
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์ ลีลา ... ท่ีเป็นตวัคุณ 

 
ก ำหนดออกเดินทำง 16-27 มิถุนำยน 2562   ส ำหรบัคณะพิเศษ    

วนัอำทิตยท์ี่ 16 มิถุนำยน 2562 (1) กรุงเทพฯ – สนำมบินโตรอนโต – โตรอนโต  

08.30 น.พรอ้มคณะท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู ชั้น 4 เคำนเ์ตอร ์M สำยกำรบินคำรเ์ธ่ย ์แปซิฟิค CATHAY   
 PACIFIC AIRWAYS โดยมีเจำ้หนำ้ที่บริษทั คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
11.00 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  CX750 (11.00–15.00 ) / CX838  (17.10-20.30) 

 
***** บินขำ้มเสน้แบ่งเวลำสำกล***** 

20.30 น.    (เวลำทอ้งถ่ิน) เดินทางถึงสนามบินเมืองโตรอนโต ผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร 
ที่พกั  Four Season Hotel Toronto  หรือเทียบเทำ่ระดบัใกลเ้คียง 

 
วนัจนัทรท์ี่ 17 มิถุนำยน 2562(2)โตรอนโต – ชมเมือง – หอคอยซีเอ็น - ล่องเรือ ชมน ้ำตกไนแองกำร่ำ 

เชำ้  บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น ำท่านแวะถ่ายรูป อำคำรรฐัสภำ ของจงัหวดัออนตาริโอ ซ่ึงมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินี

แห่งองักฤษ เจา้อาณานิคมในสมยัก่อน ตั้งอยูด่า้นหน้า ชมและถ่ายรูปสถานท่ีส าคญัต่างๆ มากมาย อาทิ 

มหาวิทยาลยัโตรอนโต (University of Toronto) ศูนยก์ลางการศึกษาของโตรอนโต, ศาลาว่าการเมือง(Toronto 
City Hall), สวนควีนพารค์(Queen’s Park) 
น าท่านขึ้ น หอคอยซีเอ็น (CN Tower) โดยน าท่านขึ้ นลิฟทข์ึ้ นหอคอยดว้ยความเร็วจากพื้ นถึงชั้นชมววิ

ในเวลาเพียง 58 วินาทีเท่าน้ัน หอคอยซีเอ็น ตั้งอยูย่า่นใจกลางเมืองโตรอนโต รฐัออนตาริโอ ประเทศ

แคนาดา เป็นหอคอยส่ือสารและสงัเกตการณส์ูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) เร่ิมก่อสรา้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1973 ซีเอ็นทาวเวอรไ์ดร้บัการบนัทึกวา่เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีมีความสูงท่ีสุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี ช่ืออาคาร

ซีเอ็น ยอ่มาจาก “Canadian National Railway” เป็นกิจการรถไฟท่ีเป็นเจา้ของโครงการกอ่สรา้ง



 

ในระยะแรก แต่ในปัจจุบนั นิยมอา้งอิงว่า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา (Canadian’s 

National Tower) ปัจจุบนัซีเอ็นทาวเวอรเ์ป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีสูงเป็นอนัดบัสามในโลก รองจากเบิรจ์คา

ลิฟา และ หอคอยกวา่งโจว แต่ยงัครองสถิติส่ิงก่อสรา้งท่ีสูงท่ีสุดในซีกโลกตะวนัตก 
กลำงวนั  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
  น าท่านเดินทาง สู่ น ้ำตกไนแองกำรำ่  

น าท่านชมจุดชมววิ เทเบ้ิลร๊อค (Table Rock) ชมน ้าตกเกือกมา้ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นน ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่ง หน่ึง

และเป็นส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลกน าท่านลงเรือ “Hornblower Niagara Cruises” สมัผสัสายน ้าตก
ท่ีไหลพุ่งลงสู่เบ้ืองล่างอยา่งใกลชิ้ด พรอ้มรบัเส้ือกนัฝนของท่ีระลึกจากการล่องเรือครั้งน้ี จากน้ันน าท่านแวะ

ถ่ายภาพกบัเวิลด์พลู (Whirl Pool) ซ่ึงเป็นช่วงท่ีแม่น ้าไนแองการ่าเล้ียวหกัศอก แลว้ท าใหเ้กิดน ้าวนขึ้ นมา 
  *** สนใจนัง่เฮลิคอปเตอรช์มน ้าตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อท่ีหวัหน้าทวัร ์*** 
  มีเวลาใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของน ้าตกไนแองการ่าจนเต็มอิ่ม อิสระตามอธัยาศยั  

   
 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมืองรำ้น Red Lobster เมนูพิเศษ!!! Canadian Lobster 
ที่พกั  Sheraton On The Fall Hotel หรือเทียบเทำ่  

*ใหท้ำ่นไดส้มัผสัควำมงำมของน ้ำตกอยำ่งใกลชิ้ดกบั หอ้งพกัฝัง่น ้ำตกทุกหอ้ง* 
 
 

 

 
 
 
 
 

วนัองัคำรที่ 18 มิถุนำยน 2562(3)   ล่องเรือ 1000 ISLAND–คิงสต์นั – มอนทรีออล  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ทำ่เรือ พนัเกำะ อนัเลืองช่ือ 1,000 Island ล่องชมความงามของบา้นพกัตากอากาศ  ท่ีอยู่
บนเกาะส่วนตวั เรียงรายกนันับรอ้ยหลงั น่าประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ ท่านจะเพลิดเพลินไปกบั  ทศันียภาพอนั

สวยงามของธรรมชาติ และสดช่ืนไปกบัอากาศท่ีบริสุทธ์ิ                                         
 

 

 

 



 

 
กลำงวนั บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร        

น าท่านเดินทางเลียบแม่น ้าเซนต ์ลอเรนซ ์ชมเมืองคิงสต์นั Kingston เมืองท่ีมีความงดงาม   
ท่ามกลางทะเลสาบออนตาริโอ น าท่านเดินทางเลาะริมแม่น ้าเซนต ์ลอเรนซ ์ซ่ึงเป็นเสน้กั้นพรมแดนระหวา่ง

แคนาดาและสหรฐัอเมริกา น าท่านเดินทาง น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล (Montreal) เมืองท่ีมี

ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั2ของประเทศแคนนาดา เคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานเอ็กซโ์ปและโอลิมปิคเมอืปี ค.ศ.

1976 
ค ำ่  บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
ที่พกั  Four Season Hotel Montreal Hotel หรือเทียบเทำ่ระดบัใกลเ้คียง 

 
 

วนัพุธที่ 19 มิถุนำยน 2562 (4) มอลทริออล-ชมเมืองเก่ำ-ชมสวนเกำะเซนตเ์ฮเลน่ำ- ควิเบก-ชมเมือง 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม 
ชมนครมอนทรลีออล เมืองท่ีตั้งอยูร่อบๆ เนินเขาท่ีปกคลุมดว้ยป่าไมส้วยงาม ท่ีช่ือวา่มองตเ์รอลั Mont Real 

(Mont Royal) ซ่ึงช่ือ น้ีเป็นท่ีมาของช่ือเมือง น าชมเขตเมืองเก่า และเมืองใหม่อาคารสูงทนัสมยั ยา่นการคา้

ใตดิ้นท่ีเหมาะสมกบัหนา้หนาวท่ีหนาวจดัและหน้ารอ้นท่ีรอ้นจดัเช่น กนัชมบรรยากาศเมืองแบบฝรัง่เศส

เน่ืองจากเมืองน้ีเป็นเมืองชุมชนท่ีพดูภาษาฝรัง่เศสท่ีใหญ่ท่ีสุดนอกประเทศฝรัง่เศส  

   
 
 
 
 
 
   
   

ชมวิหารนอรธ์เทอดามโบสถเ์ก่าแก่และยิง่ใหญ่ท่ีสุดของเมืองมอลทรีออล อาคารดั้งเดิมสรา้งขึ้ นใน 

 ศตวรรษท่ี 17 แต่อาคารปัจจบุนัน้ีสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและนีโอกอธิก  

 สามารถจุคนไดป้ระมาณ 3,800 คน ซ่ึงภายในประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัและกระจกสีสวยงามยิง่ น าท่าน 

 ขา้มแม่น ้าเซนตล์อเรนซ ์สู่เกาะเซนตเ์ฮเลนา St.Helena Island เก็บภาพความงามของสวนสาธารณะ 

 ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง น าท่านเดินทางสู่จุดชมววิของโบสถ ์Saint Joseph's Oratory Basilica ซ่ึงตั้ง 

 ตระหง่านอยูบ่นเขารอยลั Mont Royal ตามช่ือเมือง สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1967 ในสไตลอ์ิตาเลียนเรอ 

 เนสซองส ์เขา้ชมภายในโบสถท่ี์ยิง่ใหญ่แห่งน้ี พรอ้มเก็บภาพความสวยงามของตวัเมือง 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
น ำทำ่นเดินทำงสูเ่มืองควีเบก เมืองทีไดร้บัการขนานนามวา่เป็นเมืองทีสวยทีสุดในทวีปอเมริกาเหนือ และ 

ยงัเป็ นเมืองแรกในทวีปทีไดร้บัการขนึบญัชีมรดกโลกดา้นวฒันธรรมจากองคก์ารยเูนสโกถึ้งแม ้ควิเบกจะเป็น

เมืองในทวีปอเมริกาเหนือและถูกยดึครองจากประเทศองักฤษ แต่ดว้ยวฒันธรรม ดั้งเดิมจากชาวฝรงัเศสทีเคย

ตั้งถืนฐานทีนีมาหลายยุคหลายสมยั ส่งผลใหช้าวควิเบกใชภ้าษา ฝรงัเศสเป็นหลกัและมีวถีิชีวิตแบบชาวฝร ั



 

งเศส / น าท่านชมตวัเมืองควิเบก ชม อาคารรฐัสภา (Parliament Building) อีกหนึงอาคารทีมคีวามโดด เด่น

สรา้งขนึ 8 ช ัน ออกแบบโดยสถาปนิก Eugène - Étienne Tache พบกบัประติมากรรมรปูปัน จ านวน 22 รูป

ปัน ซึงเป็ นรูปปันคนส าคญัของประวติัศาสตร ์  น าท่านชม The Cathedral-Basilica of Notre-Dame de 

Quebec (พระแม่มารียแ์ห่งเมืองควิเบก) โบสถที์เก่าแก่ทีสุดในทวีปอเมริกาตอนเหนือของเม็กซิโก และจดัให้

เป็ นโบราณสถานแห่งชาติ ของแคนาดา ซึงในมรดกโลกของประวติัศาสตรท์อ้งถ่ินของเก่าแห่งควิเบก 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ที่พกั  Fairmont Le Chateau Frontenac Hotel หรือเทียบเทำ่ระดบัใกลเ้คียง 
 
 

วนัพฤหสบดีที่ 20 มิถุนำยน 2562 (5)   ควิเบก – คลักำรี – ชมเมืองบำนฟ์ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

10.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองคลัการี่ Calgary   โดยเท่ียวบินท่ี AC1567 

12.34 น.  เดินทางถึงเมืองคลัการี Calgary   

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
เดินทำงสูเ่มือง BANFF NATIONAL PARK  เมืองเล็กๆน่ารกัท่ีซ่อนตวัอยูใ่นเทือกเขา Rocky ทางดา้น

ตะวนัออกของ Calgary ในรฐั Alberta ประเทศแคนาดา เป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวทั้งสมคัรเล่นและมืออาชีพ

ไม่ควรพลาดอยา่ง สามารถเท่ียว Banff ไดท้ั้งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเพราะท่ีน่ีมีกิจกรรมมากมายให้

นักท่องเท่ียวไดท้ าและสมัผสั เช่น กิจกรรมปีนเขา, ตั้ง แคมป์, ขีม่า้, ล่าสตัว,์ เดินป่า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่อง

แก่ง หรือแมแ้ต่กิจกรรมผาดโผนบนทอ้งฟ้า เช่น Aircraft, Helicopter Tours, Zip lines นอกจากน้ันยงัมี

กิจกรรมในลาน Ice Skating, Bowling  หรือ Climbing Walls ส่วนคนช่ืนชอบหิมะ กิจกรรมในฤดู

หนาวก็น่าสนุกไม่แพฤ้ดอูื่นๆ โดยเฉพาะ  สกี เพราะบริเวณเทือกเขา Rocky ไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งสกีท่ีสวย

ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ตวัเมือง Banff เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตรเท่าน้ัน เราสามารถเดินเล่นทัว่เมอืง

ไดภ้ายในเวลาไม่เกิน 1 ชัว่โมง สองขา้งทางมีโรงแรมท่ีพกัทุกระดบัเรียงรายเต็มไปหมด ส่วนมากจะมองเห็น

วิวสวยของภูเขาและป่าแถบน้ันรา้นคา้ของฝากของท่ีระลึกมีอยูเ่ต็มไปหมดรา้นอาหารก็มีใหเ้ลือกหลากหลาย

ทั้งไทย,  จีน, ญ่ีปุ่น, อินเดีย, อิตาเล่ียนหรือแมแ้ต่อาหารของแคนาเด่ียนเดินทางใหท่้านสมัผสัธรรมชาติอยา่ง

เต็มอิ่ม อากาศท่ีบริสุทธ์ิภายในอุทยานจะท าใหท่้านรูสึ้กสดช่ืน ใหท่้านไดเ้ดินเล่นเลือกซ้ือของท่ีระลึก   

พรอ้มเก็บภาพอนัสวยงามของอทุยาน ท่านอาจเจอกวางเรนเดียร ์หรือมสู เดินอยูบ่ริเวณน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร    

ที่พกั  Moorse Resort Banff หรือเทียบเทำ่ระดบั  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัศุกรท์ี่ 21 มิถุนำยน 2562 (6) ทะเลสำบหลยุส–์ยอดเขำซลัเฟอร–์น ้ำตกโบว-์ อุทยำนแห่งชำตบิำนฟ์ 

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 น าเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส ์Lake Louise ชมความงดงามของทะเลสาบท่ีมีน ้าเป็นสีเขยีวมรกตสดใส จนเม่ือ

ชาวผิวขาวกลุ่มแรกท่ีเขา้มาส ารวจเสน้ทางเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 1882 โดยการน าของนายทอม วิลสนั Tom 
Wilson เดินทางมาพบทะเลสาบแห่งน้ีไดต้ั้งช่ือใหว้่า ทะเลสาบมรกต แต่ไดร้บัการตั้งช่ือใหม่ในเวลาต่อมา

อยา่งเป็นทางการวา่ “ทะเลสาบหลุยส”์ ตามพระนามของเจา้ฟ้าหญิงหลุยสP์rincess Louise พระราชธิดาใน
สมเด็จพระนางเจา้วิคตอเรีย 

 
 
 
 
 
  
 
 

จากน้ันน าท่านชมสายน ้าตกโบว ์ BOW FALLS กดัเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินท่ีมีสีสนังดงาม
หลากสี ลดัเลาะธารน ้าตกสวย แปลกตาดว้ยสายน ้าท่ีหลากสู่พื้ นหินเบ้ืองล่างแลว้อิสระตามอธัยาศยัเดินเล่น 

หรือชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกยา่นกลางเมืองท่ีโอบลอ้มไวด้ว้ยออ้มแขนของหมู่ขนุเขาสลบัสลา้งงดงามดว้ย

แสงอาทิตยก์ระทบสนัเขาก่อนลบัขอบฟ้า 
กลำงวนั บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น าท่านนัง่กระเชา้สู่ยอดเขาซลัเฟอรด์ว้ย ความสูงกว่า 2,288 เมตร เพื่อช่ืนชมความงามของเมือง  

บาน์ฟ ซ่ึงโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาร็อกกี้  มีเวลาใหท่้านเดินเล่นชมวิวท่ีสวยงาม ท่านอาจมโีอกาสเห็นแพะภูเขาท่ี

อาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร    

ที่พกั  Moorse Resort Banff หรือเทียบเทำ่ระดบั  

 
 
 



 

 
วนัเสำรท์ี่ 22 มิถุนำยน 2562 (7) เลคหลุยส ์– ถนนสำยโรแมนตกิ Icefield Parkway –  
Sky Walk (ทำงเดินกระจก) – คลักำรี  
เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 หลงัจำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงบนถนนสำยแจสเปอร ์(ชมความงามตลอดทั้งเสน้ทาง) ซ่ึงเป็นถนนหลวงสายท่ี

สวยงามท่ีสุดสายหน่ึง คดเคี้ ยวไปตามเทือกเขาร็อคกี้  ตดัผ่านวนอุทยานเก่าแก่ ท่ีเป็นป่าท่ีอดุมสมบูรณท์ั้ง

สองขา้งทาง และทะเลสาบสีสนัสดใน ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบเหล่าน้ีจะกลายเป็นน ้าแขง็ซ่ึงส่องประกาย

งดงามยิง่ น าท่านสู่จุดพกัรถระหวา่งทางเดินทางถึงไอซ์

ฟิลดพ์ารค์เวย ์ศูนยนั์กท่องเท่ียว Icefield Tourist Center 

มีเวลาใหท่้านเก็นภาพความสวยงาม หรือเลือกซ้ือของท่ี

ระลึก 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร TOURIST 

CENTER   
น าท่านโดยสารรถบ๊ิกฟุต ตะลุยทุ่งหิมะ Snow Coach  สู่ทุ่ง
น ้าแขง็โคลมัเบีย ไอซฟิ์ลด ์ Columbia Ice Field ซ่ึงเป็นทุ่ง
ธารน ้าแขง็ลา้นปี ท่ีใหญ่ ท่ีสุดในแคนาดา รถสโนวโ์คช้จะน า

ท่านออกเดินทางสู่จุดศูนยก์ลางของทุ่งน ้าแขง็มีเวลาอสิระทุก

ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ขึ้ นอยูก่บัฤดูกาล)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลงัจากน้ันเดินทางสู่ กลาซียร ์วอคเกอร ์GLACIER WALKER เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวแนวใหม่ จดุ   
CHECK IN แห่งใหม่ทางเดินของสกายวอลค์ มีลกัษณะเป็นรูปเกือกมา้เป็นทางเดินกระจกใสยืน่จากหน้าผา 
280 เมตร ใชว้สัดุอยา่งดีในการก่อสรา้งและสรา้งราวกั้นตลอดแนวสองดา้น พรอ้มกบัปรบัปรุงภูมิทศัน์รอบ
ดา้นใหส้วยงามเพื่อใหเ้ป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะไดเ้ดินบนพื้ นกระจกใสท่ีมองทะลุ
เห็นเบ้ืองล่างท่ีเป็นโตรกเหวหลายรอ้ยเมตร   

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร    

ที่พกั  Moorse Resort Banff หรือเทียบเทำ่ระดบั  

 
 



 

วนัอำทิตยท์ี่ 23 มิถุนำยน 2562 (8) คลักำรี -วิคตอเรีย–ชมเมือง-บุดชำดกำรเ์ดน้ –วิคตอเรีย  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม 
10.15 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี AC8553 
11.00 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองวิคตอเรีย   
กลำงวนั บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่สวนพฤษชาติบุทชาด 

BUTCHART GARDEN ซ่ึงดดัแปลงมาจากเหมืองเก่า ของ
ตระกูลบุทชาด สวนแห่งน้ีมีช่ือเสียงระดบัโลกดว้ยพนัธุไ์ม้

ต่างๆ ใหอ้สิระทุกท่านตามอธัยาศยัไดเ้ดินชมการจดัสวน

ขนาดใหญ่ดว้ยพรรณไมต้ามฤดกูาล ชมดอกไมน้านาชนิด แปลกทั้งสีและกล่ิน รวมทั้งชมความงดงามของ

การจดัสวนท่ีน ารปูแบบมาจากทัว่โลก น ้าพุแมกไมง้ดงามยิง่จนไดเ้วลาอนัสมควร 
  น ำทำ่นนัง่รถชมเมืองแวะชมหลกักิโลเมตรที่ศูนย ์ (Mile Zero) ของประเทศแคนำดำ ท่ีตั้งอยูใ่น

บริเวณสวนเขำบีคอน Beacon Hill Park  
น าท่านชมอ่าวหนา้เมืองท่ีประกอบดว้ยอาคารเก่าแก่กว่า 100 ปี ชมอาคารรฐัสภา Victoria Parliament งาน
สถาปัตยกรรมในสไตล ์นีโอ บาร๊อค ท่ีงดงามยิง่ สรา้งเสร็จในปี 1897 ชมสวนดา้นหนา้อาคารรฐัสภาท่ีมีรปู
ป้ันพระนางวิคตอเรีย พระราชินี ผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษในท่ายืน่ใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากน้ันเขา้สู่ยา่นชุมชนคนเอเชีย ไชน่าทาวน์ แหล่งท่ีผูค้นจากกวางตุง้ เขา้มาตั้งหลกัแหล่งตั้งแต่ครั้งสมยัยุค

ต่ืนทอง ปัจจุบนัเป็นยา่นธุรกิจการคา้ของเมืองวิคตอเรีย 
ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
ที่พกั  The Empress Hotel  หรือเทียบเทำ่ระดบั  

 
 



 

วนัจนัทรท์ี่ 24 มิถุนำยน 2562 (9) วิคตอเรีย- แวนคูเวอร ์–ชมเมือง-แวนคูเวอร ์ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือ เพื่อน าท่านเดินทาง กลบัสู่เมืองแวนคูเวอร ์ ใชเ้วลาเดินทาง  
ประมาณ 2 ชัว่โมงน าท่านสู่ สวนสแตนเลย ์STANLEY PARK สวนสาธารณะท่ีไดร้บัการบริจาคท่ีดินมาจาก
ชาวเมืองแวนคูเวอร ์ปัจจุบนัน้ีเปรียบเสมอืนเป็นปอดท่ีส าคญัของชาวเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
กลำงวนั บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น าชมแทง่เสำโทเท็ม TOTEM POLE สญัลกัษณข์องชนเผ่าพื้ นเมือง “อินเดียแดง” ผ่านชมยา่นธุรกิจการคา้
ส าคญั ชมท่าเรือส าหรบัเรือส าราญขนาดยกัษ์ เก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน 

เพลส Canadian Place Building สถาปัตยกรรมหลงัคารปูใบเรือสีขาว คลา้ยโรงโอเปร่า เฮาส ์ของนครซิดนีย ์
ออสเตรเลีย หลงัคาใบเรือน้ีเดิมสรา้งขี้ นเป็นหลงัคาของ Canada  Pavilion ในงาน World's Fair ท่ีจดัขึ้ นท่ี
แวนคูเวอร ์เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Robertsไดเ้วลาน าท่านชมอาคารท่ีกอ่สรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมโดดเด่นอนัน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) 
สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายขา้มทวปี ปัจจุบนัเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train)  
ของนครแวนคูเวอร ์ผ่านชม “แกส๊ทาวน์” GAS TOWN จุดก าเนิดของชุมชนเมืองประมาณกว่ารอ้ยปีชม
นาฬกิาไอน ้าท่ีไดร้บัการอนุรกัษไ์วอ้ยา่งดี 

ค ำ่  บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
ที่พกั  Four Seasons Vancouver หรือเทียบเทำ่ระดบัใกลเ้คียง 
 
วนัองัคำรที่ 25 มิถุนำยน 2562  (10) แวนคูเวอร ์–  ชมเมือง  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม 
  อิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั  
กลำงวนั บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
ค ำ่  บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
ที่พกั  Four Seasons Vancouver หรือเทียบเทำ่ระดบัใกลเ้คียง 

 
วนัพุธที่ 26 มิถุนำยน 2562  (11) แวนคูเวอร ์- สนำมบินแวนคูเวอร ์ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

15.05 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน คารเ์ธ่ย ์แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS เท่ียวบินท่ี    
CX819 (15.05-19.15) /CX617 (21.35) 

***** บินขำ้มเสน้แบ่งเวลำสำกล***** 



 

วนัพฤหสับดีที่ 27 มิถุนำยน 2562  (12) สนำมบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  
 

 
 

หมำยเหตแุละเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ี

รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือ

พยายามสรา้งความวุ่นวายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและ

ทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใด

อนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรบัท่าน

ท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย 

(กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแง

รบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์

หรือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 
 

 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  45 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราคา่บริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด

ค่าใชจ้่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาต

ใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจาก

เหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ

ส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

 



 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยนัส าหรบัการออกเดินทางของ

ทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่

สามารถออกเดินทางได ้ทาง 

14.  บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็น

ว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั 

หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ 

ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็น

ยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรม
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพื่อให้

ท่านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชม

สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจาก

การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดย

ท่านสามารถเลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถ

เลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใต้

ลกัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะ

เดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ  ำแลว้ หมำยถึงทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 
 
 

 
 
 


