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11.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอรส์าย

การบินแอรแ์คนาดา (AC) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

13.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองแวนคูเวอร ์โดยสายการบนิ แอรแ์คนาดา (AC) พบเท่ียวบนิท่ี AC6130  

(13.55-17.40) / AC8 (19.40-16.45) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่น

เครือ่งทีส่นามบนิฮ่องกง) บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

วันที ่1  กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) - แวนคูเวอร ์  
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16.45 น. เดินทางถึง เมืองแวนคูเวอร ์(VANCOUVER) มลรัฐบริติชโคลัมเบีย (BRITISH COLUMBIA) ประเทศ

แคนาดา (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

จ า ก นั้ น น า ท่ า น เ ข้ า สู่ เ มื อ ง แ ว น คู เ ว อ ร์

(VANCOUVER) แห่ ง รัฐบริติ ช โคลัม เบีย  ตั้งอยู่

ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี ้ซึ่งมีความ

สมบูรณข์องธรรมชาติท่ีสวยงามผสมผสานกันอย่าง

ลงตัว แวนคูเวอร์นับได้ว่าเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

แคนาดาตะวนัออก เป็นเมืองท่ีควรคา่แก่การเดินทาง

มาสัมผัสและยังติดอันดับเมืองท่ีสวยงามเมืองหนึ่ง

ของโลก  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่HOTEL RIVER ROCK CASINO หรือระดับเทยีบเท่า 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือซอร์วาสเซน(TSAW 

WASSEN) ล่องเรือเฟอรร์ี่ขา้มช่องแคบจอรเ์จียอัน
สวยงามสู่ เกาะวิคตอเรีย (VICTORIA) เป็นเกาะ
ขนาดใหญ่ในหมู่เกาะอารก์ติกท่ีเลาะเลียบไปตาม
รอยต่อระหว่างนูนาวุตและดินแดนตะวันตกเฉียง
เหนือของแคนาดาเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีแปดในโลก 
และน าท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมือง
วิกตอเรีย (BRITISH COLUMBIA PARLIAMENT 
BUILDINGS) อาคารท่ีส าคญัและเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามท่ีสดุของเมืองวิคตอเรียแวดลอ้มดว้ย
อุทยานไม้ดอกนานาพันธ์ท า ให้มีทัศนียภาพอัน
งดงามเป็นอย่างยิ่ง อาคารแห่งนีต้ัง้อยู่ในใจกลาง
เมืองวิกตอเรีย ปัจจบุนัเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
มีช่ือเสียงท่ีสดุแหง่หนึ่งของเมือง จึงไม่ควรพลาดหาก
มีโอกาสมาเยือนเมืองมรดกโลกแหง่นี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จ า ก นั้ น น า ท่ า น ช ม  ส วน บู ช า ร์ ด  ( Butchart 

วันที ่2  แวนคูเวอร ์- ทา่เรือซอรว์าสเซน - สวนบูชารด์ - ชมเมืองวิคตอเรีย 
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Gardens) อยูใ่นเมืองวิคตอเรีย สวนดอกไมท่ี้ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นสวนดอกไมท่ี้งดงามท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลก 

และเป็นโบราณสถานแห่งชาติของแคนาดาอีกดว้ย เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของรฐับริ

ตชิโคลมัเบีย ในสวนมีแปลงดอกไมน้านาพนัธุร์วมทัง้ศาลาแสดงดนตรีกลางสวนดว้ย ส่วนตอนกลางคืนสวน

แหง่นีจ้ะประดบัไฟอยา่งสวยงาม ถึงเวาอนัสมควร น าทา่นนั่งเรือเฟอรร์ี่ กลบัสู่ แวนคูเวอร ์

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่HOTEL RIVER ROCK CASINO หรือระดับเทยีบเท่า 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จ า ก นั้ น น า ท่ า นสแตนลี ย์  พ า ร์ค (STANLEY 

PARK) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมือง

แวนคูเวอร ์ท่ีล้อมรอบตัวเมืองแวนคูเวอรใ์นบริติช

โคลมัเบียแคนาดาและลอ้มรอบไปดว้ย อดุมสมบรูณ์

ไปดว้ยสีเขียวของตน้ไมพื้น้เมืองทั่วบริเวณ  นอกจาก

จะเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของชาวเมือง

อีกด้วย ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับเสาโทเทม(TOTEM 

POLE) เพ่ือเป็นท่ีระลึก ซึ่งเป็นสัญลักษณข์องชาว

พืน้เมืองแคนาดา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เเกสทาวน(์GAS TOWN) เป็นท่ี

ย่านเก่าแก่ท่ีสุดของ แวนคูเวอร์ ท่ีน่ีเป็นย่านธุรกิจ

การคา้ท่ีส าคญัของเมืองมาตัง้แตใ่นอดีต ซึ่งจะสงัเกตเห็นตึกราบา้นช่องท่ียงัคงสภาพตกึเก่าอนังดงามใหไ้ด้

ชม และยงัมีรา้นขายสินคา้เก่าๆ ในรูปแบบเดิมๆ ท่ีดู

แลว้สวยงามเชน่กนั เขียวของตน้ไมพื้น้เมืองทั่วบริเวณ  

นอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของ

ชาวเมืองอีกดว้ย  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ HOTEL RIVER ROCK CASINO หรือระดับ

เทยีบเท่า 
 

วันที ่3  แวนคูเวอร ์- เเกสทาวน ์- สแตนลีย ์พารค์ - เสาโทเทม  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สะพานแขวนข้ามแม่น ้า(CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) เป็นสะพานท่ีมีความ

ยาว 140 เมตร และสูงจากระดบัน า้ดา้นล่าง 70 เมตร เริ่มแรกสะพานท่ีน่ีมีโครงสรา้งท่ีไม่มั่นคง ท ามาจาก

แผน่กระดานไมส้นและเชือกปอ สรา้งขึน้ในปี 1889 โดย

วิศวกรโยธาชาวสก็อตแลนดช่ื์อ จอรจ์ แกรนท ์แม็คเคย ์

เพ่ือท าทางเดนิเช่ือมไปยงัป่า  ตอ่มาในปี 1910 เชือกปอ

ท่ีใช้ก็ถูกเปล่ียนมาใช้สายเคเบิลเหล็กแทนมีความ

แข็งแรงพอท่ีจะรบัน า้หนกัของคนมากกว่า 1,300 คนได้

และเป็นสะพานไมแ้ขวนท่ียาวท่ีสดุในโลกและกล่าวกัน

วา่สามารถรบัน า้หนกัของ เครื่องบินรบไดถ้ึง 3-4 ล าเลย

ทีเดียว บรเิวณโดยรอบจะมีสถานีเพาะพนัธุป์ลาแซลมอน มีผลิตภณัฑท่ี์ท าจากปลาแซลมอนเป็นสินคา้ขึน้ช่ือ

ของท่ีน่ีอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) 
ถึงเวลาอนัสมควร จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่สนามบินแวคคูเวอร ์

14.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองคัลการี โดย สายการบิน แอร์

แคนาดา (AC) เท่ียวบนิท่ี AC 216 (14.10-16.34) 

16.34 น. เดินทางถึง เมืองคัลการี (CALGARY) มลรัฐอัลบอร์

ต้า (ALBERTA) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจมั่งมีมั่งคั่งดว้ย

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน า้มัน นับเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอรต์้า และเป็น

เมืองหนา้ด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี ้อนัสงูชนั ทุ่งหญา้แพรรี่

เป็นอทุยานแหง่ชาตบิามฟ์ ท่ีมีหิมะปกคลมุไปทั่วบริเวณ 

เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยท่ีมีช่ือเสียงจากการจัด

งาน STAMPEDE เป็นเทศกาลคาวบอยท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลกอีกดว้ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส ์

(LAKE LOUISE) ทะเลสาบมีสีฟ้าเทอควอยซส์วยงาม

ใสสะอาด  ล้อมรอบไปดว้ยแนวของเทือกเขาร็อคกี ้

วันที ่4   แวนคูเวอร ์- คัลการี - ทะเลสาบหลุยส ์
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เมาทเ์ทน(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ท่ีมีหิมะปกคลมุบนยอดเขาแตล่ะลกูอยู่ตลอดทัง้ปี  และ

น าท่านเขา้พกัโรงแรมท่ีมีแห่งเดียวในทะเลสาบแห่งนี ้และสามารถมองเห็นไดทุ้กมุมของทะเลสาบ ท าท่าน

ตราตรงึใจมิรูลื้ม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE หรือระดับเทยีบเท่า 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยโฮ(YOHO 

NATIONAL PARK) คืออุทยานแห่งชาติท่ีตั้งอยู่

บ ริ เ ว ณ เ ข ต เ ทื อ ก เ ข า แ ค น า เ ดี้ ย น ร็ อ ค กี ้

(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ในเขตรฐับริ

ติชโคลัมเบีย ทางตะวันตกของประเทศแคนาด

ทะเลสาบมรกต(EMERALD LAKE) เป็นทะเลสา

มาบสีมรกตสมกบัช่ือ แสงแดดท่ีสาดส่องลงมา ท าให้

เห็นในน า้ทะเลสาบเป็นสีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ไล่ตาม

เงาไม้ มีสะพานไม้ทอดยาว ลงไปสู่กระท่อมใน

ทะเลสาบอีกด้วย  พร้อมพบความมหัศจรรย์ของ

ธรรมชาติ ท่ีสะพานหินธรรมชาติ (NATURAL 

BRIDGE) และชม อุโมงคร์ถไฟ(SPIRAL TUNNEL) 

เป็นอีกจดุส าคญัในอทุยานแหง่ชาตโิยโฮ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส์

วันที ่5  ทะเลสาบหลุยส ์- อุทยานแหง่ชาตโิยโฮ 
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(LAKE LOUISE) ทะเลสาบมีสีฟ้าเทอควอยซส์วยงามใสสะอาด ลอ้มรอบไปดว้ยแนวของเทือกเขาร็อคกี ้

เมาทเ์ทน(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ท่ีมีหิมะปกคลมุบนยอดเขาแตล่ะลกูอยู่ตลอดทัง้ปี  มีธาร

น า้แข็งอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คียง ขึน้ไปดา้นบนของยอดเขาจะไดอี้กมมุมองของทะเลสาบเม่ือมองลงมา ดา้นหลงั

เป็นภเูขาสว่นดา้นหนา้เป็นทะเลสาบ ท่ีแห่งนีม้องไปดา้นไหน มมุไหนก็สวยทกุมมุ เชิญท่าน อิสระในการเดิน

ชมธรรมชาตท่ีิไมส่ามารถสมัผสัไดจ้ากท่ีแหง่ไหน เป็นความสวยงามท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวัอีกดว้ย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
พักที ่FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE หรือระดับเทยีบเท่า 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองบามฟ์(BANFF TOWN) เมือง

นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของอทุยานแห่งชาติบมัฟ์ท่ีซุกตวัเขา้ไป

ในเทือกเขาร็อกกี้แคนาดา Banff - เมืองและ

สวนสาธารณะ - ดึงดูดผูเ้ขา้ชมไดต้ลอดทัง้ปีส าหรับ

การเล่นสกีและกีฬาฤดหูนาวอ่ืน ๆ การเดินป่าและตัง้

แคมป์น า้พรุอ้นและความงามโดยรวม เมืองนีมี้โรงแรม

ร้านอาหารร้านค้ารวมทั้ง ท่ีท าการไปรษณีย์และ

โรงพยาบาล เมืองแบมฟ์ควบคมุการเติบโตทางการคา้

อ ย่ า ง เ ข้ ม ง ว ด เ พ่ื อ ไ ม่ ใ ห้ มั น พั ง ท ล า ย ใ ห้ กั บ

สภาพแวดล้อมท่ีบริสุทธ์ิ น าท่านเดินทางสู่อุทยาน

แห่งชาติบามฟ์(BANFF NATIONAL PARK) ตัง้อยู่

ในเทือกเขารอ็กกี ้ในตอนใตข้องรฐัอลัเบอรต์า ประเทศ

แคนาดา  ภายในอุทยานแห่งชาติมีทุ่งน ้าแข็ง ซึ่ ง เป็นธารน ้าแข็ง ท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปอเมริกา

วันที ่6   ทะเลสาบหลุยส ์- อุทยานแหง่ชาตบิามฟ์ 
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เห นือ  อุทยานมีทิ วทัศน์ ท่ี สวยงามโดย เฉพาะ

ทะเลสาบ ธารน า้แข็ง และน า้พุร ้อน  มีป่าไม้ท่ีอุดม

สมบูรณ์ และสัตว์ต่างๆ เช่น อินทรียสี์ทอง  หมีกริซ

ลี หมีด า กวางมูส กวางมูล กวางหางขาว แกะเขา

ใหญ่ คาริบู หมาป่า แพะภูเขา ซึ่งสวยงามเหมือน

ภาพวาด และใหท้า่นหลงใหลไปกบัธรรมชาติ น าท่าน

ชมน ้าตก(BOW FALLS) น า้ตกสายส าคญัมีความเก่ียวขอ้งกับแม่น า้โบวแ์ม่น า้ธารน า้แข็งอันมี

ช่ือเสียงของอทุยานแห่งชาติบามพ ์คือลกัษณะความกวา้งของน า้ตกท่ีลดหลั่งมาเป็นชัน้ ไหลไปตาม

โขดหินและเป็นแม่น า้ล  าธารอีกแห่งเขา้สู่เสน้ทางอ่ืน ๆ ของรฐั อีกทัง้เคยเป็นฉากส าคญัในภาพยนตร์

ช่ือกอ้งในอดีต เรื่อง THE RIVER OF NO RETURN  จากนัน้เพ่ือเดินทางขึน้สู่เทือกเขาซัลเฟอร ์

(SULPHUR MOUNTAIN) บนยอดเขาซัลเฟอร ์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจดุชมวิวท่ีสวยงามมาก ยอดเขา

ท่ีสงูท่ีสดุของเขาลกูนีคื้อ Sanson's Peak น าทา่นน่ังกระเช้า Gondola ขึน้ไปเทือกเขาซลัเฟอรเ์ป็นจดุ

ก าเนิดของบ่อน า้รอ้นมากมายในอทุยานโดยเม่ือฝนตกลงมาท่ียอดเขาน า้ฝนจะไหลผ่านชัน้ก ามะถัน

และไดร้บัความ รอ้นจากใตโ้ลก จงึกลายเป็นบอ่น า้รอ้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่ าน เ ดิ นทางกลับสู่ เมื อ ง คัลการี

(CALGARY) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจมั่ งมีมั่งคั่ งด้วย

ทรพัยากรธรรมชาติ ทรพัยากรน า้มนั นบัเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึ่งของรฐัอลัเบอรต์า้ ใหท้่านได้

เท่ียวชมเมืองได้อย่างเต็มท่ี พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ี

ระลกึ จนถึงเวลาอนัสมควร 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่MARRIOTT CALGARY AIRPORT หรือระดับเทยีบเท่า 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางบสู ่สนามบนิ เมืองคัลการี (CALGARY) 

เทีย่ง   อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบินตามอัธยาศัย (คืนเงนิสดท่านละ 30 CAD) 

12.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองโตรอนโต (TORONTO) โดย สายการบนิ แอรแ์คนาดา (AC) เท่ียวบินท่ี AC 140 

(12.10-17.45) 

วันที ่7   คัลการี - เมืองโตรอนโต 
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17.45 น. เดินทางถึงเมืองโตรอนโต (TORONTO) เมืองหลวง

ของรัฐออนตาริโอ ใหญ่ท่ีสดุในประเทศแคนาดา และ

เป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบัท่ี 4 ในทวีปอเมริกาเหนืออีกดว้ย 

ซึ่งไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีมีหลายเชือ้ชาติมากท่ีสุดเมือง

หนึ่ง และโทรอนโตเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ 

ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี พ.ศ. 

2548 รฐับาลแคนาดาไดจ้ดัใหโ้ทรอนโตเป็นเมืองหลวง

วฒันธรรมของประเทศ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ CN TOWER ซึ่งตัง้อยู่ในย่านใจ

กลางเมืองโตรอนโต  ช่ืออาคาร CN ย่อมาจาก 

"Canadian National Railway"เป็นหอคอยส่ือสารและ

สังเกตการณรู์ปทรงเหมือนเข็มและมีระเบียงลอ้มรอบ

เป็นระยะๆ เพ่ือใชเ้ป็นชัน้ชมวิวชัน้ล่างภายในทาวเวอรมี์

ภัตตาคารและรา้นอาหารหรูไวใ้หท้านอาหารพรอ้มชม

ความงามยามคา่คืนของโตรอนโต ณ จดุชมวิวสงูสดุของ 

CN TOWER หรือ สกายพอด (Sky Pod) นกัท่องเท่ียว

จะสามารถชมทิวทศันท่ี์งดงามจนน่าทึ่งของนครโตรอน

โต  และมีความสูงมากกว่าหอคอยออสตานกิโนใน

มอสโก CN TOWER ไดร้บัการบนัทกึวา่เป็นสิ่งก่อสรา้งท่ี

มีความสงูท่ีสดุในโลกเป็นเวลาถึง 32 ปี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านผ่อนคลายดว้ยการเดินช็อปป้ิง ห้างสแควรวั์นช้

อปป้ิงเซ็นเตอร ์ เป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ในโต

รอนโต มีรา้นคา้กว่า 360 รา้นคา้ ใหท้่านไดเ้ดินช็อปป้ิง

วันที ่8   เมืองโตรอนโต - CN TOWER - ช็อปป้ิง 
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กนัอย่างเต็มท่ีแบบจใุจ ภายในยงัมีหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่อย่าง WALMART, SEARS, THE BAY อาทิ 

BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN 

EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER และยงัมีรา้นอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเย่ียมชมหมู่บ้าน(NIAGARA ON THE LAKE) 

ซึ่งเป็นหมูบ่า้นเก่าแก่ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบออนตาริโอ และ

ยงัคงอนุรกัษ์สภาพและบรรยากาศแบบดัง้เดิมไวอ้ย่าง

สมบูรณ์แบบ แวะชมหอนาฬิกา วิวบ้านแต่ละหลังมี

ความสวยงาม มีเอกลกัษณเ์ป็นอย่างมาก น าท่านเท่ียว

ชมNIAGARA PARK FLORAL CLOCK เป็นนาฬิกา

ดอกไมท่ี้มีการประดบัตกแต่งดอกไมน้านาชนิดไดอ้ย่าง

สวยงามและลงตวั ท่านจะไดช้มดอกไมต้ามฤดกูาล จึง

ท า ให้นาฬิ กาดอกไม้  มี ความสวยงามและ เ ป็น

เอกลักษณ์ในแต่ละฤดูกาล  จากนั้นน าท่านผ่านชม

มหาวิทยาลัยโตรอนโต(UNIVERSITY OF 

TORONTO) คือ เซนตจ์อรจ์ ตัง้ในใจกลางเมืองโตรอน

โตซึ่งลอ้มรอบไปดว้ยอุทยานควีนสป์ารก์และรฐัสภาออ

นแทรีโอ วิทยาเขตอีก 2 แห่งคือมหาวิทยาลยัโทรอนโต

สการโ์บโร (UTSC) และมหาวิทยาลยัโทรอนโตมิสซิสซอ

กา (UTM) จัดตั้งโดย จอห์น สแทรชาน เพ่ือให้เป็น

คิงส์คอลเลจโดยได้รับพระบรมราชานุญาตเม่ือ ค.ศ. 

1828 และเปล่ียนช่ือมาเป็นมหาวิทยาลยัโทรอนโต เม่ือ 

ค.ศ. 1850 หลงัจากการตดัความสมัพนัธก์ับคริสตจกัร

แห่งอังกฤษ มหาวิทยาลัยโทรอนโตก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดของโลก  ผลงานวิจัยของ

มหาวิทยาลยัโทรอนโตไดท้  าใหเ้กิดเครื่องควบคมุจงัหวะการเตน้ของหวัใจ หลอดลมเทียม การปลกูถ่ายปอด

วันที ่9   เมืองโตรอนโต - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - อุทยานแหง่ชาตนิ า้ตกไนแองการ่า - ล่องเรือ 
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ซีกเดียว การปลกูถ่ายเสน้ประสาท ตบัออ่นเทียม เลเซอรเ์คมี ชดุบินอวกาศ กลอ้งจลุทศันอี์เล็กตรอนท่ีใชง้าน

ไดเ้ครื่องแรก การโคลนที-เซลลค์รัง้แรกและการสกดัอินซูลิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตนิ า้ตกไนแองการ่า (NIAGARA FALLS STATE PARK) ไดช่ื้อว่าเป็น
หนึ่ งในน ้าตกท่ียิ่ งใหญ่ท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ ระหว่าง
ชายแดนรฐันิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมริกา และรฐัออน
ต า ริ โ อ  ป ร ะ เ ท ศ แ ค น า ด า  น ้ า ต ก แ ห่ ง นี ้ จ ะ
ประกอบด้วย  3 น ้าตกด้วยกัน คือน ้าตกเกือกม้า 
(Horseshoe Fall  s) อยู่ทางฝ่ังแคนาดา, น ้าตก
อเมริกา (American Falls) อยู่ทางฝ่ังสหรฐัอเมริกา 

และน ้าตก (Bridal Veil) อยู่ทางฝ่ังอเมริกาเช่นกนั ช่วง
หนา้หนาว ก็จะเห็นน า้ตกกลายเป็นน า้แข็ง ยามค ่าคืน
จะมีการแสดงแสงไฟอร่ามตาไปท่ีน า้ตก ถือไดว้่าท่ีน่ี
เป็น The Must ของแคนาดา เชิญท่านรวมกิจกรรม 
ล่องเรือชมน ้าตกไนแองการ่า (HORNBLOWER 
NIAGARA CRUISES) ท่านจะไดช่ื้นชมกับน า้ตกไน
แองการา่อย่างใกลช้ิด ไดส้มัผสัน า้ตกท่ีไดช่ื้อว่ามีความ
สวยงามและยิ่งใหญ่อลงัการติดอนัดบัโลก จากนัน้แวะ
ชม จุดชมวิว (TABLE ROCK) เป็นชัน้หินขนาดใหญ่ท่ีย่ืนออกมาจากฝ่ังแคนาดาท่ี น า้ตกไนแองการา่ รฐั
ออนแทรีโอ ทางเหนือของหอสงัเกตการณ ์อิสระใหท้า่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั และ เดินเล่นรอบบริเวณน า้ตก
ไนแองการา่ จนถึงเวลาอนัสมควร 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที ่MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ออกเดินทางจากก เมืองโตรอนโต กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน แอร์แคนาดา (AC) พบเท่ียวบินท่ี 

AC15 (09.50-13.15) / AC6129 (15.55-18.00+1) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 30 ชั่วโมง (รวม

เวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิฮ่องกง) บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 

วันที ่10   เมืองโตรอนโต - สนามบนิ 
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หมายเหต ุ: บรกิารไมร่วมในรายการทวัร ์!!! 

1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้า่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์
(อตัราค่าบรกิารตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 

ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 

 

 

 
 
 

 

 

 

18.00 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
 

ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

เสาร-์อังคาร 
(วันหยุดสงกรานต)์ 

09 - 19 เม.ย. 65 199,999.- 199,999.- 42,000.- 

เสาร-์อังคาร 
(วันหยุดวิสาขบูชา) 07 - 17 พ.ค. 65 189,999.- 189,999.- 42,000.- 

เสาร-์อังคาร 
(วันหยุดอาสาฬหบูชา) 09 - 19 ก.ค. 65 189,999.- 189,999.- 42,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
2. คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คียงกนั ขอสงวนสทิธิในการปรบัเปลีย่นที่พกั ไปพกั
เมืองใกลเ้คียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรห์รอืมีเทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 23 กิโลกรัม) และคา่ประกนัวินาศภยัเครือ่งบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ และกรณีน า้สมัภาระเกินทา่นตอ้งเสยีคา่ปรบัตามที่สายการบินเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนัตามรายการทวัร ์
7. คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกนัรกัษาโควิดระหวา่งเดินทาง (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วซีา่แคนาดาและบรกิาร 
10. คา่รถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นญุาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
11. กระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิว้ 
12. ซิมเน็ตตา่งประเทศ  

วันที ่11   สนามบนิสุวรรณภูมิ 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร เครือ่งดื่ม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

4. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
6. ค่าทิปไกด ์คนขับรถ // ส าหรับหวัหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน  
 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 80,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนั
นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซา่หรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บรษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริษัท
ฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและ
อาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศกึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั
หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ใหก้ับทางบริษัท
ดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือ
เดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 70,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่มี Refund จากทางสาย
การบิน เนื่องจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบินโปรโมชั่น เมื่อจองทวัรช์ าระเงินคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน 
ไดท้กุกรณี 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่ อน
การเดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน ค่ามดัจ าโรงแรม
(กรณีมีการเรยีกเก็บ) 
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5. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 

3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มี
อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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