปกับอากาศที่บริสุทธิ์

กลำงวัน

บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชมนครโตรอนโต Toronto เมืองหลวงของรัฐออนทำริโอ Ontario นครที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศแคนาดา ชมบ้านเรือนอันสวยงามของเมืองที่ได้รับสมญานามให้เป็นยุโรปแห่งอเมริกาเหนือ
ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า ศาลาว่าการเมืองที่ไดัรับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทันสมัยใหม่ลายุค
ผ่านชมสนามกีฬา สกำยโดม SKYDOME ที่สามารถเปิดปิดโดมได้ เหมาะสาหรับการแข่งขันทุก
ฤดูกาล
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
Toronto Hotel

ค่ำ
ที่พัก

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎำคม 2561 (8) ล่องเรือ ชมน้ำตกไนแองกำร่ำ- ไนแองกำร่ำห้องพักฝั่งน้ำตก
เช้ำ

กลำงวัน
ค่ำ
ที่พัก

บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมจุดชมวิว เทเบิลร๊อค (Table Rock) ชมนาตกเกือกม้าที่ได้ชื่อว่าเป็นนาตกที่ใหญ่ที่สดุ แห่ง
หนึ่งและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก
นาท่านลงเรือ “Hornblower Niagara Cruises” สัมผัสใกล้ชิดสายนาตกที่ไหลพุ่งลงสู่เบืองล่างอย่าง
ใกล้ชิด พร้อมรับเสือกันฝนของที่ระลึกจากการล่องเรือครังนี จากนันนาท่านแวะถ่ายภาพกับเวิลด์ พูล
(Whirl Pool) ซึ่งเป็นช่วงที่แม่นาไนแองการ่าเลียวหักศอก แล้วทาให้เกิดนาวนขึนมา
*** สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมนาตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ***
มีเวลาให้ทา่ นได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของนาตกไนแองการ่าจนเต็มอิ่ม อิสระตามอัธยาศัย
** หำกมีเวลำ พำท่ำนแวะวัดไทยในเมืองไนแองกำร่ำ **

บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พื้นเมืองร้ำน Red Lobster เมนูพิเศษ!!! Canadian Lobster
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก Sheraton On The Fall Hotel หรือเทียบเท่ำ
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร
Sheraton On The Fall Hotel
Address: 5875 Falls Avenue Niagara Falls (Ontario), L2G 3K7
*ให้ท่ำนได้สัมผัสควำมงำมของน้ำตกอย่ำงใกล้ชิดกับ ห้องพักฝั่งน้ำตกทุกห้อง*

วันอังคำรที่ 17 กรกฎำคม 2561 (9) โตรอนโต-ขึ้นหอคอย CN TOWER-ชมเมือง– Shopping –
สนำมบินโตรอนโต – นิวยอร์ก
เช้ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองโตรอนโตแล้วขึนชมทัศนียภาพงดงามของทะเลสาบออนตาริโอและตัวเมืองบน
หอคอย C.NTOWER สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในแคนาดาซึ่งมีความสูงถึง 553 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพ
โดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจ

กลำงวัน

บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนันมีเวลาให้ทา่ นได้อิสระตามอัธยาศัย กับการช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นชันนาของแคนาดา และอเมริกา ที่
ห้าง Eton และ The Bay ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านได้
เลือกซือ เช่น เสือผ้า รองเท้า ยีนส์Guess, Levis, Esprit, Polo, Gap, DKNY เครื่องสาอาง (Clinique,
Elizabeth Arden, Mac) เป็นต้น
นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน โตรอนโต
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริเวณสนำมบิน
ออกเดินทางจากสนามบิน โตรอนโต โดยสำยกำรบิน Delta Airline เที่ยวบินที่ DL5026
เดินทางถึงสนามบิน จอห์น เอฟเคเนดี รัฐนิวยอร์ก
Embassy Suites Secaucus Hotel

ค่ำ
18.05น.
20.00น
ที่พัก

Address: 455 Plaza Drive Secaucus (New Jersey), NJ 07094

วันพุธที่ 18 กรกฎำคม 2561 (10) อนุสำวรีย์เทพีเสรีภำพ – ตึกเอ็มไพร์สเตท – ถนน 5th Avenue –
- นิวยอร์ก
เช้ำ

กลำงวัน

บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านลงเรือเฟอร์รี่เพื่อชม “อนุสำวรีย์เทพีเสรีภำพ”(Statue of Liberty) ชมความสง่างามของเทพีเสรีภาพ
สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมใิ จของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิและ เสรีภาพ
เท่าเทียมกัน ซึ่งเทพีเสรีภาพนีประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตังประเทศ
ครบรอบ 100 ปี นาท่านกลับสูฝ่ ั่งมหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่าBig Appleเมืองใหญ่ที่สุดใน
สหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สุดในโลก และเป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สาคัญที่สุดของโลก เป็นเมืองที่มี ตึกระฟ้า ตึกสูงมากทีส่ ุดในโลก
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

ค่ำ
ที่พัก

จากนันนาท่านขึนชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้า “เอ็มไพร์สเตท”(Empire State Building)
บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยังเป็นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์มากมาย
อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong จากนันอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งบน
ถนน“5th Avenue”ถนนชือ่ ดังที่สุดใจกลางกรุงยอร์ก
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
Embassy Suites Secaucus Hotel
Address: 455 Plaza Drive Secaucus (New Jersey), NJ 07094

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏำคม 2561 (11) สนำมบินนิวยอร์ก
เช้ำ

14.50 น.

บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
** หำกมีเวลำ พำท่ำนแวะวัดไทยในเมืองนิวยอร์ก **
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน นานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) มหานครนิวยอร์ก
ออกเดินทางโดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่
CX831/CX617
***** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล*****

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎำคม 2561 (12) ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
18.50 น.
21.35น.
23.30 น.

เดินทางถึง สนำมบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX617
เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....

หมำยเหตุ :
 รำยกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน และอัตรำ
แลกเปลี่ยน …. โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญทีส่ ุด
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่
รังเกียจของคนส่ วนใหญ่ เช่น ไม่ รักษาเวลา, พู ด จาหยาบคาย, ดื่ม สุราบนรถ, ก่ อเสียงราคาญรบกวนผู้อื่น , หรือ
พยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทังนีเพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทังนีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและ
ทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใด
อันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่าน
ที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย
(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์
หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทังนีเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านัน เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาต
ให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก
เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของ
ทัวร์นันๆ หากท่านผู้เดินทางซือตั๋วหรือชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นัน ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทาง
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็น
ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก
หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ
ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็น

ยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจาเป็นหรือสุดวิ สัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรม
ตามความเหมาะสม ทังนีเพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทาการ
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้
ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรื อเหตุอื่นใดเกิดขึนระหว่างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดย
ท่านสามารถเลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถ
เลือกตาแหน่งที่นั่งได้เอง ทังนีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้
ลักษณะตาแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น

