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วันเสาร์ที่
16 พ.ค. 2563

07.00 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ [1]
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6
เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX) โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยบริการต้อนรับ
และอานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนการเดินทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

11.00 น.
15.00 น.
16.15 น.
13.00 น.

เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX750
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่ แวนคูเวอร์ ด้วยเที่ยวบินที่ CX 810
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ****
เดินทางถึงเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เป็นเมืองท่าที่ตั้งอยู่ในรัฐ British Columbia ทางทิศ
ตะวันตกของประเทศแคนาดา หลังจากผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นา
คณะนั่งรถโค้ชเดินทางสู่สะพานแขวนคาปิลาโน่ (Capilano Suspension Bridge) สะพาน
แขวนที่มีความยาวที่สุดถึง 450 ฟุต และมีความสูงจากระดับของแม่น้าคาพิลาโน่ที่อยู่เบื้องล่างถึง
230 ฟุต หรือประมาณ 70 เมตร สะพานแขวนแห่ งนี้แ ข็ งแรงมากขนาดสามารถรองรับเครื่องบิน
รบจานวน 10 ลาได้ในคราวเดียวกัน เมื่อท่านเดินข้ามสะพานไปอีกด้านท่านจะได้พบกับป่าเขตร้อน
ชื้นที่มีพันธุ์ไม้นานาชนิดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สแตนลีย์ พาร์ค” หนึ่งในสวนสาธารณะของแวนคูเวอร์ที่กว้างใหญ่เป็น
อันดับที่สองของเขตอเมริกาเหนือ ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ เสาโทเทม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาว
พื้นเมืองแคนาดาเพื่อเป็นที่ระลึก
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เย็น

วันอาทิตย์ที่
17 พ.ค. 2563

เช้า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

นาคณะเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองแวนคูเวอร์ ชมย่านไชน่าทาวน์ ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา ชม
“แกสทาวน์” ศูนย์กลางการซื้อขายแห่งแรกของนครแวนคูเวอร์ ตั้งแต่สมัยปี ค.ศ. 1900 แต่ทุกวันนี้
แกสทาวน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ จุดสนใจในแกสทาวน์คือรูปปั้นแกสซี แจ๊ค ยืนทาหน้าเมาไม่
สร่าง และก็ยังมีนาฬิกาพลังไอน้้าเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้า มีน้าหนักกว่า 2 ตัน ซึ่ง
จะส่งเสียงพ่นไอน้าออกมาทุกๆ 15 นาที และบอกเวลาทุก 1 ชั่วโมง เป็นเสียงนกหวีดตามจังหวะ
ทานองเดียวกันกับนาฬิกาเวสมินเตอร์ของอังกฤษ
รับประทานอาหารเย็น
นาท่านเข้าสู่ที่พัก Hyatt Regency Vancouver หรื อ เที ย บเท่ า (-/-/D)

แวนคูเวอร์ – เกาะวิคตอเรีย – แวนคูเวอร์ [2]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหาร นาคณะเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อพาท่านล่องเรือ เฟอร์รี่สู่ เกาะวิคตอเรีย หนึ่งในเกาะที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามโดยรอบตลอดการเดินทาง
เมื่อถึง เมืองวิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย นาท่านสัมผัสกลิ่นอายของเมืองวิคตอเรีย
โดยผ่านชมสถานที่สาคัญต่างๆ อาทิเช่น ตึกรัฐสภา มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงของประเทศแคนาดา เป็นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน
นาคณะเดินทางสู่ บุทชาร์ทการเด้น สวนดอกไม้ที่มีอายุเก่าแก่ถึง 100 ปี ท่านจะได้สัมผัสกับสีสัน
ของดอกไม้นานาพรรณและต้นไม้ที่แตกต่างกันตามแต่ละฤดูกาล พร้อมถ่ายรูปกับมวลหมู่ดอกไม้
นานาชนิดที่แย้มบานและโปรยกลิ่นหอมอยู่ตลอดสองข้างทาง เมื่อสมควรแก่เวลา นาคณะสู่ ท่าเรือ
เพื่อล่องเรือกลับแวนคูเวอร์ จากนั้นนาคณะนั่งรถโค้ชเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองแวนคูเวอร์
รับประทานอาหารเย็น
นาท่านเข้าสู่ที่พัก Hyatt Regency Vancouver หรื อ เที ย บเท่ า (B/L/D)
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วันจันทร์ที่
18 พ.ค. 2563

เช้า
06.30 น.
09.00 น.
11.22 น.

เที่ยง

แวนคูเวอร์ – คัลการี่ – เลคหลุยส์ – เลคโมเรน – บาร์นฟ [3]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองแวนคูเวอร์
ออกเดินทางสู่ เมืองคัลการี่ โดยสายการบิน West Jet เที่ยวบินที่ WS 116
เดินทางถึงสนามบินคัลการี่ เมืองคัลการี่ตั้งอยู่ที่รัฐอัลเบอร์ต้า เมืองเศรษฐกิจอันมั่งคั่งด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติและน้ามันดิบซึ่งสร้างความร่ารวยให้แก่รัฐอย่างมากมาย เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็น
อันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้าและเป็นเมืองหน้าด่านสู่เทือกเขาร็อกกี้ ภูมิประเทศของรัฐนี้จะ
ประกอบไปด้วย เทือกเขาร็อคกี้อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่, อุทยานแห่งชาติบาร์นฟ ที่
ปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งมีเนื้อที่ขนาดใหญ่เท่ากับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งประเทศ เมืองคัลการี
เป็นเมืองคาวบอยที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ทะเลสาบมรกต หรือทะเลสาบเลคหลุยส์ (ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ซึง่ ตัง้ ชือ่ เพือ่ เป็นเกียรติแก่เจ้าหญิงแคโรไลน์ หลุยส์ อัลเบอร์ต้า พระ
ราชธิดาองค์ที่ 4 ในสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย ท่านจะได้ดื่มด่ากับบรรยากาศอันเงียบสงบของทะเลสาบ
หลุยส์ ที่มีน้าใสสีฟ้าอมเขียวตัดกับพื้นน้าแข็งสีขาวของภูเขาน้าแข็งวิคตอเรียทางด้านหลัง สัมผัส
มนต์เสน่ห์ของความเรียบง่าย ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกนับล้านคน ความงามของเลคหลุยส์จะ
แตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล ซึ่งจะมีทั้งดอกไม้และหิมะขาวเหมือนปุยฝ้าย “เลคหลุยส์”
ทะเลสาบที่ได้ถูกบันทึกเป็นภาพยนตร์มากมาย เช่น เดียร์ฮันเตอร์ มินิซีรี่ส์ต่างๆ และละครฮิตช่อง
3 เรื่องเหมือนคนละฟากฟ้า
จากนั้นนาท่านชม ทะเลสาบโมเรน (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 20 นาที) ทะเลสาบสีฟ้าที่สวยติด
อันดับนักท่องเที่ยวต้องมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา และยังเป็นสถานที่ที่ถูกถ่ายภาพมาก
ที่สุดของประเทศ น้าสีฟ้าซึ่งเกิดจากการละลายของธารน้าแข็งในเขตอุทยานแห่งชาติ Banff
National Park ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขา The Valley of the ten peaks ซึ่งน้าสีฟ้าสวยนี้เกิดจากการ
หักเหของแสง และ ธารน้าแข็ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพโดยรอบที่สวยสดงดงามดั่งอยู่
บนสรวงสวรรค์
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นาท่านเดินทางสู่เมืองบาร์นฟ (Banff) (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง) บาร์นฟ เป็นเมืองเล็กๆ ที่
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Banff National Park ตั้งอยู่ในรัฐ Alberta ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่ง
แรกของประเทศแคนาดา ทีอ่ ยู่สูงเหนือระดับน้าทะเลในเทือกเขาแคนาเดียนร็อกกี้ ถึง 1,600 เมตร
เมืองบาร์นฟเป็นเมืองที่มีเสน่ห์สาหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกับธรรมชาติ เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ราย
ล้อมไปด้วยภูเขา ภายในเมืองจะมีถนนหลักเพียงเส้นเดียวคือ Banff Avenue ตัวอาคารจะมีความ
เป็น Resort Town สวยงามน่าพักเป็นอย่างมาก
รับประทานอาหารเย็น
นาท่านเข้าสู่ที่พัก Banff Caribou Lodge หรื อ เที ย บเท่ า (B/L/D)

ค่า

วันอังคารที่
19 พ.ค. 2563

เช้า
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

บาร์นฟ – ทุ่งน้้าแข็งโคลัมเบีย – สกายวอล์ค – คัลการี่ [4]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่จุดชมวิว Surprise Corner จุดชมวิวที่ห้ามพลาด จากจุดนี้ท่านจะเห็นฉากหลังเป็นโรงแรม
Fairmont Banff Springs ที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาร้อกกี้และแม่น้าโบว์ที่มีต้นสายมาจากเทือกเขาร้
อกกี้ไหลผ่านมาตามช่องเขาไหลยาวผ่านเมืองคัลการี่ ถือเป็นแม่น้าสายสาคัญของรัฐอัลเบอร์ต้า
นาท่านเดินทางสู่ ทุ่งน้า้ แข็งโคลัมเบีย หรือ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง)
ธารน้าแข็งล้านปีที่ไม่เคยละลายมาตั้งแต่ในอดีตยุคน้าแข็งของโลก ทุ่งน้าแข็งแห่งนี้มีขนาดเนื้อที่ถึง
325 ตารางกิโลเมตร หนึ่งในลานหิมะน้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในแถบขั้วโลกเหนือ ท่านจะได้สั มผัส
และบันทึกภาพความอลังการนี้ หากสภาพอากาศอานวย เราจะพาท่านนั่ง สโนว์ โค้ช ซึ่งนาท่าน
โลดแล่ นไปบนธารน้าแข็งที่หนาแน่นกว่า 100 ฟุต (ปกติจะเปิดตั้งแต่ 12 เมษายน ถึง 20
ตุลาคม ของทุกปี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน
ตื่นเต้นกับการเดินบนสะพานแก้ว (Skywalk) ที่ถูกสร้างขึ้นบนเทือกเขา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม
วิวทุ่งธารหิมะอันสวยงามด้วยมุม 360 องศา
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัลการี (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 3.45 ชั่วโมง)
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ค่า

รับประทานอาหารเย็น
นาท่านเข้าสู่ที่พัก Delta Calgary Airport Hotel หรื อ เที ย บเท่ า (B/L/D)

วันพุธที่
20 พ.ค. 2563

เช้า
09.20 น.
15.26 น.

ค่า

คัลการี – มอนทรีอัล [5]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองคัลการี
ออกเดินทางสู่ เมืองมอลทรีอัล โดยสายการบิน West Jet เที่ยวบินที่ WS 212
เดินทางถึง เมืองมอลทรีอัล ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตการปกครองของรัฐควิเบก และเป็นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศแคนาดา มอนทรีออลเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดถึงในยุคทศวรรษ
1970 หลังจากนั้นเมืองโตรอนโตก็แซงหน้าไป เดิมเมืองมีชื่อว่า Ville-Marie ('City of Mary' เมือง
ของแมรี) ชมเขตเมืองเก่า ซึ่งเทศบาลเมืองได้วางนโยบายให้เป็นเขตอนุรักษ์ห้ามรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
โดยเด็ดขาด ผ่านชมโบสถ์นอร์ธเทอดาม โบสถ์สาคัญประจาเมือง ซึ่งย่อส่วนมาจากโบสถ์นอร์ธ
เทอดามแห่งกรุงปารีส (ฝรั่งเศส) นั่งรถผ่านชมเขตธุรกิจสาคัญของเมือง ซึ่งป้ายถนนต่าง ๆ จะเป็น
ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นภาษาราชการประจาจังหวัดควิเบก ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค ซึ่งใช้เป็น
สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคในปี 1976
รับประทานอาหารเย็น
นาท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Laval Montreal Hotel หรื อ เที ย บเท่ า (B/-/D)

วันพฤหัสบดีที่
21 พ.ค. 2563

เช้า

มอลทรีอัล – ออตตาวา – โตรอนโต้ [6]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงออตตาวา นครหลวงของประเทศแคนาดา (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง
30 นาที) ซึ่งย้ายมาจากเมืองคิงส์ตัน ตามพระราชดาริของพระนางเจ้าวิคตอเรียของอังกฤษ
หลังจากที่ฝ่ายอังกฤษมีชัยเหนือฝรั่งเศสในการรบที่จังหวัดคิวเบก เพื่อเป็นการง่ายต่อการปกครอง
ชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในแคนาดาในขณะนั้น จากนั้นนาท่านผ่านชม อาคารรัฐสภา ทาเนียบผู้สาเร็จ
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ราชการแทนพระนางเอลิซาเบ็ธที่ 2 แห่งอังกฤษ เป็นอาคารที่สร้างสไตล์คลาสสิคสวยงามยิ่งนัก นั่ง
รถเลียบคลองชิโด ซึ่งเป็นคลองที่ชาวแคนาดาขุดขึ้นเพื่อทดน้าจากแม่น้าเซนต์ลอเรนซ์
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ เมือง โตรอนโต้ (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 5 ชั่วโมง) มหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
แคนาดา อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก
รับประทานอาหารเย็น

ค่า

นาท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Markham Toronto Hotel หรื อ เที ย บเท่ า (B/L/D)

วันศุกร์ที่
22 พ.ค. 2563

เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

โตรอนโต้ – น้้าตกไนแองการ่า [7]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชมผ่านชมตึกรัฐสภาศาลาเทศบาลเมือง มหาวิทยาลัยโตรอนโต้ แล้วนาท่านขึ้นชมทิวทัศน์
ของนครแห่งนี้บนหอคอย C.N. TOWER สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 552 เมตร ซึ่งในวันที่
อากาศดีท่านสามารถมองเห็นละอองน้าจากน้าตกไนแองการ่าอย่างชัดเจน จากนั้นชมย่านไชน่า
ทาวน์ ที่ชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่และสวนสาธารณะควีนส์ปาร์ค
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ น้้าตกไนแองการ่า (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) น้าตกไนแองการ่า
เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของธรรมชาติที่สวยที่สุด และมีอาณาบริเวณคาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ
อเมริกาและแคนาดา ระหว่างทางท่านจะได้ ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติและทะเลสาบ “ออน
ตาริโอ” อันงดงาม เมื่อใกล้ถึง เสียงที่ดังกึกก้องมาแต่ไกล บอกให้รู้ว่าได้เดินทางมาถึงน้าตกไนแองกา
ร่าแล้ว จากนั้น นาท่านสู่จุดชมวิวน้้าตก Table Rock อันเป็นสถานที่ชมความงามของน้าตกไนแอง
การ่าได้งดงามที่สุด ให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และ ชมวิว น้าตกได้อย่างทั่วถึง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนหอคอย Skylon ซึ่งเป็นภัตตาคารกระจกแก้วหมุนรอบ
360° สามารถเห็นวิวในมุม Bird’s Eye View
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นาท่านเข้าสู่ที่พัก Embassy Suite by Hilton Niagara Falls หรือเทียบเท่า (พักห้องเห็น
วิวน้าตกไนแองการ่า) (B/L/D)

วันเสาร์ที่
23 พ.ค. 2563

เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

น้้าตกไนแองการ่า – สนามบินโตรอนโต้ [8]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่าน ล่องเรือ “ฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ” ท่านจะได้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของน้าตกไน
แองการ่าอย่างใกล้ชิดและในวันที่อากาศแจ่มใสท่านจะได้เห็นรุ้งกินน้าทอแสงเป็นประกายงดงาม
(หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่เอื้ออ้านวยให้ล่องเรือ “ฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ” ได้ บริษัทฯ ขอ
เปลี่ยนรายการเป็น Journey Behind the Falls ทดแทนให้โดยค้านึงถึงผลประโยชน์และ
รายการเดินทางของท่านเป็นส้าคัญ)
ทัวร์เสริม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูงของน้ำตกไนแองกำร่ำ ท่ำนสำมำรถแจ้งควำมประสงค์กับ
หัวหน้ำทัวร์
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านสู่ย่านศูนย์การค้า Square One เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในย่านออนแทรีโอและใหญ่ที่สุด
เป็นอันดับ 2 ในประเทศแคนาดา เชิญท่านอิสระกับการเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ซึ่งมีให้ท่าน
เลือกซื้อมากมาย อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องหนังต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโตรอนโต้ เพื่อเดินทางกลับ
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วันอาทิตย์ที่
24 พ.ค. 2563

01.45 น.

โตรอนโต้ – ฮ่องกง [9]
เหินฟ้าจากสนามบินนานาชาติโตรอนโต้สู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่
CX829
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล****

วันจันทร์ที่
25 พ.ค. 2563

05.00 น.
08.00 น.
10.00 น.

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ [10]
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบินที่ CX705
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

16 - 25 พ.ค. 2563

ผู้ใหญ่ท่านละ (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม)
พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม)
ผู้ใหญ่ท่านที่สาม (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม)
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน)

139,999
134,999
114,999
25,000
136,999
35,000

**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**
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อัตรานีร้ วม:


ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ป,สายการบินและเส้นทางตามที่ระบุเท่านั้น)



ค่าพาหนะรับ – ส่ง และค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามที่ระบุในโปรแกรม



ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน



ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ



ค่าน้ าดื่ม 2 ขวด / วัน



ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ ามัน



ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสี ยชีวิต ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 80 ปี ) *สาหรับท่านที่อายุ 80 ปี ขึ้นไป แนะนาให้ซ้ือประกันการเดินทางเพิ่มเติม)



ค่าน้ าหนักกระเป๋ า สายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค (Cathay Pacific) กาหนดสัมภาระท่านละ 2 ชิ้น ชิ้นละไม่เกิน 23 กิโลกรัม



ค่าไกด์นาเที่ยวให้ความสะดวกสบายตลอดทั้งเส้นทาง



ค่าทิปคนขับรถ
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อัตรานีไ้ ม่ รวม:


ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจของท่าน )



Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋ า (3 CAD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋ า)



ค่าทาหนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ต



ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา



ค่าน้ าหนักกระเป๋ าที่หนักเกินสายการบินกาหนด



ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม นอกเหนือจากที่บริ ษทั จัดให้ ฯลฯ



ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%



ค่าบริ การร้านอาหารบางร้านกรณี ที่ตอ้ งการเป็ นกรณี พิเศษ



ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสาหรับคนต่างด้าว

การสารองทีน่ ั่ง:
 บริ ษทั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษทั ภายใน 1 วัน
ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสารองการเดินทางนั้น

ถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสื อเดินทางสาหรับข้าราชการ(เล่มสี น้ าเงิน)ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว

ได้

กรณียกเลิกการเดินทาง:
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 60 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคามัดจา
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคามัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรณี ที่ทางบริ ษทั ฯ นาเงินชาระค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรี ยมการจัดนาเที่ยว ก่อนผูเ้ ดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก
 การเดินทางกับทางบริ ษทั ฯนั้น ทางบริ ษทั ฯสามารถหักชาระค่าใช้จ่ายตามจริ งก่อนที่จะคืนให้ผโู ้ ดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
การยกเลิกการเดินทางในกรณี เจ็บป่ วย หรื อมีเหตุการณ์จากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองทัวร์ได้ ท่านจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จาก
 โรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ พิจารณาในการคืนเงินเป็ นกรณี พิเศษ แต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่าย ที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น
ค่าธรรมเนียมการวางมัดจา ตัว๋ เครื่ องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
หมายเหตุ:
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้า

หรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศแคนาดาจะไม่มีเตียงเสริ มหรื อเตียงที่สาม กรณี ที่เป็ นผูใ้ หญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรื อเด็ก
 พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริ ม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงในกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็ น
หนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ


คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่าน และทางบริ ษทั ฯต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิก เลื่อน หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิก
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หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของธรรมชาติ สายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมือง
โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ป่ ุน การนาสิ่ งของผิดกฎหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ ที่ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยและผิดกฎหมาย
ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทาง
บริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ (Long Leg) ท่านที่ประสงค์จะนัง่ ที่นงั่ ดังกล่าว ต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเค้าน์เตอร์เช็คอินด้วยตนเองในวันที่เดินทางที่สนามบินเท่านั้น
ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรื อสายการบินอื่น น้ าหนักกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่า หรื อสู งกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้จากพนักงาน
ในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วท่านไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทาง ในกรณี น้ ีทางบริ ษทั ฯจะทาการเช็คกับสายการบินก่อนว่าสามารถ
เปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสารท่านอื่นแทนได้หรื อไม่ กรณี เปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ท่านจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด
หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
ท่านต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อสิ นค่าต่างๆในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริ ษทั ฯจะไม่สามารถ
รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสิ นค้าที่ท่านได้ซ้ือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
ท่านต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บและดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ อย่างระมัดระวัง บริ ษทั ฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดการสู ญหายของทรัพย์สิน
ส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากท่านเอง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผูเ้ ดินทางที่เกี่ยวข้องกับสภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ
ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่
เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศแคนาดา
อาจเจอปัญหารถติด
นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริ การจานวนมากตามร้านค้า ห้างสรรพสิ นค้าจะปิ ดบางส่วน รวมถึง
ร้านอาหารที่ปิดเร็ วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ ว ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนการจองทัวร์
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้น
ในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูท้ ี่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆ เช่น การค้าแรงงาน , การค้าประเวณี ,
การค้ามนุษย์ , การขนส่งสิ นค้าหนีภาษี ,การขนยาเสพติด , การโจรกรรม , การขนส่ งอาวุธสงคราม , การก่อการร้าย และอื่นๆที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอัน
ดี บริ ษทั มิได้มีส่วนรู ้เห็นเกี่ยวข้อง หรื อมีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆกับการกระทาดังกล่าวทั้งสิ้น

บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กบั สภาวะทางอากาศ
การเมือง สายการบิน และราคาอาจจะเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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