
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์  ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ 

 
ก ำหนดออกเดินทำง วันที่ 9 – 20 ก.ค 2561     ส ำหรับคณะพิเศษ    

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎำคม 2561 (1) กรุงเทพฯ – แวนคูเวอร์ – ข้ำมเรือสวนบุทชำดกำร์เด้น 

06.00 น.  พร้อมคณะที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ M สำยกำรบินคำร์เธ่ย์ แปซฟิิค CATHAY  
  PACIFIC AIRWAYS โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริษัท คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
08.15 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ CX700 
12.10 น. เดินทำงถึงสนำมบิน เช็ก แลป ก๊อก ฮ่องกง  

16.15 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  CX838  
***** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล***** 

13.30 น.    (เวลำท้องถ่ิน) เดินทางถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์ ผา่นพธิีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร 

 น าท่านเดินทางสู่ทา่เรือชาลวาสเซ็น ผ่านชมบ้านเรือนที่ตกแต่งอย่างสวยงามทุกหลัง 
 ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี ่ล่องผ่านเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางในทะเล หากโชคดีท่านจะได้เห็น แมวน  า โลมา

และวาฬเพชฌฆาต ชมทัศนียภาพงดงามของเกาะแวนคูเวอร์ (ใช้เวลาล่องเรือ1.45 ช.ม.) ถึงท่าเรือที่เมือง

วิคตอเรีย น าเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่กลางเมืองวิคตอเรีย เมืองหลวงรฐับริตสิโคลัมเบีย น าท่านเดินทางโดย

รถโค้ช สู่สวนพฤษชาตบิุทชาด BUTCHART GARDEN ซ่ึงดัดแปลงมาจากเหมืองเก่า ของตระกลูบุทชาด สวน
แห่งนี มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยพนัธุ์ไม้ต่างๆ ให้อสิระทุกท่านตามอัธยาศัยได้เดินชมการจัดสวนขนาดใหญ่ด้วย

พรรณไม้ตามฤดูกาล ชมดอกไม้นานาชนิด แปลกทั งสีและกลิน่ รวมทั งชมความงดงามของการจัดสวนทีน่ า

รูปแบบมาจากท่ัวโลก น  าพุแมกไม้งดงามย่ิงจนได้เวลาอันสมควร 
ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
ที่พัก  Delta Hotel by Marriott Victoria Ocean Pointe Resort   
  Address: 100 Harbour Road, V9A 0G1 

 
 
 



 

 

วันอังคำรที่ 10 กรกฎำคม 2561 (2) วิคตอเรีย–ชมเมือง–แวนคูเวอร ์– ชมเมือง - คัลกำลี 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม 
  น ำท่ำนน่ังรถชมเมืองแวะชมหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ (Mile Zero) ของประเทศแคนำดำ ที่ตั้งอยู่ใน

บริเวณสวนเขำบีคอน Beacon Hill Park  
น าท่านชมอ่าวหนา้เมืองที่ประกอบด้วยอาคารเก่าแก่กว่า 100 ปี ชมอาคารรฐัสภา Victoria Parliament งาน
สถาปัตยกรรมในสไตล์ นีโอ บาร๊อค ที่งดงามย่ิง สรา้งเสรจ็ในป ี1897 ชมสวนด้านหนา้อาคารรัฐสภาที่มีรปู
ปั้นพระนางวิคตอเรีย พระราชิน ีผู้ย่ิงใหญ่ของอังกฤษในท่ายื่นให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  น าท่านเก็บภาพความงามด้านหน้าโรงแรม ดิ เอมเพรส The Empress มีอายุเก่าแก่กวา่ 100 ปี สร้างใน

สไตล์ปราสาทยุโรป เก็บภาพรปูปั้นกับตันเจมส์คุก ที่ยื่นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ด้านหน้าโรงแรมดิ เอม

เพรส จากนั นเข้าสู่ย่านชุมชนคนเอเชีย ไชน่าทาวน์ แหล่งที่ผู้คนจากกวางตุ้ง เข้ามาตั งหลักแหล่งตั งแต่ครั ง

สมัยยุคตื่นทอง ปัจจุบนัเป็นย่านธุรกิจการคา้ของเมืองวิคตอเรยี น าท่านข้ามเรือเฟอร์รี่ กลับ  
กลำงวัน บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

น าท่านสู่สวนสแตนเลย์ STANLEY PARK สวนสาธารณะที่ได้รบัการบรจิาคท่ีดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร ์
ปัจจุบันนี เปรียบเสมือนเป็นปอดท่ีส าคัญของชาวเมือง  

 
 
 
 
 
 
 



 

น าชมแท่งเสาโทเท็ม TOTEM POLE สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื นเมอืง “อินเดียแดง” ผ่านชมย่านธรุกิจการค้า
ส าคัญ ชมท่าเรือส าหรับเรือส าราญขนาดยักษ์ เก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน 

เพลส Canadian Place Building สถาปัตยกรรมหลังคารปูใบเรอืสีขาว คล้ายโรงโอเปรา่ เฮาส์ ของนครซิดนีย์ 
ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี เดิมสรา้งขี นเป็นหลังคาของ Canada  Pavilion ในงาน World's Fair ที่จัดขึ นที่
แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Robertsได้เวลาน าท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) 
สรา้งขึ นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานชีุมทางรถไฟสายข้ามทวปี ปัจจุบันเปน็สถานรีถไฟลอยฟ้า (Sky Train)  
ของนครแวนคูเวอร ์ผ่านชม “แก๊สทาวน”์ GAS TOWN จุดก าเนิดของชุมชนเมืองประมาณกว่ารอ้ยปีชม
นาฬิกาไอน  าที่ได้รับการอนรุักษไ์ว้อย่างดี 
** หำกมีเวลำ พำทำ่นแวะวัดไทยในเมืองแวนคูเวอร์ ** 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร ภำยในสนำมบิน   
20.20 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ AC8558 
22.54 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองคัลการ ีรัฐอัลเบอร์ตำ้ ALBERTA แหล่งผลิตน  ามันมากทีสุ่ดในประเทศ 

  แคนาดา / น าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
ที่พัก  Moose  Hotel and Suites  Banff  

  Address: 345 Banff Avenue 
 
วันพุธที่ 11 กรกฏำคม 2561 (3) เลคหลุยส์ – ถนนสำยโรแมนติก Icefield Parkway –  
Sky Walk (ทำงเดินกระจก) – บำนฟ์ 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงบนถนนสำยแจสเปอร์ (ชมความงามตลอดทั งเส้นทาง) ซ่ึงเป็นถนนหลวงสายท่ี

สวยงามท่ีสุดสายหนึ่ง คดเคี ยวไปตามเทือกเขาร็อคกี  ตัดผ่านวนอุทยานเก่าแก่ ที่เป็นปา่ที่อดุมสมบูรณ์ทั ง

สองข้างทาง และทะเลสาบสสีนัสดใน ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบเหล่านี จะกลายเป็นน  าแข็งซ่ึงส่องประกาย

งดงามย่ิง น าท่านสู่จุดพักรถระหว่างทางเดินทางถึงไอซ์ฟิลดพ์าร์คเวย์ ศูนย์นักท่องเที่ยว Icefield Tourist 

Center มีเวลาให้ท่านเก็นภาพความสวยงาม หรือเลือกซื อของที่ระลึก 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร TOURIST CENTER   
  น าท่านโดยสารรถบิ๊กฟุต ตะลุยทุ่งหิมะ Snow Coach  สู่ทุ่งน  าแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ Columbia  
  Ice Field ซ่ึงเป็นทุ่งธารน  าแข็งลา้นปี ที่ใหญ่ ที่สุดในแคนาดา รถสโนวโ์ค้ชจะน าท่านออกเดินทางสู่จุด 

  ศูนย์กลางของทุ่งน  าแข็ง มีเวลาอิสระทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศยั (ขึ นอยู่กับฤดูกาล)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://maps.google.com/?q=345+Banff+Avenue&entry=gmail&source=g


 

 
 
หลังจากนั นเดินทางสู่ กลาซียร์ วอคเกอร ์GLACIER WALKER เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด   
CHECK IN แห่งใหม่ทางเดินของสกายวอล์ค มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าเป็นทางเดินกระจกใสยืน่จากหน้าผา 
280 เมตร ใช้วสัดุอย่างดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั นตลอดแนวสองด้าน พร้อมกับปรบัปรงุภูมิทัศน์รอบ
ด้านให้สวยงามเพื่อให้เป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะได้เดินบนพื นกระจกใสที่มองทะลุ
เห็นเบื องล่างที่เป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตร     

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

ที่พัก  Moose  Hotel and Suites  Banff  
 Address: 345 Banff Avenue  
 
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏำคม 2561 (4) คัลกำรี–ทะเลสำบหลุยส์–ยอดเขำซัลเฟอร์–น้ ำตกโบว์-  

เมืองอุทยำนแห่งชำติบำนฟ์ 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าเดินทางสู่ทะเลสำบหลุยส์ Lake Louise ชมความงดงามของทะเลสาบที่มีน  าเป็นสีเขียวมรกตสดใส จน

เมื่อชาวผิวขาวกลุ่มแรกท่ีเข้ามาส ารวจเส้นทางเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 1882 โดยการน าของนายทอม วิล

สัน Tom Wilson เดินทางมาพบทะเลสาบแห่งนี ได้ตั งชื่อให้วา่ ทะเลสาบมรกต แต่ได้รับการตั งชื่อใหม่ในเวลา
ต่อมาอย่างเป็นทางการว่า “ทะเลสาบหลุยส”์ ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์Princess Louise พระราช
ธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย 

 
 
 
 
 
  
 
 

จากนั นน าท่านชมสายน  าตกโบว์ BOW FALLS กัดเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั นหินที่มีสีสันงดงาม
หลากส ี ลัดเลาะธารน  าตกสวย แปลกตาด้วยสายน  าที่หลากสูพ่ื นหินเบื องล่างแล้วอิสระตามอธัยาศัยเดินเล่น 

หรือชอ้ปปิ้งของท่ีระลึกย่านกลางเมืองที่โอบล้อมไว้ด้วยออ้มแขนของหมู่ขุนเขาสลับสลา้งงดงามด้วย

แสงอาทิตย์กระทบสันเขาก่อนลบัขอบฟ้า 
กลำงวัน บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

น าท่านนั่งกระเชา้สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ด้วย ความสูงกว่า 2,288 เมตร เพื่อชื่นชมความงามของเมือง  

บาน์ฟ ซ่ึงโอบล้อมด้วยเทือกเขาร็อกกี  มีเวลาให้ทา่นเดินเล่นชมวิวทีส่วยงาม ท่านอาจมโีอกาสเห็นแพะภูเขาที่

อาศัยอยู่ในบริเวณนี  เดินทำงสูเ่มือง BANFF NATIONAL PARK  เมืองเล็กๆน่ารักท่ีซ่อนตัวอยูใ่นเทือกเขา 

Rocky ทางด้านตะวันออกของ Calgary ในรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา เป็นสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวทั ง

สมัครเล่นและมืออาชีพไม่ควรพลาดอย่าง สามารถเที่ยว Banff ได้ทั งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเพราะที่นีม่ี

กิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ท าและสัมผัส เช่น กิจกรรมปีนเขา, ตั ง แคมป์, ข่ีม้า, ล่าสัตว,์ เดินป่า, ตก

https://maps.google.com/?q=345+Banff+Avenue&entry=gmail&source=g


 

ปลา, ล่องเรือ, ล่องแก่ง หรือแม้แต่กิจกรรมผาดโผนบนท้องฟา้ เช่น Aircraft, Helicopter Tours, Zip lines 

นอกจากนั นยังมีกิจกรรมในลาน Ice Skating, Bowling  หรือ Climbing Walls ส่วนคนชื่นชอบหิมะ กจิกรรม

ในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพ้ฤดูอืน่ๆ โดยเฉพาะ  สกี เพราะบริเวณเทือกเขา Rocky ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสกีท่ีสวย

ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวเมือง Banff เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตรเท่านั น เราสามารถเดินเลน่ทัว่เมอืง

ได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง สองข้างทางมีโรงแรมท่ีพักทุกระดับเรียงรายเต็มไปหมด ส่วนมากจะมองเห็น

วิวสวยของภูเขาและปา่แถบนั นรา้นค้าของฝากของท่ีระลึกมีอยู่เต็มไปหมดร้านอาหารก็มีให้เลือกหลากหลาย

ทั งไทย,  จีน, ญี่ปุ่น, อินเดีย, อิตาเลี่ยนหรือแม้แต่อาหารของแคนาเด่ียนเดนิทางให้ท่านสัมผัสธรรมชาติอย่าง

เต็มอิ่ม อากาศที่บริสุทธิ์ภายในอุทยานจะท าให้ท่านรูส้ึกสดชื่น ให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื อของท่ีระลึก   
พร้อมเก็บภาพอันสวยงามของอทุยาน ท่านอาจเจอกวางเรนเดียร์ หรือมสู เดินอยู่บริเวณนี  ได้เวลา  

สมควรน าทา่นสูจุ่ดพักรถระหวา่งทาง น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคัลการ ี
** หำกมีเวลำ พำทำ่นแวะวัดไทยในเมืองคัลกำรี ** 
 

 
 
 
 
 
ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

ที่พัก                 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. น าท่านเดินทางสูส่นามบิน... เพือ่นท าการเช็คอิน  

06.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองมอนทรีออล Montreal โดยเที่ยวบินที่AC228  

12.29 น.  เดินทางถึงเมืองมอลทรีออล Montréal เมืองส าคัญ แห่งแคว้นควีเบก  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

เดินทำงสู่เมืองควีเบก เมืองทีได้รับการขนานนามวา่เป็นเมืองทีสวยทีสุดในทวปีอเมริกาเหนือ และ ยังเป็ 

นเมืองแรกในทวีปทีได้รับการขึนบัญชีมรดกโลกด้านวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกถ้ึงแม้ ควิเบกจะเป็นเมือง

ในทวีปอเมริกาเหนือและถูกยึดครองจากประเทศอังกฤษ แต่ด้วยวัฒนธรรม ดั งเดิมจากชาวฝรังเศสทีเคย

ตั งถืนฐานทีนีมาหลายยุคหลายสมัย ส่งผลให้ชาวควิเบกใช้ภาษา ฝรังเศสเป็นหลักและมีวถิชีีวิตแบบชาวฝรั 

งเศส / น าท่านชมตัวเมืองควิเบก ชม อาคารรฐัสภา (Parliament Building) อีกหนึงอาคารทีมีความโดด เด่น

สรา้งขึน 8 ช ัน ออกแบบโดยสถาปนิก Eugène - Étienne Tache พบกับประติมากรรมรปูปัน จ านวน 22 รูป

ปัน ซึงเป็ นรูปปันคนส าคญัของประวัติศาสตร์   

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

ที่พัก  Best Western Plus Center Ville Hotel  

  330 Rue de la Couronne, Saint-Roch, G1K6E6  

https://maps.google.com/?q=330+Rue+de+la+Couronne,+Saint-Roch,+%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89,+G1K6E6,+%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2&entry=gmail&source=g


 

 
 

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

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม 
น าท่านชม The Cathedral-Basilica of Notre-Dame de Quebec (พระแม่มารีย์แห่งเมืองควิเบก) โบสถ์ที

เก่าแก่ทีสุดในทวีปอเมริกาตอนเหนือของเม็กซิโก และจัดให้เป็ นโบราณสถานแห่งชาติ ของแคนาดา ซึงใน

มรดกโลกของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเก่าแห่งควิเบก 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร                                                  

น าท่านเดินทางสู่เมือง มอนทรอีอล ชมนครมอนทรลีออล เมอืงท่ีตั งอยู่รอบๆ เนินเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

สวยงาม ทีช่ื่อว่ามองต์เรอลั Mont Real (Mont Royal) ซ่ึงชื่อ นี เป็นที่มาของชื่อเมือง น าชมเขตเมืองเก่า และ

เมืองใหม่อาคารสูงทันสมัย ยา่นการค้าใต้ดินที่เหมาะสมกับหน้าหนาวที่หนาวจัดและหนา้ร้อนที่ร้อนจัดเชน่ 

กันชมบรรยากาศเมืองแบบฝรั่งเศสเนื่องจากเมืองนี เป็นเมืองชุมชนที่พูดภาษาฝรั่งเศสที่ใหญ่ทีส่ดุนอก

ประเทศฝรั่งเศส  

   
 
 
 
 
 
   
   

ชมวิหารนอรธ์เทอดามโบสถ์เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอลทรีออล อาคารดั งเดิมสรา้งขึ นใน 

 ศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจบุนันี สรา้งขึ นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและนีโอกอธิก  

 สามารถจุคนได้ประมาณ 3,800 คน ซ่ึงภายในประดบัด้วยไม้แกะสลักและกระจกสีสวยงามย่ิง น าท่าน 

 ข้ามแม่น  าเซนต์ลอเรนซ์ สู่เกาะเซนต์เฮเลนา St.Helena Island เก็บภาพความงามของสวนสาธารณะ 

 ที่ใหญ่ที่สุดของเมือง น าท่านเดินทางสู่จุดชมววิของโบสถ์ Saint Joseph's Oratory Basilica ซ่ึงตั ง 

 ตระหง่านอยูบ่นเขารอยัล Mont Royal ตามชือ่เมือง สรา้งขึ นในปี ค.ศ.1967 ในสไตล์อิตาเลียนเรอ 

 เนสซองส์ เข้าชมภายในโบสถ์ทีย่ิ่งใหญ่แห่งนี  พร้อมเก็บภาพความสวยงามของตัวเมือง 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

ที่พัก  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 
น าท่านเดินทางสู่ทา่เรือ พันเกาะ อันเลืองชื่อ 1,000 Island ล่องชมความงามของบ้านพักตากอากาศ  ที่อยู่
บนเกาะส่วนตัว เรียงรายกันนับร้อยหลัง นา่ประทับใจเป็นอยา่งยิ่ง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับ  ทัศนียภาพอัน

สวยงามของธรรมชาติ และสดชืน่ไปกับอากาศท่ีบรสิุทธิ์                                         

กลำงวัน  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร       

  น าท่านชมนครโตรอนโต Toronto เมืองหลวงของรัฐออนทำริโอ Ontario นครที่ใหญ่ที่สุดใน  

  ประเทศแคนาดา ชมบ้านเรอืนอันสวยงามของเมืองที่ได้รับสมญานามให้เป็นยุโรปแห่งอเมริกาเหนือ  

  ผ่านชมย่านธรุกิจการค้า ศาลาวา่การเมืองท่ีไดัรับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทันสมัยใหม่ล  ายุค  

  ผ่านชมสนามกีฬา สกำยโดม SKYDOME ที่สามารถเปิดปิดโดมได้ เหมาะส าหรับการแข่งขันทุก 

  ฤดูกาล 
ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

ที่พัก  Toronto Hotel  

 

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎำคม 2561 (8)   ล่องเรือ ชมน้ ำตกไนแองกำร่ำ- ไนแองกำร่ำห้องพักฝั่งน้ ำตก    

เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าท่านชมจุดชมววิ เทเบิ ลร๊อค (Table Rock) ชมน  าตกเกือกม้าที่ได้ชื่อวา่เป็นน  าตกที่ใหญ่ที่สดุแห่ง 
  หนึ่งและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก 
  น าท่านลงเรอื “Hornblower Niagara Cruises” สัมผัสใกล้ชิดสายน  าตกที่ไหลพุ่งลงสู่เบื องลา่งอย่าง 
  ใกล้ชิด พร้อมรบัเสื อกันฝนของที่ระลึกจากการล่องเรอืครั งนี  จากนั นน าท่านแวะถ่ายภาพกับเวลิด์พูล  

  (Whirl Pool) ซ่ึงเป็นช่วงที่แม่น  าไนแองการ่าเลี ยวหักศอก แล้วท าให้เกิดน  าวนขึ นมา 
  *** สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน  าตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อท่ีหัวหน้าทัวร์ *** 

 มีเวลาให้ทา่นได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของน  าตกไนแองการ่าจนเต็มอิ่ม อิสระตามอธัยาศัย 

 ** หำกมีเวลำ พำทำ่นแวะวัดไทยในเมืองไนแองกำร่ำ ** 
 
 
 

 

 

 
กลำงวัน  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พื้นเมืองร้ำน Red Lobster เมนูพิเศษ!!! Canadian Lobster 
  จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก Sheraton On The Fall Hotel หรอืเทียบเท่ำ 
ค่ ำ  บริกำรอำหำรมื้อค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ที่พัก  Sheraton On The Fall Hotel  
  Address: 5875 Falls Avenue Niagara Falls (Ontario), L2G 3K7 

*ให้ท่ำนได้สัมผสัควำมงำมของน้ ำตกอย่ำงใกล้ชิดกบั ห้องพักฝั่งน้ ำตกทุกห้อง* 



 

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

สนำมบินโตรอนโต – นิวยอร์ก  

เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโตรอนโตแล้วขึ นชมทัศนียภาพงดงามของทะเลสาบออนตารโิอและตัวเมืองบน

หอคอย C.NTOWER สิ่งก่อสร้างที่สูงท่ีสุดในแคนาดาซึ่งมีความสูงถึง 553 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพ
โดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจ 

 
 
 
 
 
 
 
กลำงวัน  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

จากนั นมีเวลาให้ทา่นได้อิสระตามอัธยาศัย กับการช้อปปิ้งสนิค้าแฟชั่นชั นน าของแคนาดา และอเมริกา ที่

ห้าง Eton และ The Bay ซ่ึงมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านได้  
เลือกซื อ เช่น เสื อผ้า รองเท้า ยีนส์Guess, Levis, Esprit, Polo, Gap, DKNY เครื่องส าอาง (Clinique, 
Elizabeth Arden, Mac) เป็นต้น 

  น าท่านเดินทางสูส่นามบิน โตรอนโต  
ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร บริเวณสนำมบิน  

18.05น. ออกเดินทางจากสนามบนิ โตรอนโต โดยสำยกำรบิน Delta Airline เที่ยวบินที่ DL5026 
20.00น  เดินทางถึงสนามบิน จอห์น เอฟเคเนดี รัฐนิวยอร์ก  

ที่พัก  Embassy Suites Secaucus Hotel  
  Address: 455 Plaza Drive Secaucus (New Jersey), NJ 07094 
   
วันพุธที่ 18 กรกฎำคม 2561  (10)  อนุสำวรีย์เทพีเสรีภำพ – ตึกเอ็มไพร์สเตท – ถนน 5th Avenue –  

- นิวยอร์ก 

เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านลงเรอืเฟอร์รี่เพื่อชม “อนุสำวรีย์เทพีเสรีภำพ”(Statue of Liberty) ชมความสงา่งามของเทพีเสรีภาพ
สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมใิจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิและ เสรีภาพ

เท่าเทียมกัน ซ่ึงเทพีเสรีภาพนี ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั งประเทศ

ครบรอบ 100 ปี น าทา่นกลับสูฝ่ั่งมหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นวา่Big Appleเมืองใหญ่ที่สุดใน
สหรฐัอเมริกา และที่เจรญิที่สุดในโลก และเปน็มหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเปน็ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่ส าคัญที่สุดของโลก เปน็เมืองท่ีมี ตึกระฟ้า ตึกสูงมากทีสุ่ดในโลก 
กลำงวัน  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 



 

จากนั นน าท่านขึ นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟา้ “เอ็มไพร์สเตท”(Empire State Building)
บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยังเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์มากมาย 
อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong จากนั นอสิระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งบน 
ถนน“5th Avenue”ถนนชือ่ดังที่สุดใจกลางกรุงยอร์ก 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

ที่พัก  Embassy Suites Secaucus Hotel  
  Address: 455 Plaza Drive Secaucus (New Jersey), NJ 07094 
 
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏำคม 2561 (11)  สนำมบินนิวยอร์ก  

เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
** หำกมีเวลำ พำทำ่นแวะวัดไทยในเมืองนิวยอร์ก ** 

ได้เวลาอันสมควร น าทา่นเดินทางสู่ สนามบิน นานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) มหานครนวิยอร์ก  
14.50 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่    

CX831/CX617   
***** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล***** 

 
 
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎำคม 2561 (12)   ฮ่องกง -  กรงุเทพฯ 

18.50 น.  เดินทางถึง สนำมบินเช็คแลป๊ก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) 
21.35น.  ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX617 
23.30 น.  เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.... 
 

 
 
หมำยเหตุ  :   
 รำยกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน และอัตรำ

แลกเปลี่ยน …. โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญทีสุ่ด 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสีย  รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลกิเที่ยวบิน 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา , พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือ

พยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั งนี เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและ

ทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใด

อันมิใช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่าน

ที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 

(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง

รบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์

หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านที่จองทัวรไ์ว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั งนี เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 
 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  45 วนั  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราคา่บริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   21 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาต

ให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก

เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ

ส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของ

ทัวร์นั นๆ หากท่านผู้เดินทางซื อตั๋วหรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั น ๆ ไม่

สามารถออกเดินทางได้ ทาง 

14.  บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็น

ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก 

หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็น



 

ยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การ

จลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรม
ตามความเหมาะสม ทั งนี เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้

ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจาก

การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดย

ท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถ

เลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั งนี บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้

ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

 

 
 
 


