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วนัเสารที ่

 16 พ.ค. 
 

 

กรุงเทพฯ – ฮองกง – แวนคูเวอร [1] 

วนัอาทติยท ี
 17 พ.ค. 

 
 

แวนคเูวอร – เกาะวคิตอเรยี – แวนคเูวอร 

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประตทูางเขา้
หมายเลข 6 เคานเ์ตอรส์ายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค (CX) โดยจะมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ 
คอยบรกิารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกใหแ้กท่า่นกอ่นการเดนิทาง 

11.00 น. เหนิฟ้าจากกรงุเทพฯ สูฮ่อ่งกง เทีย่วบนิที ่CX750 
15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
16.15 น. ออกเดนิทางตอ่จากฮอ่งกง สู ่แวนคเูวอร ์ดว้ยเทีย่วบนิที ่CX 810 

**** บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล **** 
13.00 น. เดนิทางถงึเมอืงแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา เป็นเมอืงทา่ทีต่ัง้อยูใ่นรัฐ British Columbia ทาง

ทศิตะวันตกของประเทศแคนาดา หลังจากผา่นดา่นตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรเรยีบรอ้ย
แลว้ นําคณะน่ังรถโคช้เดนิทางสูส่ะพานแขวนคาปิลาโน  ่(Capilano Suspension 
Bridge) สะพานแขวนทีม่คีวามยาวทีส่ดุถงึ 450 ฟตุ และมคีวามสงูจากระดับของแมน้ํ่าคาพิ
ลาโน่ทีอ่ยูเ่บือ้งลา่งถงึ 230 ฟตุ หรอืประมาณ 70 เมตร สะพานแขวนแห่งนี้แข็งแรงมาก
ขนาดสามารถรองรับเครือ่งบนิรบจํานวน 10 ลําไดใ้นคราวเดยีวกนั เมือ่ทา่นเดนิขา้มสะพานไป
อกีดา้นทา่นจะไดพ้บกบัป่าเขตรอ้นชืน้ทีม่พัีนธุไ์มน้านาชนดิทีย่งัคงความอดุมสมบรูณ์  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่“สแตนลยี ์พารค์” หนึง่ในสวนสาธารณะของแวนคเูวอรท์ีก่วา้งใหญ่
เป็นอนัดับทีส่องของเขตอเมรกิาเหนอื ใหท้า่นแวะถา่ยรปูกบั เสาโทเทม   ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของ
ชาวพืน้เมอืงแคนาดาเพือ่เป็นทีร่ะลกึ  
นําคณะเดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงแวนคเูวอร ์ชมยา่นไชนา่ทาวน ์ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศแคนาดา 
ชม “แกสทาวน”์  ศนูยก์ลางการซือ้ขายแหง่แรกของนครแวนคเูวอร ์ตัง้แตส่มยัปี ค.ศ. 1900 
แตท่กุวันนีแ้กสทาวนเ์ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีสํ่าคญั จดุสนใจในแกสทาวนค์อืรปูปัน้แกสซ ีแจ๊ค 
ยนืทําหนา้เมาไมส่รา่ง และก็ยงัมนีาฬกิาพลงัไอนํา้เรอืนแรกของโลกทีเ่ดนิไดด้ว้ยพลังไอ
น้ํา มน้ํีาหนักกวา่ 2 ตัน ซึง่จะสง่เสยีงพน่ไอน้ําออกมาทกุๆ 15 นาท ีและบอกเวลาทกุ 1 ชัว่โมง 
เป็นเสยีงนกหวดีตามจังหวะทํานองเดยีวกนักบันาฬกิาเวสมนิเตอรข์ององักฤษ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น 
นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Hyatt Regency Vancouver หรือเทียบเท่า(-/-/D) 

 
 

 
 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
หลังอาหาร นําคณะเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่พาทา่นลอ่งเรอื เฟอรร์ีสู่ ่เกาะวคิตอเรยี หนึง่ในเกาะ
ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของโลก ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันยีภาพอนัสวยงามโดยรอบตลอดการ
เดนิทาง  เมือ่ถงึ เมอืงวคิตอเรยี เมอืงหลวงของรัฐบรติชิโคลัมเบยี นําทา่นสมัผัสกลิน่อาย
ของเมอืงวคิตอเรยี โดยผา่นชมสถานทีสํ่าคัญตา่งๆ อาทเิชน่ ตกึรัฐสภา มหาวทิยาลยัวคิตอเรยี 
ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศแคนาดา เป็นตน้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บา่ย นําคณะเดนิทางสู ่บทุชารท์การเดน้ สวนดอกไมท้ีม่อีายเุกา่แกถ่งึ 100 ปี ทา่นจะไดส้มัผัสกบั

สสีนัของดอกไมน้านาพรรณและตน้ไมท้ีแ่ตกตา่งกนัตามแตล่ะฤดกูาล พรอ้มถา่ยรปูกบัมวลหมู่
ดอกไมน้านาชนดิทีแ่ยม้บานและโปรยกลิน่หอมอยูต่ลอดสองขา้งทาง เมือ่สมควรแกเ่วลา นํา
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วนัจนัทรท ี
  18 พ.ค. 

 

 
 

แวนคเูวอร – คลัการี ่– เลคหลยุส – เลคโม

    

คณะสู ่ทา่เรอื เพือ่ลอ่งเรอืกลบัแวนคเูวอร ์จากนัน้นําคณะน่ังรถโคช้เดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืง
แวนคเูวอร ์

เย็น รับประทานอาหารเย็น  
นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Hyatt Regency Vancouver หรือเทียบเท่า (B/L/D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
06.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ เมอืงแวนคเูวอร ์  
09.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคลัการี ่โดยสายการบนิ West Jet   เทีย่วบนิที ่WS 116 
11.22 น. เดนิทางถงึสนามบนิคัลการี ่เมอืงคัลการีต่ัง้อยูท่ีรั่ฐอลัเบอรต์า้ เมอืงเศรษฐกจิอนัมัง่คั่งดว้ย

ทรัพยากรธรรมชาตแิละน้ํามนัดบิซึง่สรา้งความร่ํารวยใหแ้กรั่ฐอยา่งมากมาย เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุ
เป็นอนัดับหนึง่ของรัฐอัลเบอรต์า้และเป็นเมอืงหนา้ด่านสูเ่ทอืกเขาร็อกกี ้ภูมปิระเทศของรัฐนี้
จะประกอบไปดว้ย เทอืกเขาร็อคกีอ้นัสงูชนั ทุง่หญา้แพรรีอ่ันกวา้งใหญ่, อุทยานแห่งชาติ
บาร์นฟ ที่ปกคลุมไปดว้ยหมิะซึง่มเีนื้อที่ขนาดใหญ่เท่ากับประเทศสวติเซอร์แลนด์ทัง้
ประเทศ เมอืงคลัการเีป็นเมอืงคาวบอยทีม่ชี ือ่เสยีงจากการจัดงาน STAMPEDE หรอืเทศกาล
คาวบอยทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน 
หลังอาหารกลางวันนําทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบมรกต หรอืทะเลสาบเลคหลยุส ์(ใชร้ะยะเวลา 
ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี ซึง่ตัง้ชือ่เพือ่เป็นเกยีรตแิกเ่จา้หญงิแคโรไลน ์หลยุส ์อลัเบอรต์า้ 
พระราชธดิาองคท์ี ่4 ในสมเด็จพระราชนิวีคิตอเรยี ทา่นจะไดด้ืม่ดํ่ากบับรรยากาศอนัเงยีบสงบของ
ทะเลสาบหลยุส ์ทีม่น้ํีาใสสฟ้ีาอมเขยีวตัดกบัพืน้น้ําแข็งสขีาวของภเูขาน้ําแข็งวคิตอเรยีทาง
ดา้นหลัง สัมผัสมนตเ์สน่หข์องความเรยีบง่าย ทีด่งึดดูผูค้นจากทั่วโลกนับลา้นคน ความงาม
ของเลคหลยุสจ์ะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะฤดกูาล ซึง่จะมทีัง้ดอกไมแ้ละหมิะขาวเหมอืนปยุฝ้าย 
“เลคหลุยส”์ ทะเลสาบทีไ่ดถ้กูบันทกึเป็นภาพยนตรม์ากมาย เชน่ เดยีรฮ์นัเตอร ์มนิซิรีีส่ต์า่งๆ 
และละครฮติชอ่ง 3 เรือ่งเหมอืนคนละฟากฟ้า  
จากนัน้นําทา่นชม ทะเลสาบโมเรน (ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 20 นาท)ี ทะเลสาบสฟ้ีาทีส่วยตดิ
อนัดับนักทอ่งเทีย่วตอ้งมาเยอืนมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของแคนาดา และยงัเป็นสถานทีท่ีถ่กู
ถา่ยภาพมากทีส่ดุของประเทศ น้ําสฟ้ีาซึง่เกดิจากการละลายของธารน้ําแข็งในเขตอทุยาน
แหง่ชาต ิBanff National Park ตัง้อยูใ่นพืน้ทีห่บุเขา The Valley of the ten peaks ซึง่น้ําสี
ฟ้าสวยนีเ้กดิจากการหักเหของแสง และ ธารน้ําแข็ง  ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันยีภาพ
โดยรอบทีส่วยสดงดงามดั่งอยูบ่นสรวงสวรรค ์
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบารน์ฟ (Banff) (ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชัว่โมง) บารน์ฟ เป็นเมอืง
เล็กๆ ทีอ่ยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาต ิBanff National Park ตัง้อยูใ่นรัฐ Alberta ซึง่เป็นอทุยาน
แหง่ชาตแิหง่แรกของประเทศแคนาดา ทีอ่ยูส่งูเหนอืระดบัน้ําทะเลในเทอืกเขาแคนาเดยีนร็อกกี ้
ถงึ 1,600 เมตร เมอืงบารน์ฟเป็นเมอืงทีม่เีสน่หสํ์าหรับนักท่องเทีย่วทีช่ ืน่ชอบกับธรรมชาต ิ
เป็นเมอืงเล็กๆ ทีร่ายลอ้มไปดว้ยภเูขา ภายในเมอืงจะมถีนนหลกัเพยีงเสน้เดยีวคอื Banff 
Avenue ตัวอาคารจะมคีวามเป็น Resort Town สวยงามน่าพักเป็นอยา่งมาก 

คํ่า รับประทานอาหารเย็น 
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วนัพธุท ี
 20 พ.ค. 

 
 

คลัการ ี– มอนทรอีลั [5] 

วนัองัคารท ี
 19 พ.ค. 

 
 

บารนฟ – ทุงน้าํแขง็โคลมัเบยี – 
    

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก B a n f f  Ca r i b o u  L o d g e  หรือเทียบเท่า (B/L/D) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
08.00 น. นําทา่นสูจ่ดุชมววิ Surprise Corner จดุชมววิทีห่า้มพลาด จากจดุนีท้า่นจะเห็นฉากหลังเป็น

โรงแรม Fairmont Banff Springs ทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งเทอืกเขารอ้กกีแ้ละแมน้ํ่าโบวท์ีม่ตีน้สายมา
จากเทอืกเขารอ้กกีไ้หลผา่นมาตามชอ่งเขาไหลยาวผา่นเมอืงคัลการี ่ถอืเป็นแมน้ํ่าสายสําคญั
ของรัฐอลัเบอรต์า้ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ ทุง่นํา้แข็งโคลมัเบยี หรอื โคลมัเบยีไอซฟิ์ลด ์(ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 2 
ชัว่โมง)  ธารน้ําแข็งลา้นปีทีไ่มเ่คยละลายมาตัง้แตใ่นอดตียคุน้ําแข็งของโลก ทุง่น้ําแข็งแหง่นี้
มขีนาดเนือ้ทีถ่งึ 325 ตารางกโิลเมตร หนึ่งในลานหมิะน้ําแข็งทีใ่หญ่ทีสุ่ดในแถบขัว้โลก
เหนือ ท่านจะไดส้ัมผัสและบันทกึภาพความอลังการนี้ หากสภาพอากาศอํานวย เราจะพา
ทา่นน่ัง สโนว ์โคช้ ซึง่นําท่านโลดแล่นไปบนธารน้ําแข็งที่หนาแน่นกว่า 100 ฟุต (ปกตจิะ
เปิดตัง้แต ่12 เมษายน ถงึ 20 ตลุาคม ของทกุปี) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน  
บา่ย ตืน่เตน้กบัการเดนิบนสะพานแกว้ (Skywalk) ทีถ่กูสรา้งขึน้บนเทอืกเขา เพือ่ให ้

นักทอ่งเทีย่วไดช้มววิทุง่ธารหมิะอนัสวยงามดว้ยมมุ 360 องศา 
จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงคลัการ ี(ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3.45 ชัว่โมง)   

คํ่า  รับประทานอาหารเย็น 
นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Delta Calgary Airport Hotel หรือเทียบเท่า (B/L/D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ เมอืงคลัการ ี  
09.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมอลทรอีลั โดยสายการบนิ West Jet   เทีย่วบนิที ่WS 212 

4 | P a g e  
 



 
 

วนั
พฤหสับดทีี ่
   

 
 

มอลทรอีัล – ออตตาวา – โตรอนโต [6] 

15.26 น. เดนิทางถงึ เมอืงมอลทรอีลั ซึง่เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในเขตการปกครองของรัฐควเิบก และ
เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 2 ของประเทศแคนาดา มอนทรอีอลเคยเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ
ถงึในยคุทศวรรษ 1970 หลงัจากนัน้เมอืงโตรอนโตกแ็ซงหนา้ไป เดมิเมอืงมชีือ่วา่ Ville-Marie 
('City of Mary' เมอืงของแมร)ี ชมเขตเมอืงเกา่ ซึง่เทศบาลเมอืงไดว้างนโยบายใหเ้ป็นเขต
อนุรักษ์หา้มรือ้ถอนสิง่กอ่สรา้งโดยเด็ดขาด ผา่นชมโบสถน์อรธ์เทอดาม โบสถสํ์าคญัประจํา
เมอืง ซึง่ยอ่สว่นมาจากโบสถน์อรธ์เทอดามแหง่กรงุปารสี (ฝร่ังเศส) น่ังรถผา่นชมเขตธรุกจิ
สําคญัของเมอืง ซึง่ป้ายถนนตา่ง ๆ จะเป็นภาษาฝร่ังเศส ซึง่เป็นภาษาราชการประจําจังหวัด
ควเิบก ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิค ซึง่ใชเ้ป็นสถานทีจั่ดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิคในปี 1976   

คํ่า รับประทานอาหารเย็น  

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Hilton Laval Montreal Hotel หรือเทียบเท่า (B/-/D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุออตตาวา นครหลวงของประเทศแคนาดา (ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 2 
ชัว่โมง 30 นาท)ี  ซึง่ยา้ยมาจากเมอืงคงิสต์ัน ตามพระราชดํารขิองพระนางเจา้วคิตอเรยีของ
องักฤษ  หลังจากทีฝ่่ายองักฤษมชียัเหนอืฝร่ังเศสในการรบทีจั่งหวดัควิเบก  เพือ่เป็นการงา่ย
ตอ่การปกครองชาวฝร่ังเศสทีอ่ยูใ่นแคนาดาในขณะนัน้  จากนัน้นําทา่นผา่นชม อาคารรัฐสภา 
ทําเนยีบผูสํ้าเร็จราชการแทนพระนางเอลซิาเบ็ธที ่2 แหง่องักฤษ เป็นอาคารทีส่รา้งสไตล์
คลาสสคิสวยงามยิง่นัก น่ังรถเลยีบคลองชโิด ซึง่เป็นคลองทีช่าวแคนาดาขดุขึน้เพือ่ทดน้ําจาก
แมน้ํ่าเซนตล์อเรนซ ์

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง โตรอนโต ้(ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 5 ชัว่โมง) มหานครทีใ่หญท่ีส่ดุใน

ประเทศแคนาดา อกีทัง้เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ในฝ่ังตะวันตก 
คํ่า รับประทานอาหารเย็น  

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Hilton Markham Toronto Hotel หรือเทียบเท่า (B/L/D) 
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วนัเสารท ี
 23 พ.ค. 

 
 

น้ําตกไนแองการา – สนามบนิโตรอนโต 

 

วนัศกุรท ี
 22 พ.ค. 

 
 

โตรอนโต – น้ําตกไนแองการา [7] 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
  นําทา่นชมผา่นชมตกึรัฐสภาศาลาเทศบาลเมอืง มหาวทิยาลัยโตรอนโต ้แลว้นําทา่นขึน้ชม

ทวิทศันข์องนครแหง่นีบ้นหอคอย C.N. TOWER สิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุในโลก สงูถงึ 552 เมตร 
ซึง่ในวันทีอ่ากาศดทีา่นสามารถมองเห็นละอองน้ําจากน้ําตกไนแองการา่อยา่งชดัเจน จากนัน้
ชมยา่นไชน่าทาวน ์ทีช่มุชนชาวจนีขนาดใหญแ่ละสวนสาธารณะควนีสป์ารค์ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่นํา้ตกไนแองการา่ (ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท)ี น้ําตกไนแอง

การา่เป็นสิง่มหัศจรรยแ์หง่หนึง่ของธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุ และมอีาณาบรเิวณคาบเกีย่วของ 2 
ประเทศ คอื อเมรกิาและแคนาดา ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศนท์ีส่วยงามของธรรมชาติ
และทะเลสาบ “ออนตารโิอ” อนังดงาม เมือ่ใกลถ้งึ เสยีงทีด่ังกกึกอ้งมาแตไ่กล บอกใหรู้ว้า่ได ้
เดนิทางมาถงึน้ําตกไนแองการา่แลว้ จากนัน้ นําทา่นสูจ่ดุชมววินํา้ตก Table Rock อนัเป็น
สถานทีช่มความงามของน้ําตกไนแองการา่ไดง้ดงามทีส่ดุ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปู 
และ ชมววิ น้ําตกไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนหอคอย Skylon ซึง่เป็นภตัตาคารกระจกแกว้หมนุรอบ 
360° สามารถเห็นววิในมมุ Bird’s Eye View 
นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Embassy Suite by Hilton Niagara Falls หรอืเทยีบเทา่ (พัก
หอ้งเห็นววิน้ําตกไนแองการา่) (B/L/D) 

 
 

 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
  นําทา่น ลอ่งเรอื “ฮอรน์  โบลเวอร ์ ครซู” ทา่นจะไดช้มความงามและความยิง่ใหญข่องน้ําตก

ไนแองการา่อยา่งใกลช้ดิและในวันทีอ่ากาศแจม่ใสทา่นจะไดเ้ห็นรุง้กนิน้ําทอแสงเป็นประกาย
งดงาม (หมายเหต:ุ หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อํานวยใหล้อ่งเรอื “ฮอรน์ โบลเวอร ์ครซู” 
ได ้บรษิทัฯ ขอเปลีย่นรายการเป็น Journey Behind the Falls ทดแทนใหโ้ดย
คาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละรายการเดนิทางของทา่นเป็นสําคญั)  

  ทัวรเ์สรมิ น่ังเฮลคิอปเตอร ์ชมววิมมุสงูของน้ําตกไนแองการา่ ทา่นสามารถแจง้ความประสงค์
กบัหวัหนา้ทวัร ์     

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน 
บา่ย  นําทา่นสูย่า่นศนูยก์ารคา้ Square One เป็นศนูยก์ารคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุในยา่นออนแทรโีอและ

ใหญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 2 ในประเทศแคนาดา เชญิทา่นอสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 
ซึง่มใีหท้า่นเลอืกซือ้มากมาย อาท ิเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งหนังตา่งๆ และอืน่ๆอกี
มากมาย   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
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วนัจนัทรท ี
 25 พ.ค. 

 
 

ฮองกง – กรงุเทพฯ [10] 

วนัอาทติยที ่
 24 พ.ค. 

 
 

โตรอนโต – ฮองกง [9] 

 เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตโิตรอนโต ้เพือ่เดนิทางกลบั  

 

01.45 น. เหนิฟ้าจากสนามบนินานาชาตโิตรอนโตสู้ฮ่อ่งกง โดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก เทีย่วบนิ
ที ่CX829 

**** บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล**** 

05.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
08.00 น.  ออกเดนิทางตอ่ โดยเทีย่วบนิที ่CX705 
10.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง 16 - 25 พ.ค. 2563 

ผูใ้หญท่า่นละ   (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 139,999 
เด็กอายตํุา่กวา่ 12 ปี   (นอนกับผูใ้หญ1่ทา่น) 134,999 

เด็กอายตํุา่กวา่ 12 ปี  (นอนกับผูใ้หญ2่ทา่น และไมม่เีตยีงเสรมิ) 114,999 
พักหอ้งเดีย่ว (จา่ยเพิม่) 25,000 

ผูใ้หญท่า่นทีส่าม (นอนกับผูใ้หญ2่ทา่น และไมม่เีตยีงเสรมิ) 136,999 
ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบนิ (หักคนื) 35,000 

**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี โปรดสอบถามกบัทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง** 

 

อตัรานีร้วม: 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ช ัน้ประหยดั  (เดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊,สายการบนิและเสน้ทางตามทีร่ะบุ
เทา่นัน้) 

 คา่พาหนะรับ – สง่ และคา่เขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบหุรอืในระดบัเดยีวกนั   
 คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่น้ําดืม่ 2 ขวด / วัน 
 คา่ภาษีสนามบนิและภาษีน้ํามนั 

 
คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีทีเ่สยีชวีติ  คา่รักษาพยาบาล
เนือ่งจากอบุตัเิหต ุ 
วงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (สําหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 80 ปี) *สําหรับทา่นทีอ่าย ุ80 ปีขึน้ไป แนะนํา
ใหซ้ือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่เตมิ) 

 คา่น้ําหนักกระเป๋า สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค (Cathay Pacific)  กําหนดสมัภาระทา่นละ 2 ช ิน้ ช ิน้ละ
ไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม 

 คา่ไกดนํ์าเทีย่วใหค้วามสะดวกสบายตลอดทัง้เสน้ทาง 
 คา่ทปิคนขบัรถ 

 

อตัรานีไ้มร่วม: 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ) 

 Hotel Porter คา่ทปิยกกระเป๋า (3 CAD   ตอ่ใบ จา่ยตรงกบัทางคนยกกระเป๋า) 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศแคนาดา  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ฯลฯ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่บรกิารรา้นอาหารบางรา้นกรณีทีต่อ้งการเป็นกรณีพเิศษ 

 คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่สําหรับคนตา่งดา้ว 
 

การสํารองทีน่ ัง่: 
 บรษัิทฯ ขอรับคา่มดัจําสําหรับการสํารองทา่นละ 30,000 บาท ภายหลังจากมกีารยนืยนัจากทางบรษัิท
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ภายใน 3 วัน  

 
สว่นทีเ่หลอืของราคาทวัร ์ กรณุาชาํระใหค้รบถว้นกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วันมฉิะนัน้จะถอืวา่การ
สํารองการเดนิทางนัน้ 
ถกูยกเลกิ และบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการยดึบางสว่นเป็นคา่ดําเนนิการ 

 หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ยกเวน้หนังสอืเดนิทางสําหรับขา้ราชการ(เลม่
สน้ํีาเงนิ)ไมส่ามารถใชใ้นการเดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วได ้

 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง: 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง   61 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง   31 – 60 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย  50% ของราคามดัจํา 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง   15 – 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคามดัจําทัง้หมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง   0 – 14  วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

 

ยกเวน้กรณีทีท่างบรษัิทฯ นําเงนิชาํระคา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่แลนด ์เพือ่เตรยีมการจัดนําเทีย่ว กอ่นผูเ้ดนิทาง
จะมกีารแจง้ยกเลกิ 
การเดนิทางกบัทางบรษัิทฯนัน้ ทางบรษัิทฯสามารถหักชําระคา่ใชจ้า่ยตามจรงิกอ่นทีจ่ะคนืใหผู้โ้ดยสารได ้
เชน่ เทีย่วบนิพเิศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคนืเงนิไดแ้คบ่างสว่น เนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยใน
เทีย่วบนินัน้ๆ 

 
การยกเลกิการเดนิทางในกรณีเจ็บป่วย หรอืมเีหตกุารณ์จากรา่งกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาที่
จองทัวรไ์ด ้ทา่นจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ที ่ทัง้นีบ้รษัิทฯขอสงวนสทิธิ์
พจิารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย ทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ 
คา่ธรรมเนยีมการวางมดัจํา  ตั๋วเครือ่งบนิ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

 

หมายเหต:ุ 

 
ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 
โรงแรมสว่นใหญข่องประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศแคนาดาจะไมม่เีตยีงเสรมิหรอืเตยีงทีส่าม กรณีทีเ่ป็น
ผูใ้หญแ่ละตอ้งการพัก 3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้งหรอืเด็กพักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง จะตอ้งพักดว้ยกนัโดย
ไมม่เีตยีงเสรมิ ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งในกรณีเกดิเหตเุพลงิไหมใ้นหอ้งพักและมกีารอพยพ ซึง่เป็น
หนึง่ในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ  

 คณะเดนิทางตอ้งมสีมาชกิอยา่งนอ้ย 20 ทา่น และทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื
เปลีย่นแปลงการเดนิทาง ในกรณีทีส่มาชกิ 

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะ ตั๋วเครือ่งบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ชนั้น้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้

  
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ  
การนัดหยดุงาน การกอ่การจลาจล ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ 
เป็นตน้ 

 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของ
ธรรมชาต ิ สายการบนิ โรงแรม และสภาวะทางการเมอืงโดยถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผู ้
เดนิทางเป็นหลัก 

  
บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ผลทีเ่กดิขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูหา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น   การนํา
สิง่ของผดิกฎหมายไปหรอืกลับระหวา่งการเดนิทาง เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤต ิ ทีส่อ่
ไปในทางเสือ่มเสยีและผดิกฎหมาย 

 
ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ 
ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบ
เหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
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 ทางสายการบนิไมรั่บจองทีน่ั่ง (Long Leg) ทา่นทีป่ระสงคจ์ะน่ังทีน่ั่งดังกลา่ว ตอ้งชีแ้จงเหตผุลหนา้เคา้น์
เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตนเองในวนัทีเ่ดนิทางทีส่นามบนิเทา่นัน้ 

  
ในบางรายการทวัร ์ ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอืน่ น้ําหนักกระเป๋าอาจจะ
ถกูกําหนดใหตํ้่า หรอืสงูกวา่มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ซึง่ทา่นสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากพนักงาน 

  
ในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ทา่นไมส่ามารถเดนิทางได ้ และตอ้งการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทาง ในกรณีนีท้าง
บรษัิทฯจะทําการเชค็กบัสายการบนิกอ่นวา่สามารถเปลีย่นชือ่ผูโ้ดยสารทา่นอืน่แทนไดห้รอืไม ่ กรณีเปลีย่น
ไดจ้ะมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตัว๋ ทา่นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เองทัง้หมด 

 หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ โปรด
สอบถามกบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 

 
ทา่นตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตัวและรับผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา่ตา่งๆในระหวา่งการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยตัวทา่นเอง บรษัิทฯจะไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที่
ทา่นไดซ้ือ้ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วนี ้

  
ทา่นตอ้งรับผดิชอบตอ่การจัดเก็บและดแูลทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่งๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯจะไม่
สามารถรับผดิชอบใดๆหากเกดิการสญูหายของทรัพยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วอนัมสีาเหตมุาจากทา่นเอง 

 
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบใดๆตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจ
ของผูเ้ดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพธรรมชาต ิ ภมูอิากาศ ฤดกูาล ทศันยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรม
ของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

 
  

สําหรับการเดนิทางชว่งปีใหม ่ เทศกาลวันหยดุยาวของประเทศไทยและวันหยดุยาวของประเทศ
สหรัฐอเมรกิาและประเทศแคนาดา อาจเจอปัญหารถตดิ นักทอ่งเทีย่วหนาแน่นตามสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 
รวมไปถงึรา้นอาหารทีม่คีนมาใชบ้รกิารจํานวนมากตามรา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้จะปิดบางสว่น รวมถงึ
รา้นอาหารทีปิ่ดเร็วกวา่ปกต ิ อกีทัง้ในชว่งฤดหูนาวทอ้งฟ้าจะมดืเร็ว ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจกอ่นการจอง
ทัวร ์

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋เครือ่งบนิ หรอืมกีาร
ประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีจ่ะเดนิทาง  

 
บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ การเดนิทางของผูท้ีเ่ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงค์
แอบแฝงอืน่ๆ เชน่ การคา้แรงงาน , การคา้ประเวณี , การคา้มนุษย ์, การขนสง่สนิคา้หนภีาษี ,การขนยาเสพ
ตดิ , การโจรกรรม , การขนสง่อาวธุสงคราม , การกอ่การรา้ย และอืน่ๆทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรมอนั
ด ีบรษัิทมไิดม้สีว่นรูเ้ห็นเกีย่วขอ้ง หรอืมสีว่นตอ้งรับผดิชอบใดๆกบัการกระทําดังกลา่วทัง้ส ิน้ 

 

 
 
 
 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะทางอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจจะเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม   
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