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วนัที� (1) : กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคเูวอร ์– สะพานแขวนคาปิลาโน – ย่านแกสทาวน์ 

วนัที� (2) :  แวนคเูวอร ์– วิกตอเรีย – สวนบชูารด์ 

วนัที�    (3) :    แวนคเูวอร ์– คลัการ ี– บานฟ์ – นํ�าตกโบว ์– เทือกเขาซลัเฟอร ์

วนัที� (4) : บานฟ์ – โคลมัเบียไอซ์ฟิลด ์– ทะเลสาบเลคหลยุส ์– คลัการี 

วนัที� (5) : คลัการ ี– ควิเบก 

วนัที� (6) : ควิเบก – นํ�าตกมอนทโ์มเรนซี� – มอนทรีออล 

วนัที� (7) : มอนทรีออล – วิหารนอรธ์เทอดาม – ออ๊ตตาวา 

วนัที�    (8) :  ออ๊ตตาวา – ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต้ 

วนัที� (9) : โตรอนโต้ – นํ�าตกไนแองการ่า – ล่องเรือ Hornblower – นั �งเฮลิคอปเตอร ์

วนัที�   (10) : นํ�าตกไนแองการ่า – โตรอนโต้ – Outlet – สนามบิน 

วนัที�   (11) : โตรอนโต้ - ฮ่องกง 
วนัที�   (12) : ฮ่องกง – กรงุเทพฯ 

 

กรุป๊ 10 – 14 ท่าน ใช้รถ 21 ที�นั �ง , กรุป๊ 15 – 19 ท่าน ใช้รถ 28 ที�นั �ง , กรุป๊ 20 ท่านขึ�นไป ใช้
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วนัที� (1)  กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคเูวอร ์– สะพานแขวนคาปิลาโน – ย่านแกสทาวน์ 
 

05.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิคาเธย ์แปซฟิิค แถว M ประตู 6 

08.15 น.  ออกเดนิทางสู่ ฮ่องกง โดยเที�ยวบนิที� CX 700  

12.10 น.  เดนิทางถงึ ฮ่องกง เพื�อแวะเปลี�ยนเที�ยวบนิ 

16.15 น.  ออกเดนิทางสู่ แวนคเูวอร ์โดยเที�ยวบนิที� CX 838  
   

******* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
 

13.30 น.  เดนิทางถงึ แวนคเูวอร ์มลรฐับรติชิโคลมัเบยี ประเทศแคนาดานําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืง และ ศุลกากร    

นําท่านเขา้ชม สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano Bridge) ซึ�งเป็นสะพานไมแ้ขวนที�ยาว

ที�สุดในประเทศแคนาดา ทอดยาวขา้มเหวลกึและสามารถชมคาปิลาโนแคนยอนที�อยู่ลกึลงไป
เบื�องล่าง  

นําท่านชม สวนสแตนลี�ย์ (Stanley Park) ที�ตั �งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ ลักษณะเป็น

เหมอืนเกาะยื�นลงไปในเบอรร์าดอนิเลท ในสวนมตีน้ไมข้นาดใหญ่ที�มอีายุนับ 100 ปี สวนแห่ง

นี�เป็นสถานที�ที�ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวยัและทุกสผีวิได้มาใช้ประโยชน์บนพื�นที�สเีขยีวกลาง
เมอืง เพื�อการพกัผ่อนหย่อนใจ สนัทนาการ และออกกําลงักาย จุดเด่นของสวนสาธารณะที�

นักท่องเที�ยวเขา้ชมกนัมากที�สุดถ่ายรปูคู่กบั เสาอินเดียนแดง (Totem Pole)ที�เก่าแก่เสา

สญัลกัษณ์ที�ตั �งไว้เพื�อระลกึว่าบรเิวณนี�เคยเป็นถิ�นที�อยู่ของชนพื�นเมอืงอนิเดยีมาก่อน ซึ�งใน
สมยัก่อนชนพื�นเมอืงใช้เสาโทเทม เล่าเรื�องราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นที�เก็บอฐัขิองคน

ตาย หรอืสถานที�ประจานศตัรู กลุ่มเสาแห่งนี� ได้ถูกนํามาจากที�ต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโท

เทมแบบต่างๆ ที�ชาวพื�นเมอืงในทอ้งถิ�นทาํขึ�น  

นําท่านชม ย่านแกสทาวน์ (Gass Town) เป็นชุมชนแรกของคนที�มาตั �งถิ�นฐานอยู่ในรฐับริ

ติชโคลมัเบียก่อนที�จะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปจัจุบนัเป็นแหล่งท่องเที�ยวสําคญัที�นักท่องเที�ยว

จะต้องแวะมาเยี�ยมชมแหล่งกําเนิดของเมอืงแวนคูเวอร ์สําหรบัเมอืงแกสทาวน์มบีรรยากาศ
ของเมอืงเก่าสถาปตัยกรรมวกิตอเรยีที�ได้รบัการบูรณะใหม่และรกัษาให้อยู่ในสภาพด ีจุดที�

น่าสนใจ คอื รปูป ั �นของแกสซ ีแจค็ที�ตั �งอยูบ่รเิวณจตุัรสักลางเมอืง  

169,000.- 
(มดัจาํท่านละ 40,000.-) 

กาํหนดวนัเดินทาง 10 – 21 เม.ย. 62 

15 - 26 พ.ค. 62 12 – 23 มิ.ย. 62 24 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 

07 – 18 ส.ค. 62 11 – 22 ก.ย. 62 09 – 20 ต.ค. 62 
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จากนั �นนําท่านชม นาฬิกาเรือนแรกของโลกที�เดินได้ด้วยพลงัไอนํ�า โดยนาฬิกาไอนํ�าจะตี

เสยีงดงับอกเวลาทุก 15 นาท ีเป็นเสยีงดนตรเีสยีงเดยีวกบันาฬกิาบิ�กเบนในกรุงลอนดอนและ

นาฬกิาจะพ่นไอนํ�าพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชั �วโมง 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สู่ที�พกั  โรงแรม Empire Landmark Hotel หรือเทียบเท่า 
  

วนัที�(2)  แวนคเูวอร ์– วิกตอเรีย – สวนบชูารด์ 
  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsawwassen) เพื�อล่องเรอืเฟอร์รี�ข้ามช่องแคบ

จอรเ์จยีอนัสวยงามสู่ “เกาะวคิตอเรยี” เมอืงหลวงของรฐับรติชิโคลมัเบยี ระหว่างทางถ้าโชคดี

ท่านอาจจะมโีอกาสเหน็ฝงูปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยูใ่นบรเิวณอ่าว  

ชม เมืองวิกตอเรีย (Victoria) เมอืงหลวงของรฐับรติชิ โคลมัเบยีเมอืงท่องเที�ยวที�ไดร้บัการ

ขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) ผ่านชม โรงแรม Fairmont 

Empress , The Market Square , ไชน่า ทาวน์ รวมถึงวอเตอร์ฟรอนท์ แวะถ่ายรูปกับ 

อาคารรฐัสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Paliament Buildings) แวะ

ถ่ายรปูกบั รปูปั�นพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศองักฤษ  / หลงัจากนั �นนําท่านเดนิทางสู ่

สวนบชูารด์  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Butchart Garden) 

บ่าย  นําท่านชม สวนบูชารด์ (Butchart Garden) สวนดอกไม้ที�ได้รบัการยกย่องว่าเป็นสวน

ดอกไม้ที�งดงามที�สุดแห่งหนึ�งในโลก ซึ�งมอีายุมากว่า 100 ปี จากการ ชอบตกแต่งสวนของ

ครอบครวั บูชารด์ นําท่านชมสวนดอกไม้และเดนิชมบรเิวณสวนที�ถูกจดัแต่งในหลากหลาย 
รูปแบบหลากหลายสไตล์ มทีั �งการจดัสวนแบบชงัเค่น,  สวนแบบอังกฤษ, สวนญี�ปุ่น ฯลฯ  

อิสระให้ท่านเลือกซื�อสนิค้า ของที�ระลกึ ของตกแต่งบ้านและสวน ภาพเขยีน พนัธุ์ไม้ต่างๆ 

ภายในรา้นขายของที�ระลกึสวนบชูารด์  

  นําท่านนั �งเรอืเฟอรร์ี�กลบัสู่ แวนคเูวอร ์   

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สู่ที�พกั  โรงแรม Empire Landmark Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�(3)  แวนคเูวอร ์– คลัการ ี– บานฟ์ – นํ�าตกโบว ์– เทือกเขาซลัเฟอร ์
  

เชา้  เดนิทางสู่ สนามบนิ / รบัประทานอาหารเชา้ (Box Breakfast) 

08.15 น.  ออกเดนิทางสู่ คลัการ ีโดยเที�ยวบนิ AC 204 

10.39 น.   นําท่านเดินทางสู่ เมืองคัลการี (Calgary) แห่งรฐัอัลเบอร์ต้า เมืองเศรษฐกิจมั �งคั �งด้วย

ทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นเมอืงใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบัหนึ�งของรฐัอลัเบอรต์า้ 

   นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) เพชรนํ� าเอกแห่ง

เทอืกเขารอ๊คกี� ที�ตั �งอยูท่่ามกลางหุบเขาอนัสวยงาม  
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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  นําท่านเดินทางสู่จุดถ่ายรูปบรเิวณ Surprise Corner เป็นจุดที�ถ่ายภาพ เมอืงบานฟ์ ได้

สวยที�สุดอกีมมุหนึ�ง โดยมโีรงแรมแฟรม์องทบ์านฟ์สปรงิเป็นฉากหลงั 

  แวะบนัทกึภาพและชม นํ�าตกโบว ์(Bow Falls) นํ�าตกที�เกิดจากการละลายของนํ�าแขง็ จน

กลายเป็นตน้กําเนิดของแมนํ่�า    
  นําท่านเดนิทางสู่ สถานีกระเช้าเทือกเขาซลัเฟอร ์(Sulphor Mountain)  นั �งกระเชา้ลอย

ฟ้าชื�อว่า  Sulphor Mountain Gondola Lift (กระเชา้ 1 หลงั  นั �งไดป้ระมาณ 4 ท่าน)  ขึ�น

สู่สถานียอดเขาซัลเฟอร์ ซึ�งอยู่สูง กว่าระดับนํ�าทะเลประมาณ 2, 285 เมตร บนยอดเขามี

ทางเดนิไปยงัส่วนที�สูงที�สุดของยอดเขา คอื ยอดแซนซนั  (Sanson Peak) สูง 2,337 เมตร 

ระหว่างทางเดินไปยงัยอดเขามจีุดชมววิอยู่เป็นระยะๆ และมป้ีายให้ความรู้เรื�องสตัว์ป่า ใน
ทอ้งถิ�นกบัธรรมชาตทิี�เหน็ อยู่รอบตวั และจุดชมววิแห่งนี�ยงัสามารถมองเหน็ววิของเทอืกเขา 

รอ็กกี� และทะเลสาบมรกตอนังดงามอกีดว้ย 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ  ภตัตาคาร 

เขา้สู่ที�พกั  โรงแรม Monte Royal หรือเทียบเท่า 

    

วนัที� (4)   บานฟ์ – โคลมัเบียไอซฟิ์ลด ์– ทะเลสาบเลคหลยุส ์– คลัการี   
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

นําท่านเดนิทางสู่ โคลมัเบียไอซ์ฟิลด ์(Columbia Icefield)  นําท่านนั �ง Snowcoach มุ่ง

หน้าสู่ลานนํ�าแข็งโคลมัเบียไอซ์ฟิลด์  เป็นธารนํ�าแข็ง (Glacier) อายุนับหลายล้านปี ซึ�งมี

ขนาดใหญ่พอๆกบัเมอืงหนึ�ง ชมความงดงามของธารนํ�าแขง็อนัขาวโพลนกวา้งไกลสุดสายตา 
นับเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาดใหญ่ของเทอืกเขาแคนาเดี�ยนรอ็กกี� และเก่าแก่ที�สุดของทวปีอเมรกิา

เหนือ  
13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บ่าย   นําท่านชมความงามของ ทะเลสาบเลคหลุยส์ (Lake Louise)  ที�อยู่สูงกว่าระดบันํ�าทะเล 

1,730 เมตร แวดล้อมด้วยเทอืกเขาที�มหีมิะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา นํ�าในทะเลสาบเป็นสี

เขยีวมรกต มผีวินํ�านิ�งที�เรยีบใสราวกบักระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารนํ�าแขง็ที�อยู่สูงขึ�น 

ไปเป็นภาพที�งดงาม สุดพรรณนา ดั �งสวรรคบ์นดนิ / เดนิทางกลบัสู ่คลัการ ี

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ  ภตัตาคาร 

เขา้สู่ที�พกั  โรงแรม Delta Airport หรือเทียบเท่า 
 

วนัที� (5)   คลัการี – ควิเบก 
 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร / เดนิทางสู ่สนามบนิ 

10.20 น.  ออกเดนิทางสู่ มอลทรีออล โดยเที�ยวบนิ AC 318 (บริการอาหารกลางวนั บนเครื�อง) 

16.16 น. เดนิทางถงึ มอลทรีออล เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 

17.25 น. ออกเดนิทางสู่ ควิเบก โดยเที�ยวบนิ AC 8768 

18.16 น. เดนิทางถงึ ควิเบก เป็นรฐัที�ใหญ่ที�สุดของแคนาดาอยู่ทางตะวนัออกของประเทศ และเป็นรฐั

เดยีวที�ไมใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาทางการในระดบัรฐั แต่ใชภ้าษาฝรั �งเศสแทน 
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คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สู่ที�พกั  โรงแรม Hotel in Quebec หรือเทียบเท่า 
      

วนัที�(6)       ควิเบก – นํ�าตกมอนทโ์มเรนซี� – มอนทรีออล 
   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม เขตเมืองเก่าของเมืองควิเบค (LowerTown) ตั �งอยู่รมินํ�าแม่นํ�าเซนต์ลอเรนซ ์

เป็นชุมชนที�ชาวฝรั �งเศสได้เขา้มาตั �งถิ�นฐานเป็นแห่งแรกของทวปีอเมรกิาเหนือ นําชมอาคาร
บา้นเรอืนเก่าบนถนน RUE DU PETIT CHAMPLAIN ที�องค์การยูเนสโก้ได้ขึ�นทะเบยีน

ให้เป็นมรดกโลกและเป็นถนนที�แคบที�สุดในอเมรกิาเหนือ ซึ�งถนนเสน้นี�เป็นแหล่งเดนิเล่นซื�อ
ของที�ระลกึต่างๆ 

นําท่านชม นํ� าตกมอนท์โมเรนซี�  (Montmorency Falls) โดยท่านสามารถเดินข้าม

สะพานที�สรา้งขึ�นเหนือนํ�าตกทั �งสาย อสิระใหท้่านไดถ่้ายรปูตามอธัยาศยั  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล (Montreal)  เมอืงที�มขีนาดใหญ่เป็นอันดบั 2 ของ

ประเทศแคนนาดา เคยใชเ้ป็นสถานที�จดังานเอก็ซโ์ปและโอลมิปิคเมอืปี ค.ศ.1976 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สู่ที�พกั  โรงแรม Montreal Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที� (7)  มอนทรีออล – วิหารนอรธ์เทอดาม – ออ๊ตตาวา 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมความงามของ เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซึ�งมี

อาคารสูงทันสมยั ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝรั �งเศส เนื�องจากเมอืงนี�ประชากรส่วนใหญ่

สื�อสารโดยภาษาฝรั �งเศส เรยีกไดว้่าเป็นชุมชนฝรั �งเศสขนาดใหญ่นอกประเทศฝรั �งเศสเลยกว็่า
ได ้ 

นําท่านชม วิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilsca of Montreal) ซึ�งเป็นวหิาร

เก่าแก่และยิ�งใหญ่ที�สุดของเมอืงมอนทรอีอล 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นําท่านเดนิทางสู่ เมืองอ๊อตตาวา (Ottawa) เมอืงหลวงของประเทศแคนาดา เมอืงที�ได้รบั

การยอมรบัว่ามคีวามสวยงาม และเป็นจุดศูนย ์ รวมของสถานที�ทางประวตัศิาสตร ์พพิธิภณัฑ ์

สวนสาธารณะให้เที�ยวชมมากมาย / นําท่านถ่ายรปูและชมความยิ�งใหญ่ของ อาคารพาเลีย

เมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรฐัสภาที�สร้างขึ�นอย่างยิ�งใหญ่  และเป็นสถานที�

ท่องเที�ยวหลกั ที�มผีูช้มมากที�สุดแห่งหนึ�งของประเทศ โดยอาคารรฐัสภานั �นเป็นอาคารตวัอยา่ง
ที�ดีของอาคารที�สร้างขึ�นในสไตล์ฟื� นฟูกอธิค (Gothic Revival Style) สร้างขึ�นในช่วง

ระหว่างวนัที� 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916  แลว้เสรจ็ในวนัที� 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927  ตวัอาคาร

ตั �งอยู่บรเิวณใจกลางเมอืงออตตาวา ซึ�งจากจุดนี�สามารถ มองเห็นววิทวิทศัน์อนังดงามของ
แมนํ่�าอ๊อตตาวาไดอ้ยา่งชดัเจน   
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  นั �งรถผ่านชม ทาํเนียบนายกรฐัมนตร,ี อนุสาวรยีท์หารนิรนาม, สถานฑตูประเทศต่างๆ 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สู่ที�พกั  โรงแรม Crowne Plaza Ottawa หรือเทียบเท่า 
 

วนัที� (8)  ออ๊ตตาวา – ล่องเรอืชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต้  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบ 1,000 เกาะ (Thousand Island) นําท่านล่องเรือชมความ

งาม ของทะเลสาบ 1,000 เกาะ ท่านจะเพลิดเพลินไปกัยทัศนียภาพอันสวยงามของ

ธรรมชาต ิและสดชื�นไปกบัอากาศอนับรสิุทธิ � 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย   นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโตรอนโต้ (Toronto) เมอืงหลวงของรฐัออนทารโิอ เมอืงศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกจิของแคนาดา  ตั �งอยูร่มิทะเลสาบออนตารโิอ  

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สู่ที�พกั   โรงแรม  Hilton Markham หรือเทียบเท่า 
 

วนัที� (9)       โตรอนโต้ – นํ�าตกไนแองการ่า – ล่องเรือ Hornblower – นั �งเฮลิคอปเตอร ์
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดินทางสู่ นํ�าตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ฝ ั �งแคนาดา ซึ�งเป็น 1 ใน 7 สิ�ง

มหัศจรรย์ของโลก ท่านจะได้พบความยิ�งใหญ่ของนํ� าตกที�มีบริเวณนํ� ามากมายมหาศาล

ก่อให้เกิดเสยีงสนั �นหวั �นไหว และละอองไอนํ�าที�สรา้งความสดชื�นไปทั �วบรเิวณทอดผ่านด้วย
สายรุ้งโค้งรบักบัตวันํ�าตกขนาดมหมึาสร้างความสวยงามเห็นสายรุง้ที�เกิดจากละอองนํ�าอยู่

เหนือนํ�าตกในวนัที�สภาพอากาศอํานวย  

  ท่านสัมผัสประสบการณ์ครั �งยิ�งใหญ่ ในการชมนํ�าตกไนแองการ่าล่องเรือ Hornblower 

Niagara (Maid Of The Mist) ชม ความงามและความใหญ่โตของนํ�าตกไนแองการ่า

อยา่งใกลช้ดิ  

หมาย เหตุ  : ถ้ า  Hornblower Niagara (Maid Of The  Mist) ไ ม่ เปิ ดบ ริการ 

เนื�องจากสภาพอากาศไม่อาํนวยทางบริษัท จดัโปรแกรมทดแทนที� Journey Behind 
The Fall  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Skylon  ซึ�งท่านสามารถชมวิวที�งดงามและ

บนัทึกภาพนํ�าตกไนแองการ่าได้จากมมุสงู 

บา่ย   นําท่าน นั �งเฮลิคอปเตอร ์ชมความงามของนํ�าตกไนแองการ่าในมุมมองที�น่าตื�นเต้น เพื�อ

ไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรยีมกล้องถ่ายรปูไว้ให้พรอ้ม

ตั �งแต่ขึ�นเฮลคิอปเตอร ์

    หมายเหต ุหากสภาพอากาศไม่เอื�ออาํนวย ทางบริษทัจะทาํการคืนเงินให้ท่านละ 2,000 

บาท 
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ชม นาฬิกาดอกไม้ ซึ�งได้รบัการประดบัจากไมด้อก และไมป้ระดบัหลากชนิดผลดัเปลี�ยนไป

ตามฤดูกาล / ผ่านชม Whirlpool หรอืนํ�าวนขนาดยกัษ์ที�เกดิจากกระแสนํ�าที�มาจากนํ�าตกไน

แองการา่ 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สู่ที�พกั   โรงแรม Marriott Niagara Falls (View Room) หรอืเทียบเท่า 

พิเศษ  พกัห้องฝั �งวิวนํ�าตก Falls View ให้ท่านได้ชมความงามของนํ�าตกทั �งสองแห่ง

อย่างเตม็อิ�ม โดยเฉพาะอย่างยิ�งในยามคํ�าคืน ท่านจะได้ชมการประดบัไฟบริเวณนํ�าตก

แสนสวยตระการตา 
 
 

วนัที� (10)      นํ�าตกไนแองการ่า – โตรอนโต้ – Outlet – สนามบิน –  ฮ่องกง 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ โตรอนโต้ / นําท่านขึ�นหอคอยซีเอน็ (CN Tower) โดยนําท่านขึ�นลฟิท์

ขึ�นหอคอยดว้ยความเรว็จากพื�นถงึชั �นชมววิในเวลาเพยีง 58 วนิาทเีท่านั �น หอคอยซเีอน็ ตั �งอยู่

ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต  รัฐออนตาริโอ  ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยสื�อสารและ
สงัเกตการณ์สูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) เริ�มก่อสรา้งตั �งแต่ปี ค.ศ. 1973 ซเีอน็ทาวเวอรไ์ดร้บั

การบนัทกึว่าเป็นสิ�งก่อสรา้งที�มคีวามสูงที�สุดในโลกเป็นเวลาถงึ 31 ปี ชื�ออาคารซเีอ็น ย่อมา

จาก “Canadian National Railway” เป็นกจิการรถไฟที�เป็นเจา้ของโครงการก่อสรา้งใน

ระยะแรก  แต่ ในปจัจุบัน  นิยมอ้างอิงว่ า  ซีเอ็น  หมายถึง  หอคอยแห่ งชาติแคนาดา 
(Canadian’s National Tower) ปจัจุบนัซเีอ็นทาวเวอรเ์ป็นสิ�งก่อสรา้งที�สูงเป็นอนัดบัสาม

ในโลก รองจากเบริจ์คาลฟิา และ หอคอยกว่างโจว แต่ยงัครองสถติสิิ�งก่อสรา้งที�สูงที�สุดในซกี
โลกตะวนัตก 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านแวะถ่ายรูป อาคารรฐัสภา ของจงัหวัดออนตารโิอ ซึ�งมีพระบรมรูปของพระนาง

วคิตอเรยี พระราชนิีแห่งองักฤษ เจ้าอาณานิคมในสมยัก่อน ตั �งอยู่ด้านหน้า ชมและถ่ายรูป

สถานที�สําคัญต่างๆ มากมาย อาทิ มหาวิทยาลยัโตรอนโต(University of Toronto) 

ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต, ศาลาว่าการเมือง(Toronto City Hall), สวนควีน

พารค์(Queen’s Park) 

อิสระให้ท่านช้อปปิ�งที� โตรอนโต้ พรีเมียม เอาท์เลท  เลือกซื�อสินค้าแบรน์เนม Coach, 

Calvin Klein, Guess, Polo Ralph Lauren, Fossil, Oakley Vault แ ล ะ อื� น ๆ อี ก

มากมาย     

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร / นําท่านเดินทางสู่สนามบิน  
 

วนัที� (11)      โตรอนโต้ - ฮ่องกง 
 

01.50 น.  ออกเดนิทางสู่ ฮ่องกง โดยเที�ยวบนิที� CX 829  

******* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
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วนัที� (12)   ฮ่องกง – กรงุเทพฯ 
 

05.00 น.  เดนิทางถงึ ฮ่องกง เพื�อแวะเปลี�ยนเที�ยวบนิ 

08.30 น.  ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� CX 705 

10.40 น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 

******************************************** 

   
 

อตัราค่าบริการทวัร ์แกรนดแ์คนาดา 12 วนั 9 คืน (CX+AC) 
กาํหนดวนัเดินทาง 10 – 21 เม.ย. 62 

15 - 26 พ.ค. 62 12 – 23 มิ.ย. 62 24 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 

07 – 18 ส.ค. 62 11 – 22 ก.ย. 62 09 – 20 ต.ค. 62 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

อตัรานี�รวม 1.   ค่าตั �วเครื�องบิน ไป - กลบั ชั �นประหยดั (Economy Class) สายการบนิการบินคาเธย์แปซิฟิค  และค่าภาษี

สนามบนิทุก  
     แห่งที�  ระบุในรายการ และสายการบนิภายในประเทศ สายการบนิ ชั �นประหยดั (Economy Class) 

2.   ค่าพาหนะตามที�ระบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ  

     (กรุ๊ป 10 – 14 ท่าน ใชร้ถ 21 ที�นั �ง , กรุ๊ป 15 – 19 ท่าน ใชร้ถ 28 ที�นั �ง , กรุ๊ป 20 ท่านขึ�นไป ใชร้ถ 49 ที�นั �ง) 

3.   ค่าทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น 

4.   ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ  และนํ�าดื�ม 1 ขวด / ท่าน / วนั 

5.   ค่าที�พกัโรงแรมที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ 

6.   วซี่าเขา้ประเทศแคนาดา (ประเทศแคนาดา ประเภท Single Entry Visa)  

     และเจา้หน้าที�อาํนวยความสะดวกที�ศนูยย์ื�นวซี่า 
7.   หวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

8.   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล ตลอดการเดนิทาง   

     วงเงนิไม่เกนิ 1,500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์  

9.   ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนักไม่เกนิ 23 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็ อยู่ใน

ความดแูล 
     ของท่านเอง ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

10. ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 7 % และค่าภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3 % (จากค่าบรกิาร)     

อตัราค่าบริการ ราคาปกติ 

ผูใ้หญ่ พกัห้องคู่ ราคาท่านละ 169,000.-  

เดก็ตํ�ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน) ท่านละ 165,000.- 

เดก็ตํ�ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 163,000.- 

พกัห้องเดี�ยวเพิ�มท่านละ 35,000.- 

อตัราคาบริการสําหรบัคณะเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานขึน้ไป  
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11. ค่าพนกังานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  (ท่านละ 1 ใบ) 

อตัรานี�ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทาํหนงัสอืเดนิทาง 
2. ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 100 บาท/วนั (รวม 1,200 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง) 

3.  ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเครื�องดื�มมนิบิาร ์และค่าใชจ้่ายอื�นๆ  

เงื�อนไข 

การสาํรองที� 

งวดที� 1 : สาํรองที�นั �ง มดัจาํท่านละ 40,000 บาท    

พรอ้มสง่สาํเนาใบโอนเงนิและสาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางมายงับรษิทัฯ   
งวดที� 2 : ชาํระสว่นที�เหลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 

การชาํระเงิน 1. โอนผ่านบญัชธีนาคาร  

 ชื�อบญัชี: วาไรตี� ทราเวล เซอรวิ์ส 

 ประเภทบญัชี: กระแสรายวนั 

  ธนาคารกรงุเทพ สาขาบางใหญ่ เลขที�บญัชี 221 3 033448 
 

การยกเลิก กรณีที�บริษทัทวัรย์กเลิกการเดินทาง 

นบัตั �งแต่วนัที�บรษิทัทวัรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกบัลกูคา้ ทางบรษิทัจะดาํเนินการคนืเงนิใหผู้ช้าํระเงนิมดัจาํภายใน 
15 วนัทาํการ  

- เอกสารการรบัเงนิคนื สาํเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจาํพรอ้ม เซน็รบัรองสาํเนา  

- สาํเนาหน้าสมุดบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจาํ (ชื�อบญัชจีะตอ้งเป็นชื�อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจาํเท่านั �น) 

กรณีผูเ้ดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุป๊ทวัรส์ามารถเดินทางได ้

ทางบรษิทัจะดาํเนินการคนืเงนิใหแ้ก่ผูม้ดัจองภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัที�กรุ๊ปทวัรเ์ดนิทางกลบัมาถงึประเทศ

ไทย 
- เอกสารการรบัเงนิคนื สาํเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจาํพรอ้ม เซน็รบัรองสาํเนา  

- สาํเนาหน้าสมุดบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจาํ (ชื�อบญัชจีะตอ้งเป็นชื�อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจาํเท่านั �น) 
 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั ไม่หกัค่าใชจ้่าย  

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 41 - 59 วนั หกัค่าใชจ้่าย 20,000 บาท  

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 - 40 วนั หกัค่าใชจ้่าย 40,000 บาท 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 - 30 วนั หกัค่าใชจ้่าย 50% ของคา่ทวัร ์

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11 - 20 วนั หกัค่าใชจ้่าย 75% ของคา่ทวัร ์

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1 - 10 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกดิเหตุสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนดัหยุดงาน ภยั

ธรรมชาต ิสภาพภูมอิากาศ การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ ทั �งนี�จะคาํนึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์ของ
ท่านไวใ้หม้ากที�สดุ  
2. เนื�องจากการท่องเที�ยวนี�เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที�จะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที�

ท่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ �ในการใชบ้รกิารนั �นที�ทางทวัรจ์ดัให ้ 
3. หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นและจะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ี�ท่านชาํระแลว้  

4. หากวนัเดนิทางหนงัสอืเดนิทางของท่านชาํรุด (อาท ิขาด เปียกนํ�า) ทางสายการบนิไม่อนุญาต ใหเ้ดนิทาง บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบทุก

กรณี 
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เอกสารยื�นวีซ่าแคนาดา 
(ใช้เวลายื�นโดยประมาณ 20 วนัทาํการ) 

ณ ปจัจุบนั สถานฑตูไมอ่นุญาต ใหด้งึเล่ม Passport หากไดย้ื�นเขา้ไปแลว้ ดงันั �นถา้ลกูคา้มแีผนเดนิทาง

ที� 
ตอ้งใช ้Passport กรณุาแจง้เจา้หน้าที� เพื�อขอยื�นวซีา่ล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตั �วเครื�องบนิ+

โรงแรม  
ในชว่งที�ลกูคา้จะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสารกรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจและเตรยีมใหค้รบและกรณุาอย่าดื�อและยดึตดิกบัการยื�นวซี่าในสมยัก่อน 

) 

แบบฟอรม์คาํร้องขอวีซ่า และ แบบฟอรม์เกี�ยวกบัครอบครวั (กรณุากรอกให้ครบถ้วน)(กรณุากรอก

แบบฟอรม์ภาษาไทยที�ทางบริษทัฯ ทวัรใ์ห้กรอกข้อมลู เพื�อทาํวีซ่าออนไลน์) 

1. หนงัสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึ�นไป และ มหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 

(หากมเีล่มเก่ากรณุาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปจัจุบนัมาดว้ย) 

2. รปูถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จาํนวน 2 รปู พื�นฉาก

หลงัรปูต้องเป็นพื�นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื�นเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รปูถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 

เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรปูกบัหน้าวีซ่าที�เคยได้รบั)  
3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที�มรีายละเอียดบ้านเลขที�มา

ดว้ย) 

5. สําเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลี�ยนคํานําหน้าเป็น ...

นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้าํนําหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาใบมรณะบตัร  
8. สตูบิตัร (กรณเีดก็ตํ�ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

9. กรณเีดก็อายตุํ�ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์: (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม)่ ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเตมิดงันี�  

9.3 เดก็ เดนิทางกบับุคคลอื�น บดิาและมารดาต้องทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึ�งออกใหโ้ดยที�ว่า
การเขตหรอือําเภอเท่านั �น และให้ระบุว่า ยนิยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื�อ) มคีวามสมัพันธ์

อยา่งไรกบัครอบครวั 

9.4 เดก็ เดนิทางกบับดิา มารดาต้องทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�ว่าการเขตหรอื
อําเภอเท่านั �นและใหร้ะบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชื�อบดิา)  

9.5 เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาต้องทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�ว่าการเขตหรอื
อําเภอเท่านั �นและใหร้ะบวุ่า บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา)   

10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรบัรองการทาํงาน) ทาํเป็นภาษาองักฤษ 
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จดหมายรบัรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและ

ประเทศ) 

- กรณีผู้เดนิทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสอืจดทะเบียนบรษิัทฯ ที�มรีายชื�อผู้ประกอบกิจการ (คดั

สาํเนาอายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) 

- กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ี�มชีื�อผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษิัท : ใช้จดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง 

เงนิเดอืน วนัเดนิทางที�จะไป 

- กรณทีี�เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสอืรบัรองจากหน่วยงาน  

- กรณเีกษยีณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศึกษา ต้องมหีนังสอืรบัรองจากสถาบนัศึกษา นั �นว่ากําลงัศึกษาอยู่ ระบุชั �นปีที�
ศกึษา  

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรณุาเตรียมให้ถกูต้อง ใช้ทั �ง Bank guarantee และ สาํเนาสมดุบญัชี ทั �ง

สองอย่างนี�ต้องเป็นเลขที�บญัชีเล่มเดียวกนั) 

- หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรพัย ์ (Saving account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุชื�อเจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายุไมเ่กนิ 1เดอืนนบัจากวนัที�จะยื�นวซี่า 

- สาํเนาสมดุบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นบัขึ�นไปจากเดอืนที�จะยื�นวซี่า มยีอดเงนิไมต่ํ�ากว่า 100,000 

บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน ใหส้มเหตุสมผลต่อการยื�นวซี่า และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้ม

เดอืน (กรณุาปรบัสมดุบญัชแีละถ่ายสาํเนา 15 วนัก่อนยื�นวซี่า) 

หมายเหต ุ: หากสมุดบญัชแีสดงยอดรวมที�มกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่่อเนื�อง) เช่น จากเดอืน 1 

ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ท่านตอ้งไปขอ Bank statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน จากทาง

ธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมดุบญัช ี

- บญัชฝีากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื�นวซี่าได ้ แต่ท่านตอ้งแนบบญัชอีอมทรพัย ์

(Saving) มาดว้ยหากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจาํ ตอ้งเตรยีมดงันี� 

 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีากประจาํ (Fixed 

account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื�อเจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วนันับจาก

วนัที�จะยื�นวซี่า 

 สาํเนาสมดุบญัชฝีากประจาํ มยีอดเงนิไมต่ํ�ากว่า 100,000 บาท ต่อการรบัรอง 1 ท่านให้

สมเหตุสมผลในการยื�นวซี่า 

หมายเหต ุหากต้องการรบัรองการเงินให้คนภายในครอบครวั ต้องเตรียมเอกสารดงันี� 

- หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ต้องระบุชื�อเจา้ของบญัช ีรบัรองค่าใช้จ่ายให้ใคร 

(ตอ้งระบุชื�อผูถู้กรบัรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส  หรือหลักฐาน  เพื� อแสดงสถานะ และ

ความสมัพนัธว์่าเป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั 

กรณีนายจ้างรบัรองค่าใช้จ่ายให้ลกูจ้าง 

- จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูร้บัรองค่าใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั �น 
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- หนงัสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 11 

(สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 

 


