
 

 

 

 

 
TOURCODE : CA151601MZ  

 

 

 

ก าหนดเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

07 – 18 ม.ิย. 60 

 
   169,000.- 

 
35,000.- 

05 – 16 ก.ค. 60 

09 – 20 ส.ค. 60 

13 – 24 ก.ย. 60 

11 – 22 ต.ค. 60 

12 – 23 ต.ค. 60 

18 – 29 ต.ค. 60 

15 – 26 พ.ย. 60 

06 – 17 ธ.ค. 60 

27 ธ.ค. – 07 ม.ค. 61 

(มดัจ าทา่นละ 30,000.-) 

Niangara Falls, Canada 



 

 

 

วนัที ่(1) กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – แวนคเูวอร ์– สะพานแขวนคาปิลาโน – ยา่นแกสทาวน ์
 

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิคาเธย ์แปซฟิิค แถว M ประต ู6 

11.05 น. ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 750  

15.00 น. เดนิทางถงึ ฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

16.20 น. ออกเดนิทางสู ่แวนคเูวอร ์โดยเทีย่วบนิที ่CX 838   

******* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

13.15 น. เดนิทางถงึ แวนคเูวอร ์มลรัฐบรติชิโคลัมเบยี ประเทศแคนาดานําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืง และ ศลุกากร   นําทา่นเขา้ชม สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano Bridge) ซึง่

เป็นสะพานไมแ้ขวนทีย่าวทีส่ดุในประเทศแคนาดา ทอดยาวขา้มเหวลกึและสามารถชมคาปิ

ลาโนแคนยอนทีอ่ยูล่กึลงไปเบือ้งลา่ง นําทา่นชม สวนสแตนลีย่ ์(Stanley Park) ทีต่ัง้อยู่

กลางเมอืงแวนคเูวอร ์ลักษณะเป็นเหมอืนเกาะยืน่ลงไปในเบอรร์าดอนิเลท ในสวนมตีน้ไม ้

ขนาดใหญท่ีม่อีายนัุบ 100 ปี สวนแหง่นีเ้ป็นสถานทีท่ีช่าวแคนาดาทกุเพศทกุวยัและทกุสผีวิ

ไดม้าใชป้ระโยชนบ์นพืน้ทีส่เีขยีวกลาง เมอืง เพือ่การพักผอ่นหยอ่นใจ สนัทนาการ และออก

กําลังกาย จดุเดน่ของสวนสาธารณะทีนั่กทอ่งเทีย่ว เขา้ชมกันมากทีส่ดุถา่ยรปูคูก่ับ  เสา

อนิเดยีนแดง (Totem Pole)ทีเ่กา่แกเ่สาสญัลักษณ์ทีต่ัง้ไวเ้พือ่ระลกึวา่บรเิวณนีเ้คยเป็นถิน่

ทีอ่ยูข่องชนพืน้เมอืงอนิเดยีมากอ่น ซึง่ในส มัยกอ่นชนพืน้เมอืงใชเ้สาโทเทม เลา่เรือ่งราว

ความเป็นมาของเผา่และเป็นทีเ่ก็บอัฐขิองคนตาย หรอืสถานทีป่ระจานศัตร ูกลุม่เสาแหง่นี้  ได ้

ถกูนํามาจากทีต่า่งๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบตา่งๆ ทีช่าวพืน้เมอืงในทอ้งถิน่ทําขึน้  นํา

ทา่นชม ยา่นแกสทาวน ์(Gass Town) เป็นชมุชนแรกของคนทีม่าตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นรัฐบรติชิ

โคลัมเบยีกอ่นทีจ่ะมาเป็นแวนคเูวอร ์ปัจจบุันเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสําคัญทีนั่กทอ่งเทีย่วจะตอ้ง

แวะมาเยีย่มชมแหลง่กําเนดิของเมอืงแวนคเูวอร ์สําหรับเมอืงแกสทาวนม์บีรรยากาศของเมอืง

เกา่สถาปัตยกรรมวกิตอเรยีทีไ่ดรั้บการบรูณะใหมแ่ละรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพด ีจดุทีน่่าสนใจ คอื 

รปูปั้นของแกสซ ีแจ็คทีต่ัง้อยูบ่รเิวณจัตรัุสกลางเมอืง จากนัน้นําทา่นชม นาฬกิาเรอืนแรก

ของโลกทีเ่ดนิไดด้ว้ยพลงัไอน า้  โดยนาฬกิาไอน้ําจะตเีสยีงดังบอกเวลาทกุ 15 นาท ีเป็น

เสยีงดนตรเีสยีงเดยีวกับนาฬกิาบิ๊กเบนในกรงุลอนดอนและนาฬกิาจะพน่ไอน้ําพวยพุง่ออกมา

ทกุ 1 ชัว่โมง 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Empire Landmark Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที(่2) แวนคเูวอร ์– วกิตอเรยี – สวนบชูารด์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่เรอืซอรว์าสเซน (Tsawwassen) เพือ่ลอ่งเรอืเฟอรร์ีข่า้มชอ่งแคบ

จอรเ์จยีอันสวยงามสู ่“เกาะวคิตอเรยี” เมอืงหลวงของรัฐบรติชิโคลัมเบยี ระหวา่งทางถา้โชคดี

ทา่นอาจจะมโีอกาสเห็นฝงูปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต วา่ยวนอยูใ่นบรเิวณอา่ว  ชม 

เมอืงวกิตอเรยี (Victoria) เมอืงหลวงของรัฐบรติชิ โคลัมเ บยีเมอืงทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บการ

ขนานนามวา่เป็น "เมอืงแหง่สวน " (City of Gardens) ผา่นชม โรงแรม Fairmont 

Empress , The Market Square , ไชน่า ทาวน ์รวมถงึวอเตอรฟ์รอนท ์ แวะถา่ยรปูกับ 

อาคารรฐัสภาในเมอืงวกิตอเรยี (British Columbia Paliament Buildings) แวะ

ถา่ยรปูกับ รปูปัน้พระนางเจา้วคิตอเรยี แหง่ประเทศอังกฤษ   / หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทาง

สู ่สวนบชูารด์  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (Butchart Garden) 

บา่ย นําทา่นชม สวนบชูารด์ (Butchart Garden) สวนดอกไมท้ีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสวน

ดอกไมท้ีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ ในโลก ซึง่มอีายมุากวา่ 100 ปี จากการ ชอบตกแตง่สวนของ



 

 

 

ครอบครัว บชูารด์ นําทา่นชมสวนดอกไมแ้ละเดนิชมบรเิวณสวนทีถ่กูจัดแตง่ในหลากหลาย  

รปูแบบหลากหลายสไตล ์มทัีง้การจัดสวนแบบชงัเคน่ ,  สวนแบบอังกฤษ , สวนญีปุ่่ น ฯลฯ  

อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้  ของทีร่ะลกึ ของตกแตง่บ ้ านและสวน ภาพเขยีน พันธุไ์มต้า่งๆ 

ภายในรา้นขายของทีร่ะลกึสวนบชูารด์  

 นําทา่นน่ังเรอืเฟอรร์ีก่ลับสู ่แวนคเูวอร ์   

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Empire Landmark Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที(่3) แวนคเูวอร ์– คลัการ ี– บานฟ์ – น า้ตกโบว ์– เทอืกเขาซลัเฟอร ์

เชา้ เดนิทางสู ่สนามบนิ / รับประทานอาหารเชา้ (Box Breakfast) 

07.15 น. ออกเดนิทางสู ่คลัการ ีโดยเทีย่วบนิ AC 202 

09.38 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคลัการ ี (Calgary) แหง่รัฐอัลเบอรต์า้ เมอืงเศรษฐกจิมั่งคั่งดว้ย

ทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุเป็นอันดับหนึง่ของรัฐอัลเบอรต์า้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ อทุยานแหง่ชาตบิานฟ์  (Banff National Park) เพชรน้ําเอกแหง่

เทอืกเขาร๊อคกี ้ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาอันสวยงาม  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางสูจุ่ ดถา่ยรปูบรเิวณ Surprise Corner เป็นจดุทีถ่า่ยภาพ เมอืงบานฟ์  ได ้

สวยทีส่ดุอกีมมุหนึง่ โดยมโีรงแรมแฟรม์องทบ์านฟ์สปรงิเป็นฉากหลังแวะบันทกึภาพและชม  

น า้ตกโบว ์(Bow Falls) น้ําตกทีเ่กดิจากการละลายของน้ําแข็ง จนกลายเป็นตน้กําเนดิของ

แมน้ํ่า นําทา่นเดนิทางสู ่สถานกีระเชา้เทอืกเขาซลัเฟอร ์ (Sulphor Mountain)  น่ัง

กระเชา้ลอยฟ้าชือ่วา่  Sulphor Mountain Gondola Lift (กระเชา้ 1 หลัง  น่ังไดป้ระมาณ 4 

ทา่น)  ขึน้สูส่ถานยีอดเขาซลัเฟอร ์ซึง่อยูส่งู กวา่ระดับน้ําทะเลประมาณ 2, 285 เมตร บน

ยอดเขามทีางเดนิไปยังสว่นทีส่งูทีส่ดุของยอดเขา คอื ยอดแซนซนั  (Sanson Peak) สงู 

2,337 เมตร ระหวา่งทางเดนิไปยังยอดเขามจีดุชมววิอยูเ่ป็นระยะๆ และมป้ีายใหค้วามรูเ้รือ่ง

สตัวป่์า ในทอ้งถิน่กับธรรมชาตทิีเ่ห็น อยูร่อบตัว และจดุชมววิแหง่นีย้ังสามารถมองเห็นววิ

ของเทอืกเขา ร็อกกี ้และทะเลสาบมรกตอันงดงามอกีดว้ย 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ  ภัตตาคาร 

เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Monte Royal หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่(4)  บานฟ์ – โคลมัเบยีไอซฟิ์ลด ์– ทะเลสาบเลคหลยุส ์– คลัการ ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

นําทา่นเดนิทางสู ่โคลมัเบยีไอซฟิ์ลด ์ (Columbia Icefield)  นําทา่นน่ัง Snowcoach 

มุง่หนา้สูล่านน้ําแข็งโคลัมเบยีไอซฟิ์ลด ์ เป็นธารน้ําแข็ง (Glacier) อายนัุบหลายลา้นปี ซึง่มี

ขนาดใหญพ่อๆกับเมอืงหนึง่ ชมความงดงามของธารน้ําแข็งอันขาวโพลนกวา้งไกลสดุสายตา 

นับเป็นไอซฟิ์ลดข์นาดใหญข่องเทอืกเขาแคนาเดีย้นร็อกกี ้และเกา่แกท่ีส่ดุของทวปีอเมรกิา

เหนอื  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    

บา่ย  นําทา่นชมความงามของ ทะเลสาบเลคหลยุส  ์(Lake Louise)  ทีอ่ยูส่งูกวา่ระดับน้ําทะเล 

1,730 เมตร แวดลอ้มดว้ยเทอืกเขาทีม่หีมิะขาวโพลนปกคลมุ ยอดเขา น้ําในทะเลสาบเป็นสี

เขยีวมรกต มผีวิน้ํานิง่ทีเ่รยีบใสราวกับกระจกสะทอ้นเงาของขนุเขาและธาร น้ําแข็งทีอ่ยูส่งูขึน้  

ไปเป็นภาพทีง่ดงาม สดุพรรณนา ดั่งสวรรคบ์นดนิ / เดนิทางกลับสู ่คลัการ ี

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ  ภัตตาคาร 

เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Delta Airport หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่(5) คลัการ ี– ควเิบก 



 

 

 

เชา้ รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร / เดนิทางสู ่สนามบนิ 

10.10 น.  ออกเดนิทางสู ่ออ๊ตตาวา โดยเทีย่วบนิ AC 318 (บรกิารอาหารกลางวนั บนเครือ่ง) 

16.08 น. เดนิทางถงึ ออ๊ตตาวา เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

17.20 น. ออกเดนิทางสู ่ควเิบก โดยเทีย่วบนิ AC 8768 

18.10 น. เดนิทางถงึ ควเิบก เป็นรัฐทีใ่หญท่ีส่ดุของแคนาดาอยูท่างตะวนัออกของประเทศ และเป็นรัฐ

เดยีวทีไ่มใ่ชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในระดับรัฐ แตใ่ชภ้าษาฝร่ังเศสแทน 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Hotel in Quebec หรอืเทยีบเทา่   

วนัที(่6) ควเิบก – น า้ตกมอนทโ์มเรนซี ่– มอนทรอีอล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม เขตเมอืงเกา่ของเมอืงควเิบค (LowerTown) ตัง้อยูร่มิน้ําแมน้ํ่าเซนตล์อเรนซ ์

เป็นชมุชนทีช่าวฝร่ังเศสไดเ้ขา้มาตัง้ถิน่ฐานเป็นแหง่แรกของทวปีอเมรกิาเหนอื นําชมอาคาร

บา้นเรอืนเกา่บนถนน RUE DU PETIT CHAMPLAIN ทีอ่งคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ ึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็น

มรดกโลกและเป็นถนนทีแ่คบทีส่ดุในอเมรกิาเหนอื ซึง่ถนนเสน้นีเ้ป็นแหลง่เดนิเลน่ซือ้ของที่

ระลกึตา่งๆ นําทา่นชม น า้ตกมอนทโ์มเรนซี ่ (Montmorency Falls) โดยทา่นสามารถ

เดนิขา้มสะพานทีส่รา้งขึน้เหนอืน้ําตกทัง้สาย อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอัธยาศัย  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงมอนทรอีอล (Montreal)  เมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศแคนนาดา เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดงานเอ็กซโ์ปและโอลมิปิคเมอืปี ค.ศ.1976 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Montreal Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่(7) มอนทรอีอล – วหิารนอรธ์เทอดาม – ออ๊ตตาวา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชมความงามของ เขตเมอืงเกา่ (Old Town) และเมอืงใหม ่(New Town) ซึง่มี

อาคารสงูทันสมัย ชมบรรยากาศเมอืงในแบบฝร่ังเศส เนือ่งจากเมอืงนีป้ระชากรสว่นใหญ่

สือ่สารโดยภาษาฝร่ังเศส เรยีกไดว้า่เป็นชมุชนฝร่ังเศสขนาดใหญน่อกประเทศฝร่ังเศสเลยก็

วา่ได ้นําทา่นชม วหิารนอรธ์เทอดาม (Notre Dame Basilsca of Montreal) ซึง่เป็น

วหิารเกา่แกแ่ละยิง่ใหญท่ีส่ดุของเมอืงมอนทรอีอล 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงออ๊ตตาวา (Ottawa) เมอืงหลวงของประเทศแคนาดา เมอืงทีไ่ดรั้บ

การยอมรับวา่มคีวามสวยงาม และเป็นจดุศนูย ์ รวมของสถานทีท่างประวตัศิาสตร ์พพิธิภัณฑ ์

สวนสาธารณะใหเ้ทีย่วชมมากมาย / นําทา่นถา่ยรปูและชมความยิง่ใหญข่อง อาคารพาเลยี

เมนท ์ฮลิล ์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาทีส่รา้งขึน้อยา่งยิง่ใหญ ่และเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วหลัก ทีม่ผีูช้มมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานัน้เป็นอาคาร

ตัวอยา่งทีด่ขีองอาคารทีส่รา้งขึน้ในสไตลฟ้ื์นฟกูอธคิ (Gothic Revival Style) สรา้งขึน้ในชว่ง

ระหวา่งวนัที ่24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916  แลว้เสร็จในวนัที ่1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927  ตัวอาคาร

ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมอืงออตตาวา ซึง่จากจดุนีส้ามารถ มองเห็นววิทวิทัศนอ์ันงดงามของ

แมน้ํ่าออ๊ตตาวาไดอ้ยา่งชดัเจน  น่ังรถผา่นชม ทําเนยีบนายกรัฐมนตร,ี อนุสาวรยีท์หารนรินาม, 

สถานฑตูประเทศตา่ง  ๆ

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Crowne Plaza Ottawa หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่(8) ออ๊ตตาวา – ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต ้ 



 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบ 1,000 เกาะ (Thousand Island) นําทา่นลอ่งเรอืชมความ

งาม  ของทะเลสาบ 1,000 เกาะ  ทา่นจะเพลดิเพลนิไปกัยทัศนยีภาพอันสวยงามของ

ธรรมชาต ิและสดชืน่ไปกับอากาศอันบรสิทุธิ ์

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโตรอนโต ้ (Toronto) เมอืงหลวงของรัฐออนทารโิอ เมอืง

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของแคนาดา  ตัง้อยูร่มิทะเลสาบออนตารโิอ  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  Hilton Markham หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่(9)   โตรอนโต ้– น า้ตกไนแองการา่ – ลอ่งเรอื Hornblower – น ัง่เฮลคิอปเตอร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่น า้ตกไนแองการา่ (Niagara Falls) ฝ่ังแคนาดา ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลก ทา่นจะไดพ้บความยิง่ใหญข่องน้ําตกทีม่บีรเิวณน้ํามากมายมหาศาล

กอ่ใหเ้กดิเสยีงสน่ันหวัน่ไหว และละอองไอน้ําทีส่รา้งความสดชืน่ไปท่ัวบรเิวณทอดผา่นดว้ย

สายรุง้โคง้รับกับตัวน้ําตกขนาดมหมึาสร ้ างความสวยงามเห็นสายรุง้ทีเ่กดิจากละอองน้ําอยู่

เหนอืน้ําตกในวนัทีส่ภาพอากาศอํานวย ทา่นสมัผัสประสบการณ์ครัง้ยิง่ใหญ ่ในการชมน้ําตก

ไนแองการา่ลอ่งเรอื Hornblower Niagara (Maid Of The Mist) ชม ความงามและ

ความใหญโ่ตของน้ําตกไนแองการา่อยา่งใกลช้ดิ  

หมายเหต ุ: ถา้ Hornblower Niagara (Maid Of The  Mist) ไมเ่ปิดบรกิาร เนือ่งจากสภาพ

อากาศไมอ่ านวยทางบรษิทั จดัโปรแกรมทดแทนที ่Journey Behind The Fall  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Skylon  ซึง่ทา่นสามารถชมววิทีง่ดงามและ

บนัทกึภาพน า้ตกไนแองการา่ไดจ้ากมมุสงู 

บา่ย นําทา่น น ัง่เฮลคิอปเตอร์  ชมความงามของน้ําตกไนแองการา่ในมมุมองทีน่่าตืน่เตน้ เพือ่

ไมใ่หท้า่นพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแตล่ะมมุ ควรเตรยีมกลอ้งถา่ยรปูไวใ้หพ้รอ้ม

ตัง้แตข่ ึน้เฮลคิอปเตอร ์

 หมายเหตุ  หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย ทางบรษิทัจะท าการคนืเงนิใหท้า่นละ 

2,000 บาทชม นาฬกิาดอกไม้ ซึง่ไดรั้บการประดับจากไมด้อก และไมป้ระดับหลากชนดิ

ผลัดเปลีย่นไปตามฤดกูาล / ผา่นชม Whirlpool หรอืน้ําวนขนาดยักษ์ทีเ่กดิจากกระแสน้ํา

ทีม่าจากน้ําตกไนแองการา่ 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Marriott Niagara Falls (View Room) หรอืเทยีบเทา่ 

พเิศษ   พกัหอ้งฝั่งววิน า้ตก Falls View ใหท้า่นไดช้มความงามของน า้ตกท ัง้สองแหง่อยา่ง

เต็มอิม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยามค า่คนื ทา่นจะไดช้มการประดบัไฟบรเิวณน า้ตก

แสนสวยตระการตา 

วนัที ่(10) น า้ตกไนแองการา่ – โตรอนโต ้– Outlet – สนามบนิ –  ฮอ่งกง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ โตรอนโต้ / น าทา่นขึน้หอคอยซเีอ็น  (CN Tower) โดยนําทา่นขึน้

ลฟิทข์ ึน้หอคอยดว้ยความเร็วจากพืน้ถงึชัน้ชมววิในเวลาเพยีง 58 วนิาทเีทา่นัน้ หอคอยซเีอ็น 

ตัง้อยูย่า่นใจกลางเมอืงโตรอนโต รัฐออนตารโิอ ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยสือ่สารและ

สงัเกตการณ์สงู 553 เมตร (1,815 ฟตุ) เริม่กอ่สรา้งตัง้แตปี่ ค .ศ. 1973 ซเีอ็นทาวเวอรไ์ดรั้บ

การบันทกึวา่เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามสงูทีส่ดุในโลกเป็นเวลาถงึ 31 ปี ชือ่อาคารซเีอ็น ยอ่มา

จาก “Canadian National Railway” เป็นกจิการรถไฟทีเ่ป็นเจา้ของโครงการกอ่สรา้งใน



 

 

 

ระยะแรก แตใ่นปัจจบุัน นยิมอา้งองิวา่ ซเีอ็น หมายถงึ หอคอยแหง่ชาตแิคนาดา 

(Canadian’s National Tower) ปัจจบุันซเีอ็นทาวเวอรเ์ป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่งูเป็นอันดับสามใน

โลก รองจากเบริจ์คาลฟิา และ หอคอยกวา่งโจว แตย่ังครองสถติสิ ิง่กอ่สร ้ างทีส่งูทีส่ดุในซกี

โลกตะวนัตก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นําทา่นแวะถา่ยรปู อาคารรฐัสภา ของจังหวดัออนตารโิอ ซึง่มพีระบรมรปูของพระนาง

วคิตอเรยี พระราชนิแีหง่อังกฤษ เจา้อาณานคิมในสมัยกอ่น ตัง้อยูด่า้นหนา้ ชมและถา่ยรปู

สถานทีส่ําคัญตา่งๆ มากมาย อาทิ  มหาวทิยาลยัโตรอนโต (University of Toronto) 

ศนูยก์ลางการศกึษาของโตรอนโต , ศาลาวา่การเมอืง(Toronto City Hall), สวนควนี

พารค์(Queen’s Park)อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงที ่โตรอนโต ้พรเีมยีม เอาทเ์ลท  เลอืกซือ้

สนิคา้แบรนเ์นม Coach, Calvin Klein, Guess, Polo Ralph Lauren, Fossil, Oakley Vault 

และอืน่ๆอกีมากมาย     

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

วนัที ่(11) บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล 

01.50 น. ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 829  

******* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

วนัที ่(12) ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

05.00 น. เดนิทางถงึ ฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CX 705 

10.05 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

 

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

อตัราคา่บรกิารทวัร ์แกรนดแ์คนาดา 12 วนั 9 คนื (CX) 

 

ก าหนดเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

07 – 18 ม.ิย. 60 

 

   169,000.- 

 

35,000.- 

05 – 16 ก.ค. 60 

09 – 20 ส.ค. 60 

13 – 24 ก.ย. 60 

11 – 22 ต.ค. 60 

12 – 23 ต.ค. 60 

18 – 29 ต.ค. 60 

15 – 26 พ.ย. 60 

06 – 17 ธ.ค. 60 

27 ธ.ค. – 07 ม.ค. 61 

(มดัจ าทา่นละ 30,000.-) 



 

 

 

อัตราค่าบริการส าหรับคณะเดินทาง 

(ผู้ใหญ)่ 15 ท่านขึ้นไป  

 
แคนาดา ไมม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น 

 

อตัรานีร้วม 

1.    คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป -  กลับ ชัน้ประหยัด (Economy Class) สายการบนิการบนิคาเธยแ์ปซฟิิค  และคา่

ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที ่ ระบใุนรายการ  และสายการบนิภายในประเทศ สาย การบนิ ชัน้ประหยัด 

(Economy Class) 

2.     คา่พาหนะตามทีร่ะบใุนรายการ พรอ้มคนขบัรถ  (กรุ๊ป 15 – 19 ทา่น ใชร้ถ 28 ทีน่ั่ง , กรุ๊ป 20 ทา่นขึน้

ไป ใชร้ถ 56 ทีน่ั่ง)  

3.    คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

4.    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ และคา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  และน้ําดืม่ 1 ขวด / ทา่น / วนั 

5.    คา่ทีพั่กโรงแรมทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ 

6.    คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศแคนาดา (ประเทศแคนาดา ประเภท Single Entry Visa)  

       และเจา้หนา้ทีอํ่านวยความสะดวกทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ 

7.    หัวหนา้ทัวรผ์ูช้ํานาญ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

8.    คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล ตลอดการ

เดนิทาง วงเงนิไมเ่กนิ 1,500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

9.   คา่ระวางน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่ทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็ก อยู่

ในความดแูลของทา่นเอง ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

10.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (จากคา่บรกิาร)     

11.  คา่พนักงานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  (ทา่นละ 1 ใบ) 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ  

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  

อตัราคา่บรกิาร ราคาปกต ิ

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่ราคาทา่นละ 169,900.-  

เด็กต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น) ทา่นละ 163,900.- 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) ทา่นละ 163,900.- 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่ทา่นละ 35,000.- 



 

 

 

เงือ่นไขการส ารองที ่

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่ มดัจ าทา่นละ 40,000 บาท    

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

การยกเลกิ กรณีทีบ่รษัิททัวรย์กเลกิการเดนิทาง 

 นับตัง้แตว่นัทีบ่รษัิททัวรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกับลกูคา้ ทางบรษัิทจะดําเนนิการคนืเงนิใหผู้ช้ําระเงนิมัดจํา

ภายใน 15 วนัทําการ  

- เอกสารการรับเงนิคนื สําเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงนิมัดจําพรอ้ม เซ็นรับรองสําเนา  

- สําเนาหนา้สมดุบัญชผีูโ้อนเงนิมัดจํา (ชือ่บัญชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกับผูโ้อนเงนิมัดจําเทา่นัน้) 

กรณีผูเ้ดนิทางยกเลกิการเดนิทางเอง แตก่รุ๊ปทัวรส์ามารถเดนิทางได ้

ทางบรษัิทจะดําเนนิการคนืเงนิใหแ้กผู่ม้ัดจองภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนัทีก่รุ๊ปทัวรเ์ดนิทางกลับมาถงึ

ประเทศไทย 

- เอกสารการรับเงนิคนื สําเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงนิมัดจําพรอ้ม เซ็นรับรองสําเนา  

- สําเนาหนา้สมดุบัญชผีูโ้อนเงนิมัดจํา (ชือ่บัญชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกับผูโ้อนเงนิมัดจําเทา่นัน้) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั ไมห่ักคา่ใชจ้า่ย  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41 - 59 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 15,000 บาท  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 - 40 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 30,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 - 30 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทัวร ์

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11 - 20 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 75% ของคา่ทัวร ์

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 10 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสาย

การบนิ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิสภาพภมูอิากาศ การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ 

ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หม้ากทีส่ดุ  

2. เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ทีท่างทัวรจั์ดให ้ 

3. หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้และจะไมค่นืเงนิคา่ทั วรท์ีท่า่น

ชําระแลว้  

 

เอกสารยืน่วซีา่แคนาดา 

(ใชเ้วลายืน่โดยประมาณ 20 วนัท าการ) 

ณ ปัจจบุัน สถานฑตูไมอ่นุญาต ใหด้งึเลม่ Passport หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ลกูคา้มแีผนเดนิทาง

ทีต่อ้งใช ้Passport กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตั๋ว

เครือ่งบนิ+โรงแรมในชว่งทีล่กูคา้จะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสารกรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจและเตรยีมใหค้รบและกรณุาอยา่ดือ้และยดึตดิกับการยืน่วซีา่ใน

สมัยกอ่น ) 



 

 

 

แบบฟอรม์ค ารอ้งขอวซีา่ และ แบบฟอรม์เกีย่วกบัครอบครวั (กรณุากรอกใหค้รบถว้น)(กรณุา

กรอกแบบฟอรม์ภาษาไทยทีท่างบรษิทัฯ ทวัรใ์หก้รอกขอ้มลู เพือ่ท าวซีา่ออนไลน)์ 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

(หากมเีลม่เกา่กรณุาแนบเลม่เกา่กอ่นหนา้เลม่ปัจจบุันมาดว้ย) 

2. รปูถา่ย ส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รปู พืน้

ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เ ป็นสี

เทา ใชไ้มไ่ด้ ) หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้ม่

เกนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คย

ไดร้บั)  

3. สําเนาบัตรประชาชน  

4. สําเนาทะเบยีนบา้น  (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีด

บา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. สําเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นคํา นําหนา้

เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สําเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชคํ้านําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สําเนาใบมรณะบัตร  

8. สตูบิัตร (กรณีเด็กตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิัตรมา)  

9. กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ : (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพร ้ อม พอ่และแม่ ) ตอ้งยืน่เอกสาร

เพิม่เตมิดังนี ้ 

9.3 เด็ก เดนิทางกับบคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การ

เขตหรอือําเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่ ) มคีวามสมัพันธ์

อยา่งไรกับครอบครัว 

9.4 เด็ก เดนิทางกับบิ ดา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อําเภอเทา่นัน้และใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับบดิา (ระบชุือ่บดิา)  

9.5 เด็ก เดนิทางกับมารดา  บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อําเภอเทา่นัน้และใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและ

ประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผู ้ ประกอบกจิการ (คัด

สําเนาอายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง 

เงนิเดอืน วนัเดนิทางทีจ่ะไป 

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา  นัน้วา่กําลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีที่

ศกึษา  

11. หลกัฐานการเงนิ :  (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาสมดุ

บญัช ีท ัง้สองอยา่งนีต้อ้งเป็นเลขทีบ่ญัชเีลม่เดยีวกนั) 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF


 

 

 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์ (Saving account) 

ออกโดยธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 1เดอืนนับจากวนัทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- สําเนาสมดุบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมตํ่า่กวา่ 100,000 

บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น ใหส้มเหตสุมผลตอ่การยืน่วซีา่ และ ยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้ม

เดอืน (กรณุาปรับสมดุบัญชแีละถา่ยสําเนา 15 วนักอ่นยืน่วซีา่) 

หมายเหต ุ: หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่ จากเดอืน 1 

ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

จากทางธนาคารแทนการถา่ยสําเนาสมดุบัญช ี

- บัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบการยืน่วซีา่ได ้ แตท่า่นตอ้งแนบบัญชอีอมทรัพย ์

(Saving) มาดว้ยหากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดังนี ้

 หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจํา (Fixed account) ออก

โดยธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วนันับจากวนัทีจ่ะยืน่วซีา่ 

 สําเนาสมดุบัญชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมตํ่า่กวา่ 100,000 บาท ตอ่การรับรอง 1 ทา่นให ้

สมเหตสุมผลในการยืน่วซีา่ 

หมายเหต ุหากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี ้

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบัญชี  รับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร 

(ตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธ์

วา่เป็นคนในครอบครัวเดยีวกัน 

กรณีนายจา้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11 

(สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 


