
  แกรนด์แคนาดา 11 วัน 
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ 

วันที่  2 :  วิกตอเรีย – สวนบชูาร์ด – แวนคูเวอร์ 

วันที่     3 : แวนคูเวอร์ – คีโลว์น่า – แซลมอนอาร์ม 

วันที่  4 : แซลมอนอาร์ม – ทะเลสาบเลคหลุยส์ – ซัลเฟอร์ – บานฟ์ 

วันที่   5 : บานฟ์ – โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – คัลการี 

วันที่   6 : คัลการี – มอลทรีออล (บนิภายใน AC 160) – อ๊อตตาวา 

วันที่ 7 : อ๊อตตาวา – ทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต้ 

วันที่  8 : โตรอนโต้ – นํา้ตกไนแองการ่า – พักห้องพักห้องฝ่ังวิวนํา้ตก 

วันที่   9 : นํา้ตกไนแองการ่า – ช้อปป้ิง – โตรอนโต้ 

วันที่ 10 : โตรอนโต้  – หอคอยซีเอ็น – สนามบนิ – ฮ่องกง 

วันที่  11 : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

149,000.-   (มัดจาํ 40,000.-)  

TOURCODE : CA151601FZ 
กาํหนดวันเดนิทาง 07 – 17 เม.ย. 60 28 เม.ย. – 08 พ.ค. 60  19 – 29 พ.ค. 60 

วนัที ่ (1)   กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – แวนคเูวอร ์
05.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิคาเธย ์แปซฟิิค แถว M ประต ู6 
08.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 700 
12.15 น.  เดนิทางถงึ ฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
16.20 น.  ออกเดนิทางสู ่แวนคเูวอร ์โดยเทีย่วบนิที ่CX 838  

******* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 
13.15 น.  เดนิทางถงึ แวนคูเวอร ์มลรัฐบรติชิโคลัมเบยี ประเทศแคนาดา นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

และศลุกากร นําทา่นเขา้ชม สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano Bridge) ซึง่เป็นสะพานไมแ้ขวนที่
ยาวทีส่ดุในประเทศแคนาดา ทอดยาวถงึ 230  ฟตุ ขา้มเหวลกึและสามารถชมคาปิลาโนแคนยอนทีอ่ยู่
ลกึลงไปเบือ้งลา่ง  / ชม ยา่นแกสทาวน ์(Gass Town) เป็นชมุชนแรกของคนทีม่าตัง้ถิน่ฐานอยูใ่น
รัฐบรติชิโคลัมเบยีกอ่นทีจ่ะมาเป็นแวนคเูวอร ์ปัจจุบันเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสําคัญทีนั่กทอ่งเทีย่วจะตอ้ง
แวะมาเยี่ยมชมแหล่งกําเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ สําหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่า



  สถาปัตยกรรมวกิตอเรยีทีไ่ดรั้บการบรูณะใหม่และรักษาใหอ้ยู่ในสภาพด ีจุดทีน่่าสนใจ คอื รูปปั้นของ
แกสซ ีแจ็คทีต่ัง้อยูบ่รเิวณจัตรัุสกลางเมอืง  
นําท่านชม นาฬกิาเรอืนแรกของโลกทีเ่ดนิไดด้ว้ยพลงัไอนํา้ โดยนาฬกิาไอน้ําจะตเีสยีงดังบอก
เวลาทุก 15 นาท ีเป็นเสยีงดนตรเีสยีงเดยีวกับนาฬกิาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬกิาจะพ่นไอน้ํา
พวยพุง่ออกมาทกุ 1 ชัว่โมง  
นําทา่นชม สวนสแตนลีย่ ์(Stanley Park) ทีต่ัง้อยูก่ลางเมอืงแวนคเูวอร ์ลักษณะเป็นเหมอืนเกาะยืน่
ลงไปในเบอร์ราดอนิเลท มีพื้นที่กว่า 10,000 เอเคอร์ ในสวนมีตน้ไมข้นาดใหญ่ที่มีอายุนับ 100 ปี 
ลอรด์ สแตนลยี ์ผูว้่าการเขตปกครองแคนาดา เป็นผูร้เิร ิม่ใหส้รา้งสวนแหง่นี้ข ึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1888 สวน 
แหง่นี้เป็นสถานทีท่ีช่าวแคนาดาทกุเพศทกุวัยและทกุสผีวิไดม้าใชป้ระโยชนบ์นพืน้ทีส่เีขยีวกลางเมอืง 
เพือ่การพักผ่อนหยอ่นใจ สันทนาการ และออกกําลังกาย จุดเดน่ของสวนสาธารณะทีนั่กทอ่งเทีย่วเขา้
ชมกันมากที่สุดถ่ายรูปคู่กับ เสาอนิเดยีนแดง (Totem Pole) ที่เก่าแก่เสาสัญลักษณ์ที่ตัง้ไวเ้พื่อ
ระลกึว่าบรเิวณนี้เคยเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชนพื้นเมอืงอนิเดยีมาก่อน ซึง่ในสมัยกอ่นชนพื้นเมอืงใชเ้สาโท
เทม เล่าเรือ่งราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นทีเ่ก็บอัฐขิองคนตาย หรอืสถานทีป่ระจานศัตรู กลุ่มเสา
แหง่นี ้ไดถ้กูนํามาจากทีต่า่งๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบตา่งๆ ทีช่าวพืน้เมอืงในทอ้งถิน่ทําขึน้   
 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Empire Landmark Hotel or Similar 
 
วนัที ่(2)   วกิตอเรยี – สวนบชูารด์ – แวนคเูวอร ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่ทา่เรอืซอรว์าสเซน (Tsawwassen) เพือ่ลอ่งเรอืเฟอรร์ีข่า้มชอ่งแคบจอรเ์จยีอันสวยงาม
สู ่“เกาะวคิตอเรยี” เมอืงหลวงของรัฐบรติชิโคลัมเบยี ระหวา่งทางถา้โชคดทีา่นอาจจะมโีอกาสเห็นฝูง
ปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต วา่ยวนอยูใ่นบรเิวณอา่ว  
ชม เมอืงวกิตอเรยี (Victoria) เมอืงหลวงของรัฐบรติชิ โคลัมเบยีเมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บการขนาน

นามวา่
เ ป็ น 

" เมืองแห่งสวน"  (City of Gardens) ผ่านชม  โรงแรม  Fairmont Empress , The Market 
Square , ไชน่า ทาวน์ รวมถงึวอเตอร์ฟรอนท์ แวะถ่ายรูปกับ อาคารรฐัสภาในเมอืงวกิตอเรยี 
(British Columbia Paliament Buildings) แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นพระนางเจา้วคิตอเรยี แห่ง
ประเทศองักฤษ   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัภายใน Butchart Garden (ไมร่วมในรายการ) 
บา่ย  ชม สวนบูชารด์ (Butchart Garden) สวนดอกไมท้ี่ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไมท้ี่งดงาม

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก ซึง่มอีายมุากวา่ 100 ปี จากการ ชอบตกแตง่สวนของครอบครัว บชูารด์ นําทา่น
ชมสวนดอกไมแ้ละเดนิชมบรเิวณสวนทีถ่กูจัดแตง่ในหลากหลาย รปูแบบหลากหลายสไตล ์มทีัง้การจัด



  สวนแบบชังเค่น,  สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่ น ฯลฯ  อสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ ของที่ระลกึ ของ
ตกแตง่บา้นและสวน ภาพเขยีน พันธุไ์มต้า่งๆ ภายในรา้นขายของทีร่ะลกึสวนบชูารด์ กอ่น 

17.00 น.  นําทา่นน ัง่เรอืเฟอรร์ ีก่ลบัสูแ่วนคเูวอร ์   
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร    
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Empire Landmark Hotel or Similar  
 
วนัที ่(3)   แวนคเูวอร ์– คโีลวน์า่ – แซลมอนอารม์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงคโีลวน์า่ (Kelowna) เมอืงทีต่ัง้อยูท่างตอนใตข้องรัฐบรติชิโคลัมเบยี ขึน้ชือ่ดา้นการ
ทําไวน ์มสีภาพภมูอิากาศทีก่ ึง่แหง้และอบอุน่เหมาะแกก่ารปลกูองุน่ และสวนผลไม ้อาท ิเชอรร์ี ่ลกูพชี 
แอปเป้ิล  นําทา่นผา่นชมไรอ่งุน่ แวะชมิไวน ์ยอดนยิมทีม่ทีัง้ไวนแ์ดงและไวนข์าว  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย   นําทา่นชม ทะเลสาบโอคานาแกน (Okanagan Lake) ทีม่เีรือ่งเลา่ขานวา่พบสัตวป์ระหลาด โอโก

โปโกะ ทีม่ชี ือ่เสยีงและมผีูพ้บเห็นนับพันครัง้ 
เดนิทางสู ่เมอืงแซลมอนอารม์ (Salmon Arm) เมอืงน่ารักอกีเมอืงหนึง่ตัง้อยูบ่นเขตทะเลสาบของ
แควน้ซัสแวป เป็นเมอืงทีน่่าสนใจในดา้นการท่องเทีย่ว มที่าเรือทีป่ระกอบดว้ยไมท้ีย่าวทีสุ่ดในเขต 
อเมรกิาเหนือ และยังเป็นมชีือ่เสยีงทางดา้นทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมอืงทีท่อดยาวไปพรอ้ม กับ 
ทะเลสาบและมฉีากหลังเป็นทวิเขาแบสชัน่ซึง่เป็นทัศนียภาพทีง่ดงามมาก ในชว่งฤดรูอ้นของทกุปีจะมี
นักทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้มาเป็นชมจํานวนมาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํา่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร     
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม  Prestige Harbour Front Resort Salmon Arm or Similar  
 
 วนัที ่(4)    แซลมอนอารม์ – ทะเลสาบเลคหลยุส ์– เทอืกเขาซลัเฟอร ์– บานฟ์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

นําท่านเดนิทางจากรัฐบรติชิโคลัมเบยีสูรั่ฐอัลเบอตา้  (เวลาทีรั่ฐอัลเบอตา้เร็วกว่ารัฐบรติชิโคลัมเบยี 
ตอ้งปรับเวลาเพิม่ 1 ชัว่โมงหลังจากขา้มพรมแดน)  เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเลคหลยุส ์เป็นทัง้ชือ่เมอืงและ
ชื่อทะเลสาบ  ตลอดเสน้ทางท่านจะพบกับทวิทัศน์เทือกเขาร๊อคกี้และแนวตน้สนอันสวยงามน่า
ประทับใจมริูล้มื 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
บา่ย   นําท่านชมความงามของ ทะเลสาบเลคหลุยส(์Lake Louise)  ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 1,730 

เมตร แวดลอ้มดว้ยเทอืกเขาทีม่หีมิะขาวโพลนปกคลมุยอดเขา น้ําในทะเลสาบเป็นสเีขยีวมรกต มผีวิน้ํา
นิ่งทีเ่รียบใสราวกับกระจกสะทอ้นเงาของขุนเขาและธารน้ําแข็งทีอ่ยู่สูงขึน้ ไปเป็นภาพทีง่ดงาม สุด
พรรณนา ดั่งสวรรคบ์นดนิ  

  เดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตบิานฟ์ (Banff National Park) เพชรน้ําเอกแหง่เทอืกเขาร๊อคกี ้ทีต่ัง้
อยูท่า่มกลางหบุเขาอนัสวยงาม   
เดนิทางสูจู่ดถา่ยรูปบรเิวณ Surprise Corner เป็นจุดทีถ่า่ยภาพ เมอืงบานฟ์ ไดส้วยทีส่ดุอกีมมุหนึง่ 
โดยมโีรงแรมแฟรม์องทบ์านฟ์สปรงิเป็นฉากหลัง 
แวะบันทกึภาพและชม นํา้ตกโบว ์(Bow Falls) น้ําตกทีเ่กดิจากการละลายของน้ําแข็ง จนกลายเป็น
ตน้กําเนดิของแมน้ํ่า   



  เดินทางสู่ สถานกีระเช้าเทอืกเขาซลัเฟอร  ์(Sulphor Mountian)  น่ังกระเชา้ลอยฟ้าชื่อว่า  
Sulphor Mountian Gondola Lift (กระเชา้ 1 หลัง  น่ังไดป้ระมาณ 4 ท่าน)  ขึ้นสู่สถานียอดเขา
ซัลเฟอร ์ซึง่อยู่สงู กว่าระดับน้ําทะเลประมาณ 2, 285 เมตร บนยอดเขามทีางเดนิไปยังสว่นทีส่งูทีส่ดุ
ของยอดเขา คอื ยอดแซนซนั  (Sanson Peak) สงู 2,337 เมตร ระหวา่งทางเดนิไปยังยอดเขามจีดุชม
ววิอยูเ่ป็นระยะๆ และมป้ีายใหค้วามรูเ้รือ่งสตัวป่์า ในทอ้งถิน่กบัธรรมชาตทิีเ่ห็น อยูร่อบตัว และจดุชมววิ
แหง่นีย้ังสามารถมองเห็นววิของเทอืกเขา ร็อกกี ้และทะเลสาบมรกตอนังดงามอกีดว้ย  
 

 
 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร 
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Monte Royal or Similar 
 วนัที ่(5)       บานฟ์ – โคลมัเบยีไอซฟิ์ลด ์– คลัการ ี
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร  

เดนิทางสู ่โคลมัเบยีไอซฟิ์ลด ์(Columbia Icefield)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นขึน้รถ Snowcoach มุง่หนา้สูล่านน้ําแข็งโคลัมเบยีรไ์อซฟิ์ลด ์เป็นธารน้ําแข็ง Glacier ทีม่อีายนัุบ

หลายลา้นปี ซึง่มขีนาดใหญพ่อๆ กบัเมอืงหนึง่เมอืง เป็นเนนิเขาทีม่หีมิะปกคลมุหนา เป็นเมตร เรยีกได ้
ว่าเป็นดนิแดนสวรรค์ของนักสก ีนําท่านชมความงดงามของธารน้ําแข็งอันขาวโพลนกวา้งไกลสุด
สายตานับเป็นไอซฟิ์ลดข์นาดใหญข่องเทอืกเขาแคนาเดีย้นร็อกกี ้และธารน้ําแข็งเพยโ์ตก้ลาเซยีร ์ให ้
ท่าน ไดส้นุกสนานกับการน่ังรถ Snow coach ผ่านทุ่งน้ําแข็ง และ เก็บภาพความทรงจําและความ
สวยงามของ ทุง่น้ําแข็งขนาดใหญใ่นแคนาดาแหง่นี ้/ เดนิทางกลับสู ่เมอืงคลัการ ี(Calgary) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจนี  เมนพูเิศษกุง้ลอ๊ปสเตอร ์   
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Delta Airport or Similar 
 
วนัที ่(6)   คลัการ ี– มอลทรอีอล (บนิภายใน AC 160) – ออ๊ตตาวา 
เชา้  อาหารเชา้ แบบ Box Breakfast / นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ    
07.05 น.  ออกเดนิทางสู ่มอนทรอีอล โดยเทีย่วบนิที ่AC 160   



 13.10 น.  เดนิทางถงึ มอนทรอีอล (Montreal) เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในเขตการปกครองของรัฐควิเบกและเป็นเมอืง
ทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 2 ของประเทศ  (เวลาทีม่อลทรอีอลเร็วกวา่คัลการ ี2 ชัว่โมง) 

14.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชมความงามของ เขตเมอืงเกา่ (Old Town) และเมอืงใหม ่(New Town) ซึง่มอีาคารสงู
ทันสมัย ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝร่ังเศส เนื่องจากเมืองนี้ประชากรส่วนใหญ่สื่อสารโดยภาษา
ฝร่ังเศส เรยีกไดว้า่เป็นชมุชนฝร่ังเศสขนาดใหญน่อกประเทศฝร่ังเศสเลยก็วา่ได ้นําทา่นเขา้ชม วหิาร
นอรธ์เทอดาม (Notre Dame Basilsca of Montreal ซึง่เป็นวหิารเก่าแก่และยิง่ใหญ่ที่สุดของ
เมืองมอนทรีออล ตัวอาคารดัง้เดมิสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจุบันนี้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
1829 ในศลิปะแบบนิโอคลาสสกิและนิโอกอธกิ ภายในวหิารประดับดว้ยไมแ้กะสลัก และกระจกสี
สวยงามยิง่   
 
เดนิทางสูเ่มอืงอ๊อตตาวา (Ottawa) เมอืงหลวงของประเทศแคนาดา เมอืงทีไ่ดรั้บการยอมรับว่ามี
ความสวยงาม และเป็นจุดศูนย ์ รวมของสถานทีท่างประวัตศิาสตร ์พพิธิภัณฑ ์สวนสาธารณะใหเ้ทีย่ว
ชมมากมาย   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (The Fish Market Restaurant) 
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Crowne Plaza Ottawa or Similar  
 
วนัที ่(7)   ออ๊ตตาวา – ทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต ้
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นถา่ยรปูและชมความยิง่ใหญข่อง อาคารพาเลยีเมนท ์ฮลิล ์(Parliament Hill) อาคารรัฐสภา
ทีส่รา้งขึน้อย่างยิง่ใหญ่ และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วหลัก ทีม่ผีูช้มมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศ โดย
อาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สรา้งขึน้ในสไตล์ฟ้ืนฟูกอธคิ สรา้งขึน้ในช่วง
ระหวา่งวันที ่24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916  แลว้เสร็จในวันที ่1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927   

10.00 น.  เดนิทางสู ่ทะเลสาบ 1,000 เกาะ (Thousand Island)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารแบบบฟุเฟ่ต)์  
บา่ย  เดนิทางสู่ เมอืงโตรอนโต ้(Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทารโิอ นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

แคนาดา เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของ
แคนาดา และยังเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ในฝ่ังตะวันตก 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
เขา้สูท่ีพั่ก   โรงแรม  Hilton Markham or Similar  
 
วนัที ่(8)   โตรอนโต ้– นํา้ตกไนแองการา่ – พเิศษ ! พกัหอ้งพกัหอ้งฝั่งววินํา้ตก  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม เมอืงโตรอนโต ้เมอืงทีท่ันสมัยอกีเมอืงของประเทศแคนาดา เมอืงนี้มปีระชากร 2.5 ลา้น
คนอาศัยอยู่และเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกจิของโลกที่สําคัญ รวมทัง้ยังเป็นศูนย์รวมของผูค้นจาก
หลากหลายเชือ้ชาต ิเชน่ ชาวโปรตเุกส, ชาวอติาเลยีน, ละตนิอเมรกิาและเอเชยี  
นําทา่นชม มหาวทิยาลยัโตรอนโต ้ซึง่เป็นศนูยก์ลางทางการศกึษาของรัฐออนตารโิอ / แวะถา่ยรูปคู่
กบั อาคารรฐัสภา ของจังหวัดออนตารโิอ ซึง่มพีระบรมรปูของพระนางวคิตอเรยี พระราชนิแีหง่องักฤษ 



  เจา้อาณานคิมในสมัยกอ่น ตัง้อยูด่า้นหนา้ ชมและถา่ยรปูสถานทีสํ่าคัญตา่งๆ มากมาย อาท ิ,สกายโดม
, ปราสาทคาซาโลมา่, สวนควนีพารค์, ศาลาวา่การเมอืงโตรอนโต,้ ทา่เรอื โตรอนโต ้  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  เดนิทางสู ่นํา้ตกไนแองการา่ (Niagara Falls) ฝ่ังแคนาดา ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 

ท่านจะไดพ้บความยิง่ใหญ่ของน้ําตกทีม่บีรเิวณน้ํามากมายมหาศาลกอ่ใหเ้กดิเสยีงสน่ันหวั่นไหว และ
ละอองไอน้ําทีส่รา้งความสดชืน่ไปทั่วบรเิวณทอดผ่านดว้ยสายรุง้โคง้รับกับตัวน้ําตกขนาดมหมึาสรา้ง
ความสวยงามเห็นสายรุง้ที่เกดิจากละอองน้ําอยู่เหนือน้ําตกในวันที่สภาพอากาศอํานวย นําท่านชม 
เมอืงไนแองการา่ ออน เดอะ เลค (Niagara on The Lake) เมอืงเกา่แกท่ีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบออน
ตารโิอ ซึง่ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสภาพดัง้เดมิไวอ้ยา่งสวยงาม บา้นเมอืงเล็กๆน่ารักๆ ตกึรามบา้น
ชอ่งสวยงาม เงยีบสงบ  / ชมนาฬกิาดอกไม ้ซึง่ไดรั้บการประดับจากไมด้อก และไมป้ระดับหลาก
ชนดิผลัดเปลีย่นไปตามฤดูกาล / ผ่านชม Whirlpool หรอืน้ําวนขนาดยักษ์ทีเ่กดิจากกระแสน้ําทีม่า
จากน้ําตกไนแองการา่ 

 
คํา่  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Skylon  ซึ่งท่าน สามารถชมววิทีง่ดงามและ

บนัทกึภาพนํา้ตกไนแองการา่ไดจ้ากมมุสงู 
เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Marriott Niagara Falls (View Room) or Similar  

พเิศษ  พกัหอ้งฝั่งววินํา้ตก Falls View ใหท้า่นไดช้มความงามของนํา้ตกท ัง้สองแหง่อยา่งเต็ม
อิม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยามคํา่คนื ทา่นจะไดช้มการประดบัไฟบรเิวณนํา้ตกแสนสวยตระการ
ตา 

วนัที ่(9)       นํา้ตกไนแองการา่ –ชอ้ปป้ิง – โตรอนโต ้
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม Cave of The Winds เป็นการชมน้ําตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิ โดยนําท่านเดนิลงสู่
เบือ้งล่างของน้ําตกยักษ์ ครัง้หนึง่ในชวีติท่านจะไดช้มความความงดงามของน้ําตกยักษ์ไนแองการ่า
แหง่นี้ไดอ้ยา่งใกลช้ดิจรงิๆ และทา่นจะไดย้นิเสยีงของมวลน้ําทีม่ากมายมหาศาลไหลถาโถมลงมาจาก
เบือ้งสงู กกึกอ้งไปทั่วทัง้บรเิวณ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นชอ้ปป้ิง ไนแองการา่ เอาทเ์ล็ท (One Factory Outlets) "แฟคตอรีเ่อาทเ์ล็ท" แหลง่ชอ้ปป้ิง

ทีเ่ดนิสบายและมสีนิคา้มากมายในอเมรกิา โดยมรีา้นคา้ 110 รา้นคา้ ในราคาทีถ่กูอยา่งไมน่่าเชือ่และ
สินคา้ก็มีคุณภาพดี ตั ้งแต่ทั่ วไป จนถึงแบรนด์เนมอาทิ เช่น Coach , Nike , Burberry , GAP, 
Oakley ,Samsonite ,Perfumania, Hugo Boss,Kenneth Cole และอื่นๆ / นําท่านเดินทางกลับสู่ 
เมอืงโตรอนโต ้

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
เขา้สูท่ีพั่ก   โรงแรม  Hilton Markham or Similar  
 
วนัที ่(10)     โตรอนโต ้ – หอคอยซเีอ็น – สนามบนิ – ฮอ่งกง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นขึน้ หอคอยซเีอ็น(CN Tower) ซึง่มคีวามสงูถงึ 520 เมตรเป็นหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก  ทา่น
จะไดช้มทัศนยีภาพโดยรอบของนครโตรอนโตไ้ดอ้ยา่งจใุจ   

11.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี เมนพูเิศษกุง้ลอ๊ปสเตอร ์



   หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
15.35 น.  ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 825 
19.00 น.  เดนิทางถงึ ฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

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

วนัที ่(11)     ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 
21.25 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CX 617 
23.15 น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

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

เส้นทางการท่องเทีย่ว โปรแกรม Grand CANADA 11 Day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  อตัราคา่บรกิารทวัร ์แกรนดแ์คนาดา 11 วนั 9 คนื (CX) 

 
 
 

 
เอกสารยืน่วซีา่แคนาดา 
(ใชเ้วลายืน่โดยประมาณ 20 วนัทําการ) 

ณ ปัจจบุนั สถานฑตูไมอ่นุญาต ใหด้งึเลม่ Passport หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ลกูคา้มแีผนเดนิทางที ่
ตอ้งใช ้Passport กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตั๋วเครือ่งบนิ+โรงแรม  
ในชว่งทีล่กูคา้จะเดนิทางมาดว้ย 
(การเตรยีมเอกสารกรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจและเตรยีมใหค้รบและกรณุาอยา่ดือ้และยดึตดิกบัการยืน่วซีา่ในสมัยกอ่น ) 

แบบฟอรม์คาํรอ้งขอวซีา่ และ แบบฟอรม์เกีย่วกบัครอบครวั (กรณุากรอกใหค้รบถว้น)(กรณุากรอก
แบบฟอรม์ภาษาไทยทีท่างบรษิทัฯ ทวัรใ์หก้รอกขอ้มลู เพือ่ทาํวซีา่ออนไลน)์ 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
(หากมเีลม่เกา่กรณุาแนบเลม่เกา่กอ่นหนา้เลม่ปัจจบุันมาดว้ย) 

2. รปูถา่ย ส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รปู พืน้ฉากหลงั
รปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ 
หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถาน
ฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยไดร้บั)  

3. สําเนาบตัรประชาชน  
4. สําเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มา

ดว้ย) 
5. สําเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นคํานําหนา้เป็น ...

นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สําเนาทะเบยีนหย่า (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หย่าและหากมกีารใชคํ้านําหนา้

เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สําเนาใบมรณะบตัร  
8. สตูบิตัร (กรณีเด็กตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

9.3 เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขต
หรอือําเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

9.4 เด็ก เดนิทางกับบดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือําเภอ
เทา่นัน้และใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

9.5 เด็ก เดนิทางกับมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือําเภอ
เทา่นัน้และใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทาํงาน) ทาํเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
07 – 17 เม.ย. 60 28 เม.ย. – 08 พ.ค. 60 19 – 29 พ.ค. 60 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่ราคาทา่นละ  149,000 .- 

เด็กตํา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น) ทา่นละ  142,000 .- 

เด็กตํา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) ทา่นละ  139,000 .- 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่ทา่นละ  24,000 .- 

หมายเหต ุ: ทีน่ ัง่ช ัน้ธรุกจิเพิม่จากคา่ทวัร ์  โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่



  - กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (คัดสําเนาอายไุม่
เกนิ 3 เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 
- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงนิเดอืน 
วันเดนิทางทีจ่ะไป 

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่กําลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  

11. หลกัฐานการเงนิ :  (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ ัง้ Bank guarantee และ สําเนาสมดุบญัช ีท ัง้สอง
อยา่งนีต้อ้งเป็นเลขทีบ่ญัชเีลม่เดยีวกนั) 
- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 1เดอืนนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 
- สําเนาสมดุบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมตํ่า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การ

รับรอง 1 ทา่น ใหส้มเหตสุมผลตอ่การยืน่วซีา่ และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (กรณุาปรับสมดุ
บญัชแีละถา่ยสําเนา 15 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

หมายเหต ุ: หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่ จากเดอืน 1 ขา้มไป
เป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน จากทางธนาคารแทน
การถา่ยสําเนาสมดุบญัช ี
- บญัชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบการยืน่วซีา่ได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) มา

ดว้ยหากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดังนี ้
 หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจํา (Fixed account) ออก

โดยธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 
 สําเนาสมดุบัญชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมตํ่า่กวา่ 100,000 บาท ตอ่การรับรอง 1 ทา่นให ้

สมเหตสุมผลในการยืน่วซีา่ 
หมายเหต ุหากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี ้
- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบัญช ีรับรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ชือ่ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสัมพันธว์่าเป็น

คนในครอบครัวเดยีวกนั 
กรณีนายจา้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11 

(สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การยืน่วซีา่แคนาดา ทกุทา่นตอ้งกรอกประวตัคิรอบครวัอยา่งละเอยีด 

ชือ่บคุคลกรณุากรอกเป็นภาษาองักฤษ 
1.ชือ่-นามสกลุ ผูส้มคัรขอวซีา่…………………………………………… 
จังหวัดทีเ่กดิ……………………………… 
วันเดอืนปีเกดิ.............................................................  



 อาชพี(ระบตํุาแหน่ง)...................................................... 
สถานะ........................................................................... 
ทีอ่ยู…่…………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
2. ชือ่-นามสกลุ บดิา ………………………………………................................................................ 
จังหวัดทีเ่กดิ................................................................... 
วันเดอืนปีเกดิ...........................................................................  
อาชพี(ระบตํุาแหน่ง).................................................................. 
สถานะ..................................................................................... 
ทีอ่ยู…่……………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ชือ่-นามสกลุ มารดา ………………………………………………...…  
จังหวัดทีเ่กดิ........................................................................... 
วันเดอืนปีเกดิ.........................................................................  
อาชพี(ระบตํุาแหน่ง).................................................................. 
สถานะ..................................................................................... 
ทีอ่ยู…่……………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 
4.ชือ่-นามสกลุ พี-่นอ้ง ………………………………………………...…  
จังหวัดทีเ่กดิ........................................................................... 
วันเดอืนปีเกดิ........................................................................  
อาชพี(ระบตํุาแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ทีอ่ยู…่……………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 
5.ชือ่-นามสกลุ พี-่นอ้ง ………………………………………………...…  
จังหวัดทีเ่กดิ............................................... 
วันเดอืนปีเกดิ.............................................................  
อาชพี(ระบตํุาแหน่ง).................................................................. 
สถานะ.......................................................................... 
ทีอ่ยู…่……………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 
6.ชือ่-นามสกลุ พี-่นอ้ง ………………………………………………...…  
จังหวัดทีเ่กดิ.............................................................................. 
วันเดอืนปีเกดิ............................................................................  
อาชพี(ระบตํุาแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ทีอ่ยู…่……………………………………………………..………………………………………………………………… 
กรณีสมรส 

1. ชือ่-นามสกลุ คูส่มรส…………………………………………………… 
2. จังหวัดทีเ่กดิ…………………………........................... 

วันเดอืนปีเกดิ.............................................................................. 
 อาชพี(ระบตํุาแหน่ง)................................................................... 
สถานะ......................................................................................... 
ทีอ่ยู…่………………………………………………………..… 



 ………………………………………………………………………………………………………… 
3. ชือ่-นามสกลุ บตุร ………………………………………………...…  
4. จังหวัดทีเ่กดิ................................................................... 

วันเดอืนปีเกดิ.............................................................................  
อาชพี(ระบตํุาแหน่ง).................................................................. 
สถานะ....................................................................................... 
ทีอ่ยู…่……………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………… 

5. ชือ่-นามสกลุ บตุร ………………………………………………...… 
6.  จังหวัดทีเ่กดิ............................................................... 

วันเดอืนปีเกดิ............................................................................  
อาชพี(ระบตํุาแหน่ง).................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ทีอ่ยู…่……………………………………………………..………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


