
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  

วนัแรกของกำรเดินทำง  27  มิถนุำยน 2566 กรงุเทพฯ – แวนคเูวอร ์ 
1430 พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาเตอร ์J สายการ

บนิไชน่า แอร์ไลน์ (CI) พบเจา้หน้าที ่ไทแทนแทรเวลิ คอยอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสมัภาระ
และเชค็อนิน์ 

1730 ออกเดนิทางโดยสายการบนิไชน่า แอรไ์ลน์ (CI) เทีย่วบนิที ่CI 836/CI 032 เดนิทางสูท่า่อากาศยาน
นานาชาตแิวนคเูวอร ์ 
(แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนำมบินไทเป เถำหยวน  ระหว่ำงเวลำ 2210 – 2335) 

 -----------------------------------------บินผ่ำนเส้นแบง่เวลำสำกล-------------------------------------------------- 
1920 ถงึทา่อากาศยานนานาชาตแิวนคเูวอร ์น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
2325 ออกเดนิทางโดยสายการบนิไชน่า แอรไ์ลน์ (CI) เทีย่วบนิที ่CI 9322 สูส่นามบนินานาชาตมิอนทรอีลั

ปิแอร ์อลิเลยีต ทรโูด ประเทศแคนาดา 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง  28  มิถนุำยน 2566 มอนทรีออล - SAINT JOSEPH'S 
        ORATORY BASILICA - Montreal 
        Palais de Congrès 
0718  (เวลำท้องถ่ิน ช้ำกว่ำประเทศไทย 11 ชัว่โมง)  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิอนทรอีลั ปิแอร ์อลิ



 

 

เลยีต ทรโูด ประเทศแคนาดา น าท่านชม “นครมอนทรีลออล” เมอืงวฒันธรรมฝรัง่เศสนอกประเทศ
ฝรัง่เศส ตวัเมอืงที่ตัง้อยู่รอบๆ เนินเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้สวยงาม ที่ชื่อว่ามองต์เรอลั Mont Real 
(Mont Royal) ซึ่งชื่อ นี้ เป็นที่มาของชื่อเมอืง น าท่านขา้มแม่น ้าเซนต์ลอเรนซ์ สู่เกาะเซนต์เฮเลนา 
(St.Helena Island) เกบ็ภาพความงามของสวนสาธารณะทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง น าทา่นเดนิทางสู่จุดชม
วิวของโบสถ์  SAINT JOSEPH'S ORATORY BASILICA  
ซึ่งตัง้ตระหง่านอยู่บนเขารอยัล MONT ROYAL ตามชื่อ
เมอืงสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1967 ในสไตลอ์ติาเลยีนเรอเนสซองส ์
เข้าชมภายในโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้  พร้อมเก็บภาพความ
สวยงามของตวัเมอืง  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่   Montreal Palais de Congrès สถานทีจ่ดัการประชุม ICN 2023  เพื่อ

ท าการลงทะเบยีน และรว่มพธิเีปิดอยา่งเป็นทางการ 
1800 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  
 ท่ีพกั    BEST WESTERN PLUS HOTEL MONTREAL  หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง  29  มิถนุำยน 2566 ประชุมทัง้วนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (2)  
 ส ำหรบัอำจำรย ์เข้ำสู่กำรประชุม CNR 
 ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 ส ำหรบันักศึกษำ สงัเกตกุำรณ์ 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย เขา้รว่มประชมุต่อ…………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 ท่ีพกั  BEST WESTERN PLUS HOTEL MONTREAL    หรือระดบัเดียวกนั   

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง   30  มิถนุำยน 2566 ประชุมทัง้วนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (3)   
 เขา้รว่มการประชมุ

.......................................................................................................................................... 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย เขา้รว่มประชมุต่อ

.............................................................................................. ......................................................... 
 ....................................................................................................................................... ................ 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 



 

 

 ท่ีพกั  BEST WESTERN PLUS HOTEL MANTREAL  หรือระดบัเดียวกนั    

วนัท่ีห้ำของกำรเดินทำง  1  กรกฎำคม 2566 ประชุมทัง้วนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (4) 
 เขา้รว่มประชมุ

........................................................................................................................................................ 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย เขา้รว่มประชมุต่อ 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 ท่ีพกั   BEST WESTERN PLUS HOTEL MANTREAL  หรือระดบัเดียวกนั    

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง  2  กรกฎำคม 2566 ประชุมทัง้วนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (5) 
 เขา้รว่มประชมุ

........................................................................................................................................................ 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย เขา้รว่มประชมุต่อ 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 ท่ีพกั   BEST WESTERN PLUS HOTEL MANTREAL  หรือระดบัเดียวกนั    

วนัท่ีเจด็ของกำรเดินทำง  3  กรกฎำคม 2566 ประชุมทัง้วนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (6) 
 เขา้รว่มประชมุ

........................................................................................................................................................ 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย เขา้รว่มประชมุต่อ 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 ท่ีพกั   BEST WESTERN PLUS HOTEL MANTREAL  หรือระดบัเดียวกนั    

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง  4  กรกฎำคม 2566 ประชุมทัง้วนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (7) 
 เขา้รว่มประชมุ

........................................................................................................................................................ 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 



 

 

บ่าย เขา้รว่มประชมุต่อ 
 …………………………………………………………………………………………………………… 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 ท่ีพกั   BEST WESTERN PLUS HOTEL MANTREAL  หรือระดบัเดียวกนั    

วนัท่ีเก้ำของกำรเดินทำง  5  กรกฎำคม 2566 ประชุม - เมืองเก่ำและเมืองใหม่ – 
       เมืองออตตำวำ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10)   
 น าทา่นสูเ่มอืงเกา่และเมอืงใหม ่อาคารสงูทนัสมยัยา่นการคา้ใต้ดนิทีเ่หมาะสมกบัหน้าหนาวทีห่นาวจดั

และหน้ารอ้นทีร่อ้นจดัเชน่ กนัชมบรรยากาศเมอืงแบบฝรัง่เศส เนื่องจากเมอืงนี้เป็นเมอืงชมุชนทีพ่ดู
ภาษาฝรัง่เศสทีใ่หญ่ทีส่ดุนอกประเทศฝรัง่เศส ชมวหิารนอรธ์เทอดามโบสถเ์กา่แกแ่ละยิง่ใหญ่ ทีส่ดุ
ของเมอืงมอลทรอีอล อาคารดัง้เดมิสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่17 แต่อาคารปจัจุบนันี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
1829 ในศลิปะแบบนีโอกอธกิ สามารถจุคนไดป้ระมาณ 3,800 คน ซึง่ภายในประดบัดว้ยไมแ้กะสลกั
และกระจกสสีวยงามยิง่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองออตตำวำ Ottawa” ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกบัธรรมชาติอนังดงาม
ประกอบกับความงดงามของแม่น ้ าเซนต์ลอร์
เรนซ์ ซึ่งเป็นแม่น ้าสาย ส าคญัที่มชีื่อเสยีงและ
สวยงาม สูเ่มอืงออตตาวาเมอืงหลวงของประเทศ
คานาดาซึง่พระนางเจา้วคิตอเรยี ทรงประกาศให้
ออตตาว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศ และ
ท าลายความหวงัของเมอืงมอลทรอีอล เมอืงโต
รอนโต และเมอืงอืน่ๆ ทีเ่ป็นคูแ่ขง่ในเรือ่งนี้  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (12)   
 ท่ีพกั   COURTYARD BY MARRIOTT OTTAWA EAST หรือระดบัเดียวกนั    

วนัท่ีเจด็ของกำรเดินทำง  6  กรกฎำคม 2566 1,000 Island – อุทยำนแห่งชำติ
       น ้ำตกไนแองกำร่ำ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (13)   
หลงัอาหารเช้า น าเดนิทางสู่ ท่ำเรือพนัเกำะอนัเลืองช่ือ 
1,000 Island ล่องชมความงามของบา้นพกั ตากอากาศที่
อยูบ่นเกาะสว่นตวั เรยีงรายกนันบัรอ้ยหลงั  น่าประทับใจ
เป็นอย่างยิ่ง ท่านจะเพลิดเพลิน  ไปกับทัศนียภาพอัน
สวยงามของธรรมชาต ิและสดชืน่ไปกบัอากาศทีบ่รสิทุธิ ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (14)   



 

 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสูเ่ขต อทุยำนแห่งชำติน ้ำตกไนแองกำร่ำ (Niagara) และเมอืงไนแองการา่เมอืงแห่ง
 ความสนุกสนาน ยามค ่าคนืท่านสามารถเดนิเล่นไดอ้สิระใหท้่านไดเ้สีย่งโชคกบับ่อนคาสโินและแหล่ง
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บนัเทงิส าหรบัเดก็ไมว่่าจะเป็น บา้นผสีงิ,โรงภาพยนตร ์IMAX ทีม่เีรือ่งราวของน ้าตกไนแองการา่, รา้น
 ของทีร่ะลกึหอสงูสกายลอน ฯลฯ 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (15)   
 ท่ีพกั   NIAGARA FALLS MARRIOTT ON THE FALLS หรือระดบัเดียวกนั  

  วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง  7  กรกฎำคม 2566 HORNBLOWER NIAGARA  
       CRUISES – WHIRL POOL - เมือง
       ไนแองกำร่ำ ออน เดอะ เลค -  
       Toronto 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (16)   
 หลงัอาหารเชา้ น าท่านลงเรอื “HORNBLOWER NIAGARA CRUISES” สมัผสัใกล้ชดิสายน ้าตก ที่

ไหลพุง่ลงสู่เบื้องล่างอยา่งใกล้ชดิ อสิระใหท้่าน
ถ่ายรูปตามอธัยาศยัและเดินเล่นรอบบรเิวณ
น ้าตกไนแองการ่า ชมความงามของน ้าตกไน
แองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้น จากนัน้น า
ทา่นแวะถ่ายภาพกบัจุดชมวิวน ้ำวนเวิลด์พูล 
(WHIRL POOL) ซึ่งเป็นช่วงทีแ่ม่น ้าไนแองกา
รา่เลีย้วหกัศอก แลว้ท าใหเ้กดิน ้าวนขึน้มา แวะ

ชมววิที่สวยงามของน ้าตกในจุดต่างๆ และจุดชมวิว WHIRLPOOL มเีวลาให้ท่านได้เพลิดเพลนิกบั
ความสวยงามของน ้าตกไนแองการา่จนเตม็อิม่อสิระตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (17)   
บ่าย  น าท่านเที่ยวชมเมืองไนแองกำร่ำ ออน เดอะ เลค เมือง
 น่ารกัรมิทะเลสาบ ซึง่ระหว่างทางจะเตม็ไป ด้วยไร่อ งุ่น  และ



 

 

 ไวน์เนอรร์ี ่น าทา่นแวะชมิไวน์ รสเลศิจากองุน่พนัธุต์่างๆ  รวมถงึไอซไ์วน์ทีม่ชี ือ่เสยีง ที่ สุ ด ข อ ง
เมอืง จากนัน้น าทา่นชม  นครโตรอนโต (Toronto) เมอืงหลวงของรฐัออนทารโิอ  Ontario น ค รที่ ให ญ่
ทีส่ดุในประเทศแคนาดา 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (18)   
 ท่ีพกั   SHERATON CENTRE TORONTO HOTEL หรือระดบัเดียวกนั    

วนัท่ีเก้ำของกำรเดินทำง  8  กรกฎำคม 2566 Rogers Centre – หอคอย  
       CN TOWER - ช้ อป ป้ิ ง ย่ ำนETON 
       และ THE BAY  - สนำมบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (19)   
 หลงัอาหารเชา้ น าท่านชม นครโตรอนโต (Toronto) เมอืงหลวงของรฐัออนทารโิอ Ontario นครที่
 ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาชมบ้านเรอืนอัน
 สวยงามของเมือง ที่ได้ร ับสมญานามให้เป็น
 ยโุรปแหง่อเมรกิาเหนือ ผา่นชมยา่นธุรกจิการคา้ 
 ศาลาว่าการเมืองที่ไดัร ับการออกแบบด้วย
 สถาปตัยกรรมทนัสมัยใหม่ล ้ายุค ชม Rogers 
 Centre สนำมกีฬำสกำยโดม SKYDOME ที ่
 สามารถเปิดปิดโดมได ้เหมาะส าหรบัการแขง่ขนั
 ทุกฤดูกาล แล้วขึ้นชมทัศนียภาพงดงามของ
 ทะเลสาบออนตารโิอและตวัเมอืงบน หอคอย CN TOWER สิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุในแคนาดาซึง่ม ีความ
 สงูถงึ 553 เมตร  ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจ เก็บภาพความ
 สวยงามของเมอืงโตรอนโตโดยรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (20)   
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ETON และ THE BAY ห้างสรรพสนิค้าย่านใจกลางเมอืง ซึ่งมสีนิค้าหลากหลาย
 ชนิด ให้อิสระท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ยีนส์ GUESS, LEVIS, ESPRIT, POLO, GAP, 



 

 

 DKNY  เครื่องส าอาง (Clinique, Elizabeth Arden, Mac) มีเวลาให้ท่านช้อปป้ิง สนิค้าแฟชัน่ชัน้น า
 ของแคนาดา และอเมรกิา ตามอัธยาศัย หลังจากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ “TORONTO PREMIUM 
 OUTLETS” ใหท้า่นไดม้เีวลาในการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์ดงัต่างๆมากมาย อาท ิBURBERY,COACH, 
 CALVIN KLEIN, ARMANI, TOMMY HILFIGER ฯลฯ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู่ทา่อากาศยาน
 นานาชาตโิทรอนโต เพยีรส์นั 
2100 ออกเดนิทางสู่นครแวนคูเวอร ์โดยสายการบนิ  West Jet เทีย่วบนิที ่WS 9327 เดนิทางสู่นครแวนคู

เวอร ์ 
2309 ถงึนครแวนคเูวอร ์รอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัท่ีสิบของกำรเดินทำง  9  กรกฎำคม 2566 บินผำ่นเส้นแบ่งเวลำสำกล 
0220 ออกเดนิทางโดยสายการบนิไชน่าแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่CI 031/CI 838  
 ---------------------------------------------บินผ่ำนเส้นแบง่เวลำสำกล---------------------------------------------- 

วนัท่ีสิบเอด็ของกำรเดินทำง  10  กรกฎำคม 2566 ไทเป - กรงุเทพฯ  
(แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนำมบินเถำหยวน ไทเป ระหว่ำงเวลำ 0520 – 0710) 

0945 เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 
 

 
ส่ิงท่ีควรน ำไปด้วย เสือ้ผา้สวมใสส่บาย, รองเทา้สวมสบาย, กลอ้งถ่ายรปู, ยาส าหรบัผูท้ีม่โีรคประจ าตวั 

T I T A N  T R A V E L  


