ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ลีลา ... ที่เป็ นตัวคุณ

กำหนดออกเดินทำง 16-27 มิถุนำยน 2562
วันอำทิตย์ที่ 16 มิถุนำยน 2562

(1)

สำหรับคณะพิเศษ

กรุงเทพฯ – สนำมบินโตรอนโต – โตรอนโต

08.30 น.พร้อมคณะที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคำน์เตอร์ M สำยกำรบินคำร์เธ่ย ์ แปซิฟิค CATHAY
PACIFIC AIRWAYS โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริษทั คอยอำนวยควำมสะดวก
11.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ CX750 (11.00–15.00 ) / CX838 (17.10-20.30)

20.30 น.
ที่พกั

***** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล*****
(เวลำท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินเมืองโตรอนโต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
Four Season Hotel Toronto หรือเทียบเท่ำระดับใกล้เคียง

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนำยน 2562(2)โตรอนโต – ชมเมือง – หอคอยซีเอ็น - ล่องเรือ ชมน้ ำตกไนแองกำร่ำ
เช้ำ

บริกำรอำหำรมื้ อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่านแวะถ่ายรูป อำคำรรัฐสภำ ของจังหวัดออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินี
แห่งอังกฤษ เจ้าอาณานิ คมในสมัยก่อน ตั้งอยูด่ า้ นหน้า ชมและถ่ายรูปสถานที่สาคัญต่างๆ มากมาย อาทิ
มหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต, ศาลาว่าการเมือง(Toronto
City Hall), สวนควีนพาร์ค(Queen’s Park)
นาท่านขึ้ น หอคอยซีเอ็น (CN Tower) โดยนาท่านขึ้ นลิฟท์ขนหอคอยด้
ึ้
วยความเร็วจากพื้ นถึงชั้นชมวิว
ในเวลาเพียง 58 วินาทีเท่านั้น หอคอยซีเอ็น ตั้งอยูย่ า่ นใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ ประเทศ
แคนาดา เป็ นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์สูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.
1973 ซีเอ็นทาวเวอร์ได้รบั การบันทึกว่าเป็ นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็ นเวลาถึง 31 ปี ชื่ออาคาร
ซีเอ็น ย่อมาจาก “Canadian National Railway” เป็ นกิจการรถไฟที่เป็ นเจ้าของโครงการก่อสร้าง

กลำงวัน

คำ่
ที่พกั

ในระยะแรก แต่ในปั จจุบนั นิ ยมอ้างอิงว่า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา (Canadian’s
National Tower) ปั จจุบนั ซีเอ็นทาวเวอร์เป็ นสิ่งก่อสร้างที่สูงเป็ นอันดับสามในโลก รองจากเบิรจ์ คา
ลิฟา และ หอคอยกว่างโจว แต่ยงั ครองสถิติสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกตะวันตก
บริกำรอำหำรมื้ อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทาง สู่ น้ ำตกไนแองกำร่ำ
นาท่านชมจุดชมวิว เทเบิ้ ลร๊อค (Table Rock) ชมน้ าตกเกือกม้าที่ได้ชื่อว่าเป็ นน้ าตกที่ใหญ่ที่สุดแห่ง หนึ่ ง
และเป็ นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกนาท่านลงเรือ “Hornblower Niagara Cruises” สัมผัสสายน้ าตก
ที่ไหลพุ่งลงสู่เบื้ องล่างอย่างใกล้ชิด พร้อมรับเสื้ อกันฝนของที่ระลึกจากการล่องเรือครั้งนี้ จากนั้นนาท่านแวะ
ถ่ายภาพกับเวิลด์ พูล (Whirl Pool) ซึ่งเป็ นช่วงที่แม่น้ าไนแองการ่าเลี้ ยวหักศอก แล้วทาให้เกิดน้ าวนขึ้ นมา
*** สนใจนัง่ เฮลิคอปเตอร์ชมน้ าตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อที่หวั หน้าทัวร์ ***
มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของน้ าตกไนแองการ่าจนเต็มอิ่ม อิสระตามอัธยาศัย

บริกำรอำหำรมื้ อค ่ำ ณ ภัตตำคำรพื้ นเมืองร้ำน Red Lobster เมนูพิเศษ!!! Canadian Lobster
Sheraton On The Fall Hotel หรือเทียบเท่ำ
*ให้ทำ่ นได้สมั ผัสควำมงำมของน้ ำตกอย่ำงใกล้ชิดกับ ห้องพักฝั ่งน้ ำตกทุกห้อง*

วันอังคำรที่ 18 มิถุนำยน 2562(3) ล่องเรือ 1000 ISLAND–คิงส์ตนั – มอนทรีออล
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ทำ่ เรือ พันเกำะ อันเลืองชื่อ 1,000 Island ล่องชมความงามของบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่
บนเกาะส่วนตัว เรียงรายกันนับร้อยหลัง น่ าประทับใจเป็ นอย่างยิง่ ท่านจะเพลิดเพลินไปกับ ทัศนี ยภาพอัน
สวยงามของธรรมชาติ และสดชื่นไปกับอากาศที่บริสุทธิ์

กลำงวัน

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรมื้ อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางเลียบแม่น้ าเซนต์ ลอเรนซ์ ชมเมืองคิงส์ตนั Kingston เมืองที่มีความงดงาม
ท่ามกลางทะเลสาบออนตาริโอ นาท่านเดินทางเลาะริมแม่น้ าเซนต์ ลอเรนซ์ ซึ่งเป็ นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง
แคนาดาและสหรัฐอเมริกา นาท่านเดินทาง นาท่านเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล (Montreal) เมืองที่มี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ2ของประเทศแคนนาดา เคยใช้เป็ นสถานที่จดั งานเอ็กซ์โปและโอลิมปิ คเมือปี ค.ศ.
1976
บริกำรอำหำรมื้ อค ่ำ ณ ภัตตำคำร
Four Season Hotel Montreal Hotel หรือเทียบเท่ำระดับใกล้เคียง

วันพุธที่ 19 มิถุนำยน 2562 (4) มอลทริออล-ชมเมืองเก่ำ-ชมสวนเกำะเซนต์เฮเลน่ำ- ควิเบก-ชมเมือง
เช้ำ

กลำงวัน

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม
ชมนครมอนทรีลออล เมืองที่ต้งั อยูร่ อบๆ เนิ นเขาที่ปกคลุมด้วยป่ าไม้สวยงาม ที่ชื่อว่ามองต์เรอัล Mont Real
(Mont Royal) ซึ่งชื่อ นี้ เป็ นที่มาของชื่อเมือง นาชมเขตเมืองเก่า และเมืองใหม่อาคารสูงทันสมัย ย่านการค้า
ใต้ดินที่เหมาะสมกับหน้าหนาวที่หนาวจัดและหน้าร้อนที่รอ้ นจัดเช่น
กันชมบรรยากาศเมืองแบบฝรัง่ เศส
เนื่ องจากเมืองนี้ เป็ นเมืองชุมชนที่พดู ภาษาฝรัง่ เศสที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศฝรัง่ เศส

ชมวิหารนอร์ธเทอดามโบสถ์เก่าแก่และยิง่ ใหญ่ที่สุดของเมืองมอลทรีออล อาคารดั้งเดิมสร้างขึ้ นใน
ศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปั จจุบนั นี้ สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนี โอคลาสสิกและนี โอกอธิก
สามารถจุคนได้ประมาณ 3,800 คน ซึ่งภายในประดับด้วยไม้แกะสลักและกระจกสีสวยงามยิง่ นาท่าน
ข้ามแม่น้ าเซนต์ลอเรนซ์ สู่เกาะเซนต์เฮเลนา St.Helena Island เก็บภาพความงามของสวนสาธารณะ
ที่ใหญ่ที่สุดของเมือง นาท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของโบสถ์ Saint Joseph's Oratory Basilica ซึ่งตั้ง
ตระหง่านอยูบ่ นเขารอยัล Mont Royal ตามชื่อเมือง สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1967 ในสไตล์อิตาเลียนเรอ
เนสซองส์ เข้าชมภายในโบสถ์ที่ยงิ่ ใหญ่แห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความสวยงามของตัวเมือง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองควีเบก เมืองทีได้รบั การขนานนามว่าเป็ นเมืองทีสวยทีสุดในทวีปอเมริกาเหนื อ และ
ยังเป็ นเมืองแรกในทวีปทีได้รบั การขึนบัญชีมรดกโลกด้านวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ถึงแม้ ควิเบกจะเป็ น
เมืองในทวีปอเมริกาเหนื อและถูกยึดครองจากประเทศอังกฤษ แต่ดว้ ยวัฒนธรรม ดั้งเดิมจากชาวฝรังเศสทีเคย
ตั้งถืนฐานทีนีมาหลายยุคหลายสมัย ส่งผลให้ชาวควิเบกใช้ภาษา ฝรังเศสเป็ นหลักและมีวถิ ีชีวิตแบบชาวฝรั

งเศส / นาท่านชมตัวเมืองควิเบก ชม อาคารรัฐสภา (Parliament Building) อีกหนึ งอาคารทีมคี วามโดด เด่น

คำ่
ที่พกั

สร้างขึน 8 ชั น ออกแบบโดยสถาปนิ ก Eugène - Étienne Tache พบกับประติมากรรมรูปปั น จานวน 22 รูป
ปั น ซึงเป็ นรูปปั นคนสาคัญของประวัติศาสตร์ นาท่านชม The Cathedral-Basilica of Notre-Dame de
Quebec (พระแม่มารียแ์ ห่งเมืองควิเบก) โบสถ์ทีเก่าแก่ทีสุดในทวีปอเมริกาตอนเหนื อของเม็กซิโก และจัดให้
เป็ นโบราณสถานแห่งชาติ ของแคนาดา ซึงในมรดกโลกของประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นของเก่าแห่งควิเบก
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
Fairmont Le Chateau Frontenac Hotel หรือเทียบเท่ำระดับใกล้เคียง

วันพฤหสบดีที่ 20 มิถุนำยน 2562 (5) ควิเบก – คัลกำรี – ชมเมืองบำนฟ์
เช้ำ
10.00 น.
12.34 น.
กลำงวัน

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่เมืองคัลการี่ Calgary โดยเที่ยวบินที่ AC1567
เดินทางถึงเมืองคัลการี Calgary
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทำงสูเ่ มือง BANFF NATIONAL PARK เมืองเล็กๆน่ ารักที่ซ่อนตัวอยูใ่ นเทือกเขา Rocky ทางด้าน
ตะวันออกของ Calgary ในรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา เป็ นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งสมัครเล่นและมืออาชีพ
ไม่ควรพลาดอย่าง สามารถเที่ยว Banff ได้ท้งั ปี ไม่ว่าจะเป็ นฤดูไหนเพราะที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้
นักท่องเที่ยวได้ทาและสัมผัส เช่น กิจกรรมปี นเขา, ตั้ง แคมป์ , ขีม่ า้ , ล่าสัตว์, เดินป่ า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่อง
แก่ง หรือแม้แต่กิจกรรมผาดโผนบนท้องฟ้ า เช่น Aircraft, Helicopter Tours, Zip lines นอกจากนั้นยังมี
กิจกรรมในลาน Ice Skating, Bowling
หรือ Climbing Walls ส่วนคนชื่นชอบหิมะ กิจกรรมในฤดู
หนาวก็น่าสนุ กไม่แพ้ฤดูอื่นๆ โดยเฉพาะ
สกี เพราะบริเวณเทือกเขา Rocky ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งสกีที่สวย
ที่สุดอีกแห่งหนึ่ งของโลก ตัวเมือง Banff เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น เราสามารถเดินเล่นทัว่ เมือง
ได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชัว่ โมง สองข้างทางมีโรงแรมที่พกั ทุกระดับเรียงรายเต็มไปหมด ส่วนมากจะมองเห็น
วิวสวยของภูเขาและป่ าแถบนั้นร้านค้าของฝากของที่ระลึกมีอยูเ่ ต็มไปหมดร้านอาหารก็มีให้เลือกหลากหลาย
ทั้งไทย, จีน, ญี่ปุ่น, อินเดีย, อิตาเลี่ยนหรือแม้แต่อาหารของแคนาเดี่ยนเดินทางให้ท่านสัมผัสธรรมชาติอย่าง
เต็มอิ่ม อากาศที่บริสุทธิ์ภายในอุทยานจะทาให้ท่านรูส้ ึกสดชื่น ให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้ อของที่ระลึก
พร้อมเก็บภาพอันสวยงามของอุทยาน ท่านอาจเจอกวางเรนเดียร์ หรือมูส เดินอยูบ่ ริเวณนี้

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
Moorse Resort Banff หรือเทียบเท่ำระดับ

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนำยน 2562 (6) ทะเลสำบหลุยส์–ยอดเขำซัลเฟอร์–น้ ำตกโบว์- อุทยำนแห่งชำติบำนฟ์
เช้ำ

กลำงวัน

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส์ Lake Louise ชมความงดงามของทะเลสาบที่มีน้ าเป็ นสีเขียวมรกตสดใส จนเมือ่
ชาวผิวขาวกลุ่มแรกที่เข้ามาสารวจเส้นทางเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 1882 โดยการนาของนายทอม วิลสัน Tom
Wilson เดินทางมาพบทะเลสาบแห่งนี้ ได้ต้งั ชื่อให้ว่า ทะเลสาบมรกต แต่ได้รบั การตั้งชื่อใหม่ในเวลาต่อมา
อย่างเป็ นทางการว่า “ทะเลสาบหลุยส์” ตามพระนามของเจ้าฟ้ าหญิงหลุยส์Princess Louise พระราชธิดาใน
สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย

จากนั้นนาท่านชมสายน้ าตกโบว์ BOW FALLS กัดเซาะหินลงเป็ นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินที่มีสีสนั งดงาม
หลากสี ลัดเลาะธารน้ าตกสวย แปลกตาด้วยสายน้ าที่หลากสู่พนหิ
ื้ นเบื้ องล่างแล้วอิสระตามอัธยาศัยเดินเล่น
หรือช้อปปิ้ งของที่ระลึกย่านกลางเมืองที่โอบล้อมไว้ดว้ ยอ้อมแขนของหมู่ขนุ เขาสลับสล้างงดงามด้วย
แสงอาทิตย์กระทบสันเขาก่อนลับขอบฟ้ า
บริกำรอำหำรมื้ อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านนัง่ กระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ดว้ ย ความสูงกว่า 2,288 เมตร เพื่อชื่นชมความงามของเมือง
บาน์ฟ ซึ่งโอบล้อมด้วยเทือกเขาร็อกกี้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมวิวที่สวยงาม ท่านอาจมีโอกาสเห็นแพะภูเขาที่
อาศัยอยูใ่ นบริเวณนี้
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
Moorse Resort Banff หรือเทียบเท่ำระดับ

วันเสำร์ที่ 22 มิถุนำยน 2562 (7) เลคหลุยส์ – ถนนสำยโรแมนติก Icefield Parkway –
Sky Walk (ทำงเดินกระจก) – คัลกำรี
เช้ำ

กลำงวัน
CENTER

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังจำกนั้นนำท่ำนเดินทำงบนถนนสำยแจสเปอร์ (ชมความงามตลอดทั้งเส้นทาง) ซึ่งเป็ นถนนหลวงสายที่
สวยงามที่สุดสายหนึ่ ง คดเคี้ ยวไปตามเทือกเขาร็อคกี้ ตัดผ่านวนอุทยานเก่าแก่ ที่เป็ นป่ าที่อดุ มสมบู รณ์ท้งั
สองข้างทาง และทะเลสาบสีสนั สดใน ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบเหล่านี้ จะกลายเป็ นน้ าแข็งซึ่งส่องประกาย
งดงามยิง่
นาท่านสู่จุดพักรถระหว่างทางเดินทางถึงไอซ์
ฟิ ลด์พาร์คเวย์ ศูนย์นักท่องเที่ยว Icefield Tourist Center
มีเวลาให้ท่านเก็นภาพความสวยงาม หรือเลือกซื้ อของที่
ระลึก
บริกำรอำหำรมื้ อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร TOURIST
นาท่านโดยสารรถบิ๊กฟุต ตะลุยทุ่งหิมะ Snow Coach สู่ทุ่ง
น้ าแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ Columbia Ice Field ซึ่งเป็ นทุ่ง
ธารน้ าแข็งล้านปี ที่ใหญ่ ที่สุดในแคนาดา รถสโนว์โค้ชจะนา
ท่านออกเดินทางสู่จุดศูนย์กลางของทุ่งน้ าแข็งมีเวลาอิสระทุก
ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ขึ้ นอยูก่ บั ฤดูกาล)

คำ่
ที่พกั

หลังจากนั้นเดินทางสู่ กลาซียร์ วอคเกอร์ GLACIER WALKER เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด
CHECK IN แห่งใหม่ทางเดินของสกายวอล์ค มีลกั ษณะเป็ นรูปเกือกม้าเป็ นทางเดินกระจกใสยืน่ จากหน้าผา
280 เมตร ใช้วสั ดุอย่างดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั้นตลอดแนวสองด้าน พร้อมกับปรับปรุงภูมิทศั น์รอบ
ด้านให้สวยงามเพื่อให้เป็ นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะได้เดินบนพื้ นกระจกใสที่มองทะลุ
เห็นเบื้ องล่างที่เป็ นโตรกเหวหลายร้อยเมตร
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
Moorse Resort Banff หรือเทียบเท่ำระดับ

วันอำทิตย์ที่ 23 มิถุนำยน 2562 (8) คัลกำรี -วิคตอเรีย–ชมเมือง-บุดชำดกำร์เด้น –วิคตอเรีย
เช้ำ
10.15 น.
11.00 น.
กลำงวัน

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ AC8553
เดินทางถึงสนามบินเมืองวิคตอเรีย
บริกำรอำหำรมื้ อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ช
สู่สวนพฤษชาติบุทชาด
BUTCHART GARDEN ซึ่งดัดแปลงมาจากเหมืองเก่า ของ
ตระกูลบุทชาด สวนแห่งนี้ มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยพันธุไ์ ม้
ต่างๆ ให้อสิ ระทุกท่านตามอัธยาศัยได้เดินชมการจัดสวน
ขนาดใหญ่ดว้ ยพรรณไม้ตามฤดูกาล ชมดอกไม้นานาชนิ ด แปลกทั้งสีและกลิ่น รวมทั้งชมความงดงามของ
การจัดสวนที่นารูปแบบมาจากทัว่ โลก น้ าพุแมกไม้งดงามยิง่ จนได้เวลาอันสมควร
นำท่ำนนั ่งรถชมเมืองแวะชมหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ (Mile Zero) ของประเทศแคนำดำ ที่ต้งั อยูใ่ น
บริเวณสวนเขำบีคอน Beacon Hill Park
นาท่านชมอ่าวหน้าเมืองที่ประกอบด้วยอาคารเก่าแก่กว่า 100 ปี ชมอาคารรัฐสภา Victoria Parliament งาน
สถาปั ตยกรรมในสไตล์ นี โอ บาร๊อค ที่งดงามยิง่ สร้างเสร็จในปี 1897 ชมสวนด้านหน้าอาคารรัฐสภาที่มีรปู
ปั้ นพระนางวิคตอเรีย พระราชินี ผูย้ งิ่ ใหญ่ของอังกฤษในท่ายืน่ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็ นที่ระลึก

จากนั้นเข้าสู่ยา่ นชุมชนคนเอเชีย ไชน่ าทาวน์ แหล่งที่ผคู ้ นจากกวางตุง้ เข้ามาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่ครั้งสมัยยุค
ตื่นทอง ปั จจุบนั เป็ นย่านธุรกิจการค้าของเมืองวิคตอเรีย
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
The Empress Hotel หรือเทียบเท่ำระดับ

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนำยน 2562

(9)

วิคตอเรีย- แวนคูเวอร์ –ชมเมือง-แวนคูเวอร์

เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ เพื่อนาท่านเดินทาง กลับสู่เมืองแวนคูเวอร์ ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมงนาท่านสู่ สวนสแตนเลย์ STANLEY PARK สวนสาธารณะที่ได้รบั การบริจาคที่ดินมาจาก
ชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปั จจุบนั นี้ เปรียบเสมือนเป็ นปอดที่สาคัญของชาวเมือง

กลำงวัน

บริกำรอำหำรมื้ อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาชมแท่งเสำโทเท็ม TOTEM POLE สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้ นเมือง “อินเดียแดง” ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า
สาคัญ ชมท่าเรือสาหรับเรือสาราญขนาดยักษ์ เก็บภาพความงดงามทางสถาปั ตยกรรมของอาคารแคนาเดียน
เพลส Canadian Place Building สถาปั ตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คล้ายโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนี ย์
ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี้ เดิมสร้างขี้ นเป็ นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่จดั ขึ้ นที่
แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Robertsได้เวลานาท่านชมอาคารที่กอ่ สร้างด้วย
สถาปั ตยกรรมโดดเด่นอันน่ าสนใจ คือ สถานี รถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station)
สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็ นสถานี ชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปั จจุบนั เป็ นสถานี รถไฟลอยฟ้ า (Sky Train)
ของนครแวนคูเวอร์ ผ่านชม “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดกาเนิ ดของชุมชนเมืองประมาณกว่าร้อยปี ชม
นาฬิกาไอน้ าที่ได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้อย่างดี
บริกำรอำหำรมื้ อค ่ำ ณ ภัตตำคำร
Four Seasons Vancouver หรือเทียบเท่ำระดับใกล้เคียง

คำ่
ที่พกั

วันอังคำรที่ 25 มิถุนำยน 2562 (10) แวนคูเวอร์ – ชมเมือง
เช้ำ
กลำงวัน
คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนได้ตามอัธยาศัย
บริกำรอำหำรมื้ อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บริกำรอำหำรมื้ อค ่ำ ณ ภัตตำคำร
Four Seasons Vancouver หรือเทียบเท่ำระดับใกล้เคียง

วันพุธที่ 26 มิถุนำยน 2562 (11)
เช้ำ
15.05 น.

แวนคูเวอร์ - สนำมบินแวนคูเวอร์

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่
CX819 (15.05-19.15) /CX617 (21.35)
***** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล*****

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนำยน 2562 (12)
23.30 น.

สนำมบินสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่
รังเกียจของคนส่ วนใหญ่ เช่ น ไม่ รักษาเวลา, พูด จาหยาบคาย, ดื่ ม สุ ราบนรถ, ก่ อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น , หรื อ
พยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสุขของคณะผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทางและ
ทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใด
อันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่าน
ที่ตอ้ งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุตา่ กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย
(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์
หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูร้ ่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผูเ้ ดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
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. ในกรณี ที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนี ยมในการยืน่ วีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตวั ๋ เครื่องบินที่ไม่อนุ ญาต
ให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนี ยมการยืน่ วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่ วีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่ องมาจาก
เหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนื อจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาเนิ นการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของ
ทัวร์น้ันๆ หากท่านผูเ้ ดินทางซื้ อตัว๋ หรือชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รบั การยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทาง
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็น
ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั
หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็ นกรณี พิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ
ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ น
ยุติ เว้นแต่ ในกรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรม
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อคานึ งถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ ระบุ ในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดิ นทาง สถานที่ ท่องเที่ ยวดังกล่ าวปิ ดทาการ
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับ ปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้
ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่ องจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดย
ท่านสามารถเลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่ งที่นัง่ บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถ
เลือกตาแหน่ งที่นัง่ ได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นัง่ ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้
ลักษณะตาแหน่ งที่นัง่ แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผูเ้ ดินทางที่เชื่อมัน่ ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น

