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กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ [1] 

 

 

 

07.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 

4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แป

ซิฟิค (CX)โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยบริการต้อนรับและ

อ านวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนการเดินทาง 
11.00 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ ฮ่องกง เที่ยวบินที่CX750 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

16.15 น. ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่แวนคูเวอร์ ดว้ยเที่ยวบินที่ CX 810 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **** 

13.00 น. เดินทางถึงเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เป็นเมืองท่าที่ต้ังอยู่ใน

รัฐ British Columbia ทางทิศตะวันตกของประเทศแคนาดา 

หลังจากผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

น าคณะน่ังรถโค้ชเดินทางสูส่ะพานแขวนคาปิลาโน(่Capilano 

Suspension Bridge)สะพานแขวนที่มีความยาวที่สุดถึง 450 ฟุต

และมีความสูงจากระดับของแม่น้ าคาพิลาโน่ที่อยู่เบื้องล่างถึง 230

ฟุตหรือประมาณ 70 เมตร สะพานแขวนแห่งนี้แข็งแรงมาก

ขนาดสามารถรองรับเครื่องบินรบจ านวน 10 ล าได้ในคราว

เดียวกัน เม่ือท่านเดินข้ามสะพานไปอีกด้านท่านจะได้พบกับป่า

เขตร้อนช้ืนที่มีพันธ์ุไม้นานาชนิดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู“่สแตนลีย์ พาร์ค” หนึ่งในสวนสาธารณะ

ของแวนคูเวอร์ที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่สองของเขตอเมริกาเหนือ 

ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ เสาโทเทม ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของชาว

พื้นเมืองแคนาดาเพื่อเป็นที่ระลึก 
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วันอาทิตย์ที ่

 17พ.ค. 

2563 

 

แวนคูเวอร์ – เกาะวิคตอเรีย – แวนคูเวอร์ 

[2] 

น าคณะเดินทางเข้าสูต่ัวเมืองแวนคูเวอร์ ชมย่านไชน่าทาวน ์ท่ี

ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา ชม “แกสทาวน”์ ศูนย์กลางการ

ซ้ือขายแห่งแรกของนครแวนคูเวอร์ ต้ังแต่สมัยปี ค.ศ. 1900 แต่

ทุกวันน้ีแกสทาวน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ จุดสนใจในแกส

ทาวน์คือรูปปั้นแกสซี แจ๊ค ยืนท าหน้าเมาไม่สร่าง และก็ยังมี

นาฬิกาพลังไอน้ าเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ า มี

น้ าหนักกว่า 2 ตัน ซ่ึงจะส่งเสียงพ่นไอน้ าออกมาทุกๆ 15 นาที 

และบอกเวลาทุก 1 ชั่วโมง เป็นเสียงนกหวีดตามจังหวะท านอง

เดียวกันกับนาฬิกาเวสมินเตอร์ของอังกฤษ  

เย็น รับประทานอาหาร เย็น 

น าท่านเข้าสู่ที่พักHyatt Regency Vancouverหรือเทียบเท่า (-

/-/D) 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

หลังอาหาร น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อพาท่านล่องเรือเฟอร์รี่สู่

เกาะวิคตอเรียหนึ่งในเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกท่านจะได้

เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามโดยรอบตลอดการเดินทาง 

เม่ือถึง เมืองวิคตอเรียเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย น าท่าน

สัมผัสกลิ่นอายของเมืองวิคตอเรียโดยผ่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ 

อาทิเช่น ตึกรัฐสภามหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยที่

มีชื่อเสียงของประเทศแคนาดาเป็นต้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย น าคณะเดินทางสูบุ่ทชาร์ทการเด้นสวนดอกไม้ที่มีอายุเก่าแก่ถึง 

100 ปี ท่านจะได้สัมผัสกับสีสันของดอกไม้นานาพรรณและต้นไม้

ที่แตกต่างกันตามแต่ละฤดูกาลพร้อมถ่ายรูปกับมวลหมู่ดอกไม้
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วันจันทรท์ี ่

  18พ.ค. 
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แวนคูเวอร์ – คัลการี่ – เลคหลุยส์ – เลคโม

เรน – บาร์นฟ[3] 

นานาชนิดที่แย้มบานและโปรยกลิ่นหอมอยู่ตลอดสองข้างทาง 

เม่ือสมควรแก่เวลา น าคณะสู ่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือกลับแวนคูเวอร์ 

จากนั้นน าคณะน่ังรถโค้ชเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองแวนคูเวอร ์

เย็น รับประทานอาหาร เย็น 

น าท่านเข้าสู่ที่พักHyatt Regency Vancouverหรือเทียบเท่ า 

(B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

06.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองแวนคูเวอร ์

09.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคัลการี ่โดยสายการบิน West Jet เที่ยวบินที่

WS 116 

11.22 น. เดินทางถึงสนามบินคัลการี่ เมืองคัลการี่ ต้ังอยู่ที่รัฐอัลเบอร์ต้า 

เมืองเศรษฐกิจอันม่ังคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติและน้ ามันดิบซ่ึง

สร้างความร่ ารวยให้แก่รัฐอย่างมากมาย เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็น

อันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้าและเป็นเมืองหน้าด่านสู่เทือกเขา

ร็อกกี้ภูมิประเทศของรัฐน้ีจะประกอบไปด้วย  เทือกเขาร็อคกี้อัน

สูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่, อุทยานแห่งชาติบาร์นฟ ท่ี

ปกคลุมไปด้วยหิมะซ่ึงมีเน้ือที่ขนาดใหญ่เท่ากับประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ทั้งประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มี

ชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่

ใหญ่ที่สุดในโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  
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หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางสูท่ะเลสาบมรกต หรือ

ทะเลสาบเลคหลุยส์(ใช้ระยะเวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)ซ่ึง

ต้ังชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหญิงแคโรไลน์ หลุยส์ อัลเบอร์ต้าพระ

ราชธิดาองค์ที่ 4 ในสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียท่านจะได้ดื่มด่ ากับ

บรรยากาศอันเงียบสงบของทะเลสาบหลุยส์ที่มีน้ าใสสีฟ้าอมเขียว

ตัดกับพื้นน้ าแข็งสีขาวของภูเขาน้ าแข็งวิคตอเรียทางด้านหลัง

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของความเรียบง่าย ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกนับ

ล้านคน ความงามของเลคหลุยส์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละ

ฤดูกาล ซ่ึงจะมีทั้งดอกไม้และหิมะขาวเหมือนปุยฝ้าย“เลคหลุยส”์ 

ทะเลสาบที่ได้ถูกบันทึกเป็นภาพยนตร์มากมาย เช่น เดียร์ฮัน

เตอร์ มินิซีรี่ส์ต่างๆ และละครฮิตช่อง 3 เรื่องเหมือนคนละฟากฟ้า  

จากนั้นน าท่านชมทะเลสาบโมเรน(ใช้ระยะเวลา ประมาณ 20 

นาที)ทะเลสาบสีฟ้าที่สวยติดอันดับนักท่องเที่ยวต้องมาเยือนมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา และยังเป็นสถานที่ที่ถูกถ่ายภาพมาก

ที่สุดของประเทศ น้ าสีฟ้าซ่ึงเกิดจากการละลายของธารน้ าแข็ง

ในเขตอุทยานแห่งชาติ Banff National Park ต้ังอยู่ในพื้นที่หุบ

เขา The Valley of the ten peaks ซ่ึงน้ าสีฟ้าสวยนี้เกิดจากการ

หักเหของแสง และ ธารน้ าแข็ง  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ

ทัศนียภาพโดยรอบที่สวยสดงดงามดั่งอยู่บนสรวงสวรรค ์

น าท่านเดินทางสู่เมืองบาร์นฟ(Banff)(ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1

ชั่วโมง)บาร์นฟ เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Banff 

National Park ต้ังอยู่ในรัฐ Alberta ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติแห่ง

แรกของประเทศแคนาดา ที่อยู่สูงเหนือระดับน้ าทะเลในเทือกเขา

แคนาเดียนร็อกกี้ ถึง 1,600 เมตร เมืองบาร์นฟเป็นเมืองที่มีเสน่ห์

ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกับธรรมชาติ เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ราย

ล้อมไปด้วยภูเขา ภายในเมืองจะมีถนนหลักเพียงเส้นเดียวคือ 

Banff Avenue ตัวอาคารจะมีความเป็น Resort Town สวยงาม

น่าพักเป็นอย่างมาก 

ค่ า รับประทานอาหาร เย็น 
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วันอังคารที ่

 19พ.ค. 

2563 

 

บาร์นฟ – ทุ่งน้ าแข็งโคลัมเบีย – 

สกายวอล์ค – คัลการี่ [4] 

น าท่านเข้าสู่ที่พักBanff Caribou Lodge หรือเทียบเท่า

(B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

08.00 น. น าท่านสู่จุดชมวิว Surprise Corner จุดชมวิวที่ห้ามพลาด จาก

จุดนี้ท่านจะเห็นฉากหลังเป็นโรงแรม Fairmont Banff Springs 

ที่ต้ังอยู่ระหว่างเทือกเขาร้อกกี้และแม่น้ าโบว์ที่มีต้นสายมาจาก

เทือกเขาร้อกกี้ไหลผ่านมาตามช่องเขาไหลยาวผ่านเมืองคัลการี่ 

ถือเป็นแม่น้ าสายส าคัญของรัฐอัลเบอร์ต้า 

น าท่านเดินทางสู่  ทุ่งน้ าแข็งโคลัมเบีย หรือ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ 

(ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง)ธารน้ าแข็งล้านปีที่ไม่เคย

ละลายมาต้ังแต่ในอดีตยุคน้ าแข็งของโลก ทุ่งน้ าแข็งแห่งนี้มี

ขนาดเนื้อที่ถึง 325 ตารางกิโลเมตร หนึ่งในลานหิมะน้ าแข็งที่

ใหญ่ที่สุดในแถบ ขั้วโลกเหนือ  ท่านจะได้สัมผัส และบันทึกภาพ

ความอลังการน้ี หากสภาพอากาศอ านวย  เราจะพาท่านน่ัง สโนว์ 

โค้ชซ่ึงน าท่านโลดแล่นไปบนธารน้ าแข็งที่หนาแน่นกว่า 100 

ฟุต (ปกติจะเปิดต้ังแต่ 12 เมษายน ถึง 20 ตุลาคม ของทุกปี) 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 



 
 

7 | P a g e  

 

Joyful Canada 
JHCD 0516 
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20พ.ค. 

2563 

 

คัลการ–ี มอนทรีอัล[5] 

บ่าย ต่ืนเต้นกับการเดินบนสะพานแก้ว (Skywalk)ที่ถูกสร้างขึ้นบน

เทือกเขา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวทุ่งธารหิมะอันสวยงามด้วย

มุม 360 องศา 

จากนั้นเดินทางสู่เมืองคัลการ(ีใช้ระยะเวลา ประมาณ 3.45 

ชั่วโมง) 

ค่ า  รับประทานอาหาร เย็น 

น าท่านเข้าสู่ที่พักDelta Calgary Airport Hotelหรือเทียบเท่า

(B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองคัลการ ี

09.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอลทรีอัล โดยสายการบิน West Jet 

เที่ยวบินทีW่S 212 

15.26 น. เดินทางถึง เมืองมอลทรีอัลซ่ึงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตการ

ปกครองของรัฐควิเบก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศแคนาดา มอนทรีออลเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดถึงในยุค

ทศวรรษ 1970 หลังจากนั้นเมืองโตรอนโตก็แซงหน้าไป เดิมเมือง

มีชื่อว่า Ville-Marie ('City of Mary' เมืองของแมรี) ชมเขตเมือง

เก่า ซ่ึงเทศบาลเมืองได้วางนโยบายให้เป็นเขตอนุรักษ์ห้ามรื้อ

ถอนสิ่งก่อสร้างโดยเด็ดขาด ผ่านชมโบสถ์นอร์ธเทอดาม โบสถ์

ส าคัญประจ าเมือง ซ่ึงย่อส่วนมาจากโบสถ์นอร์ธเทอดามแห่งกรุง

ปารีส (ฝรั่งเศส) นั่งรถผ่านชมเขตธุรกิจส าคัญของเมือง ซ่ึงป้าย
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วัน

พฤหัสบดีที ่

21 พ.ค. 

2563 

 

มอลทรีอัล – ออตตาวา – โตรอนโต้ [6] 

ถนนต่าง ๆ จะเป็นภาษาฝรั่งเศส ซ่ึงเป็นภาษาราชการประจ า

จังหวัดควิเบก ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค ซ่ึงใช้เป็นสถานที่

จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคในปี 1976  

ค่ า รับประทานอาหารเย็น 

น าท่านเข้าสู่ที่พักHilton Laval Montreal Hotelหรือเทียบเท่า

(B/-/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ กรุงออตตาวานครหลวงของประเทศแคนาดา 

(ใช้ระยะเวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)ซ่ึงย้ายมาจากเมือง

คิงส์ตัน ตามพระราชด าริของพระนางเจ้าวิคตอเรียของอังกฤษ  

หลังจากที่ฝ่ายอังกฤษมีชัยเหนือฝรั่งเศสในการรบที่จังหวัดคิวเบก  

เพื่อเป็นการง่ายต่อการปกครองชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในแคนาดาใน

ขณะนั้นจากนั้นน าท่านผ่านชม อาคารรัฐสภา ท าเนียบผู้ส าเร็จ

ราชการแทนพระนางเอลิซาเบ็ธที่ 2 แห่งอังกฤษ เป็นอาคารที่

สร้างสไตล์คลาสสิคสวยงามยิ่งนัก น่ังรถเลียบคลองชิโด ซ่ึงเป็น

คลองที่ชาวแคนาดาขุดขึ้นเพื่อทดน้ าจากแม่น้ าเซนต์ลอเรนซ์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมือง โตรอนโต้ (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 5 

ชั่วโมง) มหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา อีกทั้งเป็น

ศูนย์กลางทางการค้าในฝ่ังตะวันตก 

ค่ า รับประทานอาหารเย็น 

น าท่านเข้าสู่ที่พักHilton Markham Toronto Hotelหรือ
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วันศุกร์ที ่

22พ.ค. 

2563 

 

โตรอนโต้ –น้ าตกไนแองการ่า [7] 

เทียบเท่า (B/L/D) 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

  น าท่านชม ผ่านชมตึกรัฐสภาศาลาเทศบาลเมือง มหาวิทยาลัยโต

รอนโต้ แล้วน าท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของนครแห่งนี้บนหอคอย C.N. 

TOWERสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 552 เมตร ซ่ึงในวันที่

อากาศดที่านสามารถมองเห็นละอองน้ าจากน้ าตกไนแองการ่า

อย่างชัดเจน จากนั้นชมย่านไชน่าทาวน์ ที่ชุมชนชาวจีนขนาด

ใหญ่และสวนสาธารณะควีนส์ปาร์ค 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ น้ าตกไนแองการ่า(ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 

ชั่วโมง 20 นาที)น้ าตกไนแองการ่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหน่ึงของ

ธรรมชาติที่สวยที่สุดและมีอาณาบริเวณคาบเกี่ยวของ2 ประเทศ 

คือ อเมริกาและแคนาดา ระหว่างทางท่านจะได้ ชมทิวทัศน์ที่

สวยงามของธรรมชาติและทะเลสาบ“ออนตาริโอ” อันงดงามเม่ือ

ใกล้ถึง เสียงที่ดังกึกก้องมาแต่ไกลบอกให้รู้ว่าได้เดินทางมาถึง

น้ าตกไนแองการ่าแล้ว จากนั้น น าท่านสู่จุดชมวิวน้ าตกTable 

Rock อันเป็นสถานที่ชมความงามของน้ าตกไนแองการ่าได้

งดงามที่สุด ให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และ ชมวิว น้ าตก

ได้อย่างทั่วถึง 

ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนหอคอย Skylonซ่ึงเป็น

ภัตตาคารกระจกแก้วหมุนรอบ 360°สามารถเห็นวิวในมุม Bird’s 

Eye View 
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วันเสาร์ที ่

23พ.ค. 

2563 

 

น้ าตกไนแองการ่า – สนามบินโตรอนโต ้

[8] 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก Embassy Suite by Hilton Niagara 

Fallsหรือเทียบเท่า (พักห้องเห็นวิวน้ าตกไนแองการ่า)

(B/L/D) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

  น าท่าน ล่องเรือ “ฮอร์น  โบลเวอร์  ครูซ” ท่านจะได้ชมความงาม

และความยิ่งใหญ่ของน้ าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดและในวันที่

อากาศแจ่มใสท่านจะได้เห็นรุ้งกินน้ าทอแสงเป็นประกายงดงาม

(หมายเหต:ุ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยให้ล่องเรือ “ฮอร์น 

โบลเวอร์ ครูซ” ได้บริษัทฯ ขอเปลี่ยนรายการเป็น Journey 

Behind the Falls ทดแทนให้โดยค านึงถึงผลประโยชน์และ

รายการเดินทางของท่านเป็นส าคัญ)  

  ทัวร์เสริม น่ังเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูงของน้ าตกไนแองการ่า 

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าทัวร ์  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย  น าท่านสู่ย่านศูนย์การค้า Square Oneเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่

ที่สุดในย่านออนแทรีโอและใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศ

แคนาดาเชิญท่านอิสระกับการเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย ซ่ึงมี
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วันจันทร์ที ่

 25พ.ค. 

2563 

 

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ [10] 

วันอาทิตย์ที ่

 24พ.ค. 

2563 

 

โตรอนโต ้– ฮ่องกง [9] 

ให้ท่านเลือกซ้ือมากมาย อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องหนัง

ต่างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

 เม่ือได้เวลาอันสมควรแล้วน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโต

รอนโต้ เพื่อเดินทางกลับ  

01.45 น. เหินฟ้าจาก สนามบินนานาชาติโตรอนโต้สู่ฮ่องกงโดยสายการบิน

คาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX829 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล**** 

05.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน นานาชาตฮิ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.00 น.  ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ CX705 

10.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  
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อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 16 - 25พ.ค. 2563 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน) 139,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน) 134,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และ

ไม่มีเตียงเสริม) 
114,999 

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 25,000 

ผู้ใหญ่ท่านที่สาม(นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มี

เตียงเสริม) 
136,999 

ไม่เอาต๋ัวเครื่องบิน (หักคืน) 35,000 

**ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี โปรดสอบถามกบัทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง** 
 

อัตรานีร้วม: 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ช้ันประหยดั  (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ป,สายการบินและเสน้ทางตามท่ีระบุเท่านั้น) 

 ค่าพาหนะรับ – ส่ง และค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั   

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบ ุ

 ค่านํ้ าด่ืม2 ขวด / วนั 

 ค่าภาษีสนามบินและภาษีนํ้ ามนั 

 
ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต  ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ  
วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาํหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 80 ปี) *สาํหรับท่านท่ีอาย ุ80 ปีข้ึนไป แนะนาํให้ซ้ือประกนัการเดินทางเพ่ิมเติม) 

 ค่านํ้ าหนกักระเป๋า สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค(Cathay Pacific)กาํหนดสมัภาระท่านละ 2 ช้ิน ช้ินละไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

 ค่าไกดน์าํเท่ียวให้ความสะดวกสบายตลอดทั้งเสน้ทาง 

 ค่าทิปคนขบัรถ 

 

อัตรานีไ้ม่รวม: 

 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ (ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน) 

 Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 CADต่อใบ จ่ายตรงกบัทางคนยกกระเป๋า) 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา  

 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให้ ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 



 
 

13 | P a g e  

 

Joyful Canada 
JHCD 0516 

 

 ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีท่ีตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสาํหรับคนต่างดา้ว 
 

การส ารองที่น่ัง: 

 บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจาํสาํหรับการสาํรองท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษทัภายใน 3 วนั 

 
ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาชาํระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การสาํรองการเดินทางนั้น 
ถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าดาํเนินการ 

 
หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ยกเวน้หนงัสือเดินทางสาํหรับขา้ราชการ(เล่มสีนํ้ าเงิน)ไม่สามารถใชใ้นการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว
ได ้

 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง: 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง61วนัข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง31 –60วนัเก็บค่าใชจ่้าย50% ของราคามดัจาํ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง15 – 30 วนัเก็บค่าใชจ่้าย100% ของราคามดัจาํทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง0 – 14  วนัเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด100% ของราคาทวัร์ 

 
ยกเวน้กรณีท่ีทางบริษทัฯนาํเงินชาํระค่าตัว๋เคร่ืองบินค่าแลนดเ์พ่ือเตรียมการจดันาํเท่ียวก่อนผูเ้ดินทางจะมีการแจง้ยกเลิก 
การเดินทางกบัทางบริษทัฯนั้นทางบริษทัฯสามารถหักชาํระค่าใชจ่้ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้ผูโ้ดยสารไดเ้ช่นเท่ียวบินพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแ้ค่บางส่วนเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 
การยกเลิกการเดินทางในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุการณ์จากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองทวัร์ไดท้่านจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลให้กบัเจา้หนา้ท่ีทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีพิเศษแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดเ้ช่น
ค่าธรรมเนียมการวางมดัจาํตัว๋เคร่ืองบินและค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆ

 

หมายเหตุ: 

 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจลหรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 
โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงท่ีสาม กรณีท่ีเป็นผูใ้หญ่และตอ้งการพกั 3 ท่านต่อหน่ึงห้องหรือเด็ก
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านต่อหน่ึงห้อง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมใ้นห้องพกัและมีการอพยพ ซ่ึงเป็น
หน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ  

 คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 20 ท่าน และทางบริษทัฯตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิก 

 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้นไม่สามารถขอคืนเงินได ้

  
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆอนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัเช่นอุบติัเหตุภยัธรรมชาติการนดัหยดุงานการก่อการจลาจลความล่าชา้ของเท่ียวบิน
การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือออกนอกประเทศเป็นตน้ 

 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของธรรมชาติสายการบินโรงแรมและสภาวะทางการเมืองโดย
ถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

  
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทยการถูกห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นการนาํส่ิงของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง
เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งและความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฎหมาย 

 
ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบเช่นไม่เท่ียวบางรายการไม่ทานอาหารบางม้ือเพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ
ไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ (Long Leg) ท่านท่ีประสงคจ์ะนัง่ท่ีนัง่ดงักล่าวตอ้งช้ีแจงเหตุผลหนา้เคา้น์เตอร์เช็คอินดว้ยตนเองในวนัท่ีเดินทางท่ีสนามบินเท่านั้น 

  
ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศหรือสายการบินอ่ืนนํ้ าหนกักระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตํ่าหรือสูงกวา่มาตรฐานไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบินซ่ึงท่านสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังาน 
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ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ท่านไม่สามารถเดินทางไดแ้ละตอ้งการเปล่ียนตวัผูเ้ดินทางในกรณีน้ีทางบริษทัฯจะทาํการเช็คกบัสายการบินก่อนวา่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารท่านอ่ืนแทนไดห้รือไม่กรณีเปล่ียนไดจ้ะมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ท่านจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเองทั้งหมด 

 หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ โปรดสอบถามกบัทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 

 
ท่านตอ้งใชวิ้จารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินค่าต่างๆในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเองบริษทัฯจะไม่สามารถ
รับผิดชอบใดๆหากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีท่านไดซ้ื้อระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

  
ท่านตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บและดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวัของมีค่าต่างๆอยา่งระมดัระวงับริษทัฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์น
ส่วนตวัของมีค่าต่างๆระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตุมาจากท่านเอง 

 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงัและความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพธรรมชาติภูมิอากาศ
ฤดูกาลทศันียภาพวฒันธรรมวิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

  
สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาอาจเจอปัญหารถติดนกัท่องเท่ียว
หนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆรวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใชบ้ริการจาํนวนมากตามร้านคา้ห้างสรรพสินคา้จะปิดบางส่วนรวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกวา่
ปกติอีกทั้งในช่วงฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็วขอให้ท่านทาํความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 

 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบินหรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึน
ในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 

 
บริษทัฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้นการเดินทางของผูท่ี้เดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืนๆเช่นการคา้แรงงาน, การคา้ประเวณี, 
การคา้มนุษย,์ การขนส่งสินคา้หนีภาษี,การขนยาเสพติด, การโจรกรรม, การขนส่งอาวธุสงคราม, การก่อการร้ายและอ่ืนๆท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอนัดี
บริษทัมิไดมี้ส่วนรู้เห็นเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนตอ้งรับผิดชอบใดๆกบัการกระทาํดงักล่าวทั้งส้ิน 

 

 
 

 
 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะทางอากาศ

การเมืองสายการบินและราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


