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11.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สาย

การบินแอร์แคนาดา (AC) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

13.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองแวนคูเวอร์ โดยสายการบนิ แอร์แคนาดา (AC) พบเท่ียวบนิท่ี AC6130  

วันที่ 1  กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) - แวนคูเวอร์   
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(13.55-17.40) / AC8 (19.40-16.45) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยน

เคร่ืองทีส่นามบินฮ่องกง) บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

16.45 น. เดินทางถึง เมืองแวนคูเวอร์ (VANCOUVER) มลรัฐบริติชโคลัมเบีย (BRITISH COLUMBIA) ประเทศ

แคนาดา (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 15 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 

จ า ก นั ้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 รัฐบ ริติช โคลัม เบีย  ตั ง้ อยู่

ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี ้ซึ่งมีความ

สมบูรณ์ของธรรมชาติท่ีสวยงามผสมผสานกันอย่าง

ลงตัว แวนคูเวอร์นับได้ว่าเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

แคนาดาตะวนัออก เป็นเมืองท่ีควรคา่แก่การเดินทาง

มาสัมผัสและยังติดอันดับเมืองท่ีสวยงามเมืองหนึ่ง

ของโลก  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ HOTEL RIVER ROCK CASINO หรือระดับเทียบเท่า 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ท่า เ รือซอร์วาสเซน(TSAW 

WASSEN) ล่องเรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบจอร์เจียอัน
สวยงามสู่ เกาะวิคตอเรีย (VICTORIA) เป็นเกาะ
ขนาดใหญ่ในหมู่เกาะอาร์กติกท่ีเลาะเลียบไปตาม
รอยต่อระหว่างนูนาวุตและดินแดนตะวันตกเฉียง
เหนือของแคนาดาเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีแปดในโลก 
และน าท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมือง
วิกตอเรีย (BRITISH COLUMBIA PARLIAMENT 
BUILDINGS) อาคารท่ีส าคญัและเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามท่ีสดุของเมืองวิคตอเรียแวดล้อมด้วย
อุทยานไม้ดอกนานาพันธ์ท าให้มีทัศนียภาพอันงดงามเป็นอย่างยิ่ง อาคารแห่งนีต้ัง้อยู่ในใจกลางเมือง
วิกตอเรีย ปัจจุบนัเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งของเมือง จึงไม่ควรพลาดหากมี
โอกาสมาเยือนเมืองมรดกโลกแหง่นี ้

วันที่ 2  แวนคูเวอร์ - ท่าเรือซอร์วาสเซน - สวนบูชาร์ด - ชมเมืองวิคตอเรีย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จ า กนั ้น น า ท่ า น ช ม  ส ว น บู ช า ร์ ด  ( Butchart 

Gardens) อยู่ในเมืองวิคตอเรีย สวนดอกไม้ท่ีได้รับ

การยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหนึ่ง

ในโลก และเป็นโบราณสถานแห่งชาติของแคนาดา

อีกด้วย เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับท่ีมีช่ือเสียงมาก

ท่ีสุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย ในสวนมีแปลงดอกไม้

นานาพันธุ์รวมทัง้ศาลาแสดงดนตรีกลางสวนด้วย 

ส่วนตอนกลางคืนสวนแห่งนีจ้ะประดบัไฟอย่างสวยงาม ถึงเวาอนัสมควร น าท่านนัง่เรือเฟอร์ร่ี กลบัสู่ แวนคู

เวอร์ 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

 พักที่ HOTEL RIVER ROCK CASINO หรือระดับเทียบเท่า 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จ ากนั น้ น า ท่ า นสแตน ลี ย์  พ า ร์ ค (STANLEY 

PARK) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมือง

แวนคูเวอร์ ท่ีล้อมรอบตัวเมืองแวนคูเวอร์ในบริติช

โคลมัเบียแคนาดาและล้อมรอบไปด้วย อุดมสมบูรณ์

ไปด้วยสีเขียวของต้นไม้พืน้เมืองทัว่บริเวณ  นอกจาก

จะเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของชาวเมือง

อีกด้วย ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับเสาโทเทม(TOTEM 

POLE) เพ่ือเป็นท่ีระลึก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาว

พืน้เมืองแคนาดา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

วันที่ 3  แวนคูเวอร์ - เเกสทาวน์ - สแตนลีย์ พาร์ค - เสาโทเทม  
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น าท่านเดินทางสู่เเกสทาวน์(GAS TOWN) เป็นท่ีย่านเก่าแก่ท่ีสดุของ แวนคเูวอร์ ท่ีน่ีเป็นย่านธุรกิจการค้าท่ี

ส าคญัของเมืองมาตัง้แตใ่นอดีต ซึ่งจะสงัเกตเห็นตกึราบ้านช่องท่ียงัคงสภาพตกึเก่าอนังดงามให้ได้ชม และ

ยงัมีร้านขายสินค้าเก่าๆ ในรูปแบบเดมิๆ ท่ีดแูล้วสวยงามเชน่กนั เขียวของต้นไม้พืน้เมืองทัว่บริเวณ  นอกจาก

จะเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของชาวเมือง

อีกด้วย  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่  HOTEL RIVER ROCK CASINO หรือระดับ

เทียบเท่า 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สะพานแขวนข้ามแม่น า้(CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) เป็นสะพานท่ีมีความ

ยาว 140 เมตร และสูงจากระดบัน า้ด้านล่าง 70 เมตร เร่ิมแรกสะพานท่ีน่ีมีโครงสร้างท่ีไม่มัน่คง ท ามาจาก

แผน่กระดานไม้สนและเชือกปอ สร้างขึน้ในปี 1889 โดย

วิศวกรโยธาชาวสก็อตแลนด์ช่ือ จอร์จ แกรนท์ แม็คเคย์ 

เพ่ือท าทางเดนิเช่ือมไปยงัป่า  ตอ่มาในปี 1910 เชือกปอ

ท่ีใช้ก็ถูกเปล่ียนมาใช้สายเคเบิลเหล็กแทนมีความ

แข็งแรงพอท่ีจะรับน า้หนกัของคนมากกว่า 1,300 คนได้

และเป็นสะพานไม้แขวนท่ียาวท่ีสุดในโลกและกล่าวกัน

ว่าสามารถรับน า้หนกัของ เคร่ืองบินรบได้ถึง 3-4 ล าเลย

ทีเดียว บริเวณโดยรอบจะมีสถานีเพาะพนัธุ์ปลาแซลมอน มีผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากปลาแซลมอนเป็นสินค้าขึน้ช่ือ

ของท่ีน่ีอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) 
ถึงเวลาอนัสมควร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบินแวคคูเวอร์ 

วันที่ 4   แวนคูเวอร์ - คัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ 
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14.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองคัลการี  โดย สายการบิน แอร์

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

16.34 น. เดนิทางถึง เมืองคัลการี (CALGARY) มลรัฐอัลเบอร์

ต้า (ALBERTA) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจมั่งมีมั่งคัง่ด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน า้มัน นับเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า และเป็น

เมืองหน้าดา่นสู่ เทือกเขาร็อกกี ้อนัสงูชนั ทุ่งหญ้าแพรร่ี

เป็นอทุยานแหง่ชาตบิามฟ์ ท่ีมีหิมะปกคลมุไปทัว่บริเวณ 

เมืองคลัการีเป็นเมืองคาวบอยท่ีมีช่ือเสียงจากการจัด

งาน STAMPEDE เป็นเทศกาลคาวบอยท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลกอีกด้วย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส์ 

(LAKE LOUISE) ทะเลสาบมีสีฟ้าเทอควอยซ์สวยงาม

ใสสะอาด  ล้อมรอบไปด้วยแนวของเทือกเขาร็อคกี ้

เมาท์เทน(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ท่ีมี

หิมะปกคลมุบนยอดเขาแตล่ะลกูอยู่ตลอดทัง้ปี  และน า

ท่านเข้าพกัโรงแรมท่ีมีแห่งเดียวในทะเลสาบแห่งนี ้ และ

สามารถมองเห็นได้ทกุมมุของทะเลสาบ ท าทา่นตราตรึงใจมิรู้ลืม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE หรือระดับเทียบเท่า 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยโฮ(YOHO 

NATIONAL PARK) คืออุทยานแห่ งชาติ ท่ี ตั ง้ อยู่

บ ริ เ วณ เ ข ต เ ทื อ ก เ ข า แ ค น า เ ดี ้ย น ร็ อ ค กี ้  

(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ในเขตรัฐบริ

ติชโคลัมเบีย ทางตะวันตกของประเทศแคนาด

ทะเลสาบมรกต(EMERALD LAKE) เป็นทะเลสา

วันที่ 5  ทะเลสาบหลุยส์ - อุทยานแห่งชาตโิยโฮ 
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มาบสีมรกตสมกบัช่ือ แสงแดดท่ีสาดส่องลงมา ท าให้เห็นในน า้ทะเลสาบเป็นสีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ไลต่ามเงา

ไม้ มีสะพานไม้ทอดยาว ลงไปสู่กระท่อมในทะเลสาบอีกด้วย  พร้อมพบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ี

สะพานหินธรรมชาติ(NATURAL BRIDGE) และชม อุโมงค์รถไฟ(SPIRAL TUNNEL) เป็นอีกจดุส าคญั

ในอทุยานแหง่ชาตโิยโฮ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลงัจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบหลุยส์(LAKE 

LOUISE) ทะเลสาบมีสีฟ้าเทอควอยซ์สวยงามใส

สะอาด ล้อมรอบไปด้วยแนวของเทือกเขาร็อคกี ้

เมาท์เทน(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ท่ีมี

หิมะปกคลมุบนยอดเขาแตล่ะลกูอยู่ตลอดทัง้ปี  มีธาร

น า้แข็งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ขึน้ไปด้านบนของยอด

เขาจะได้อีกมุมมองของทะเลสาบเม่ือมองลงมา 

ด้านหลงัเป็นภเูขาสว่นด้านหน้าเป็นทะเลสาบ ท่ีแหง่นีม้องไปด้านไหน มมุไหนก็สวยทกุมมุ เชิญทา่น อิสระใน

การเดินชมธรรมชาติท่ีไม่สามารถสมัผสัได้จากท่ีแห่งไหน เป็นความสวยงามท่ีผสมผสานกันอย่างลงตวัอีก

ด้วย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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พักที่ FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE หรือระดับเทียบเท่า 

 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองบามฟ์(BANFF TOWN) เมือง

นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของอทุยานแห่งชาติบมัฟ์ท่ีซุกตวัเข้าไป

ใน เ ทือก เขา ร็ อก กี แ้คนาดา  Banff - เ มื อ งและ

สวนสาธารณะ - ดึงดูดผู้ เข้าชมได้ตลอดทัง้ปีส าหรับ

การเล่นสกีและกีฬาฤดหูนาวอ่ืน ๆ การเดินป่าและตัง้

แคมป์น า้พรุ้อนและความงามโดยรวม เมืองนีมี้โรงแรม

ร้านอาหารร้านค้ารวมทัง้ ท่ีท าการไปรษณีย์และ

โรงพยาบาล เมืองแบมฟ์ควบคมุการเติบโตทางการค้า

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

ในเทือกเขาร็อกกี ้ในตอนใต้ของรัฐอลัเบอร์ตา ประเทศ

แคนาดา ภายในอุทยานแห่งชาติมีทุ่งน า้แข็ง ซึ่งเป็น

ธารน า้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปอเมริกาเหนือ อุทยานมี

ทิวทัศน์ท่ีสวยงามโดยเฉพาะทะเลสาบ  ธารน า้แข็ง 

และน า้พุร้อน มีป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ และสัตว์ต่างๆ 

เช่น อินทรีย์สีทอง หมีกริซลี หมีด า กวางมูส กวางมูล 

วันที่ 6   ทะเลสาบหลุยส์ - อุทยานแห่งชาตบิามฟ์ 
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กวางหางขาว แกะเขาใหญ่ คาริบ ูหมาป่า แพะภูเขา ซึ่งสวยงามเหมือนภาพวาด และให้ท่านหลงใหล

ไปกับธรรมชาติ น าท่านชมน า้ตก(BOW FALLS) น า้ตกสายส าคญัมีความเก่ียวข้องกับแม่น า้โบว์

แมน่ า้ธารน า้แข็งอนัมีช่ือเสียงของอทุยานแหง่ชาติบามพ์ คือลกัษณะความกว้างของน า้ตกท่ีลดหลัง่มา

เป็นชัน้ ไหลไปตามโขดหินและเป็นแม่น า้ล าธารอีกแห่งเข้าสู่เส้นทางอ่ืน ๆ ของรัฐ อีกทัง้เคยเป็นฉาก

ส าคัญในภาพยนตร์ช่ือก้องในอดีต เร่ือง THE RIVER OF NO RETURN  จากนัน้เพ่ือเดินทางขึน้สู่

เทือกเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN) บนยอดเขาซัลเฟอร์ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวท่ี

สวยงามมาก ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเขาลูกนีคื้อ Sanson's Peak น าท่านน่ังกระเช้า Gondola ขึน้ไป

เทือกเขาซลัเฟอร์เป็นจดุก าเนิดของบอ่น า้ร้อนมากมายในอทุยานโดยเม่ือฝนตกลงมาท่ียอดเขาน า้ฝน

จะไหลผา่นชัน้ก ามะถนัและได้รับความ ร้อนจากใต้โลก จงึกลายเป็นบอ่น า้ร้อน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั น้ น าท่ าน เดินทางกลับสู่ เ มื อ ง คั ลก า รี

(CALGARY) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจมั่งมีมั่งคั่งด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน า้มนั นบัเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึ่งของรัฐอลัเบอร์ต้า ให้ท่านได้

เท่ียวชมเมืองได้อย่างเต็มท่ี พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ี

ระลกึ จนถึงเวลาอนัสมควร 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ MARRIOTT CALGARY AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางบสู ่สนามบนิ เมืองคัลการี (CALGARY) 

เที่ยง   อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบินตามอัธยาศัย (คืนเงนิสดท่านละ 30 CAD) 

12.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองโตรอนโต (TORONTO) โดย สายการบนิ แอร์แคนาดา (AC) เท่ียวบนิท่ี AC 140 

(12.10-17.45) 

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

ของรัฐออนตาริโอ ใหญ่ท่ีสดุในประเทศแคนาดา และ

เป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบัท่ี 4 ในทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วย 

ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีมีหลายเชือ้ชาติมากท่ีสุดเมือง

หนึ่ง และโทรอนโตเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ 

ศิลปะ วฒันธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี พ.ศ. 

2548 รัฐบาลแคนาดาได้จดัให้โทรอนโตเป็นเมืองหลวง

วฒันธรรมของประเทศ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ CN TOWER ซึ่งตัง้อยู่ในย่านใจ

กลาง เ มื อง โตรอน โต  ช่ื ออาคาร  CN ย่ อมาจาก 

"Canadian National Railway"เป็นหอคอยส่ือสารและ

สังเกตการณ์รูปทรงเหมือนเข็มและมีระเบียงล้อมรอบ

เป็นระยะๆ เพ่ือใช้เป็นชัน้ชมวิวชัน้ล่างภายในทาวเวอร์มี

ภัตตาคารและร้านอาหารหรูไว้ให้ทานอาหารพร้อมชม

ความงามยามคา่คืนของโตรอนโต ณ จดุชมวิวสงูสดุของ 

CN TOWER หรือ สกายพอด (Sky Pod) นักท่องเท่ียว

จะสามารถชมทิวทศัน์ท่ีงดงามจนน่าทึ่งของนครโตรอน

โต  และมีความสูงมากกว่าหอคอยออสตานกิโนใน

มอสโก CN TOWER ได้รับการบนัทกึวา่เป็นสิ่งก่อสร้างท่ี

มีความสงูท่ีสดุในโลกเป็นเวลาถึง 32 ปี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

วันที่ 8   เมืองโตรอนโต - CN TOWER - ช็อปป้ิง 
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น าท่านผ่อนคลายด้วยการเดินช็อปปิง้ ห้างสแควร์วันช้

อปป้ิงเซ็นเตอร์ เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในโต

รอนโต มีร้านค้ากว่า 360 ร้านค้า ให้ท่านได้เดินช็อปปิง้

กันอย่างเต็มท่ีแบบจุใจ ภายในยังมีห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่อย่าง WALMART, SEARS, THE BAY อาทิ 

BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, 

BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN 

EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER และยงัมีร้านอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเย่ียมชมหมู่บ้าน(NIAGARA ON THE LAKE) 

ซึง่เป็นหมูบ้่านเก่าแก่ ตัง้อยูริ่มทะเลสาบออนตาริโอ และ

ยงัคงอนุรักษ์สภาพและบรรยากาศแบบดัง้เดิมไว้อย่าง

สมบูรณ์แบบ แวะชมหอนาฬิกา วิวบ้านแต่ละหลังมี

ความสวยงาม มีเอกลกัษณ์เป็นอย่างมาก น าท่านเท่ียว

ชมNIAGARA PARK FLORAL CLOCK เ ป็นนาฬิกา

ดอกไม้ท่ีมีการประดบัตกแตง่ดอกไม้นานาชนิดได้อย่าง

สวยงามและลงตวั ท่านจะได้ชมดอกไม้ตามฤดกูาล จึง

ท าให้นาฬิกาดอกไม้ มีความสวยงามและเป็นเอกลกัษณ์

ในแต่ละฤดกูาล จากนัน้น าท่านผ่านชมมหาวิทยาลัย

โตรอนโต(UNIVERSITY OF TORONTO) คือ เซนต์

จอร์จ ตัง้ในใจกลางเมืองโตรอนโตซึ่งล้อมรอบไปด้วย

อทุยานควีนส์ปาร์กและรัฐสภาออนแทรีโอ วิทยาเขตอีก 

2 แหง่คือมหาวิทยาลยัโทรอนโตสการ์โบโร (UTSC) และ

มหาวิทยาลัยโทรอนโตมิสซิสซอกา (UTM) จัดตัง้โดย 

จอห์น สแทรชาน เพ่ือให้เป็นคิงส์คอลเลจโดยได้รับพระ

วันที่ 9   เมืองโตรอนโต - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - อุทยานแห่งชาตนิ า้ตกไนแองการ่า - ล่องเรือ 
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บรมราชานุญาตเม่ือ ค.ศ. 1828 และเปล่ียนช่ือมาเป็นมหาวิทยาลยัโทรอนโต เม่ือ ค.ศ. 1850 หลงัจากการ

ตดัความสมัพนัธ์กบัคริสตจกัรแหง่องักฤษ มหาวิทยาลยัโทรอนโตก็ถกูจดัอยูใ่นกลุม่มหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุดของ

โลก ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโทรอนโตได้ท าให้เกิดเคร่ืองควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ หลอดลม

เทียม การปลูกถ่ายปอดซีกเดียว การปลูกถ่ายเส้นประสาท ตบัอ่อนเทียม เลเซอร์เคมี ชุดบินอวกาศ กล้อง

จลุทศัน์อีเล็กตรอนท่ีใช้งานได้เคร่ืองแรก การโคลนที-เซลล์ครัง้แรกและการสกดัอินซูลิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตนิ า้ตกไนแองการ่า (NIAGARA FALLS STATE PARK) ได้ช่ือวา่เป็น
หนึ่งในน า้ตกท่ียิ่ งใหญ่ท่ีสุดในโลก ตัง้อยู่ ระหว่าง
ชายแดนรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และรัฐออน
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 า้ตกด้วยกัน คือน ้าตกเกือกม้า 
(Horseshoe Fall  s) อยู่ ท า ง ฝ่ั ง แคนาดา , น ้า ต ก

อเมริกา (American Falls) อยู่ทางฝ่ังสหรัฐอเมริกา 
และน า้ตก (Bridal Veil) อยู่ทางฝ่ังอเมริกาเช่นกัน ช่วง
หน้าหนาว ก็จะเห็นน า้ตกกลายเป็นน า้แข็ง ยามค ่าคืนจะมีการแสดงแสงไฟอร่ามตาไปท่ีน า้ตก ถือได้ว่าท่ีน่ี
เป็น The Must ของแคนาดา เชิญท่านรวมกิจกรรม ล่องเรือชมน า้ตกไนแองการ่า (HORNBLOWER 

NIAGARA CRUISES) ทา่นจะได้ช่ืนชมกบัน า้ตกไนแองการ่าอยา่งใกล้ชิด ได้สมัผสัน า้ตกท่ีได้ช่ือวา่มีความ
สวยงามและยิ่งใหญ่อลงัการติดอนัดบัโลก จากนัน้แวะชม จุดชมวิว (TABLE ROCK) เป็นชัน้หินขนาด
ใหญ่ท่ีย่ืนออกมาจากฝ่ังแคนาดาท่ี น า้ตกไนแองการ่า รัฐออนแทรีโอ ทางเหนือของหอสงัเกตการณ์ อิสระให้
ทา่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั และ เดนิเลน่รอบบริเวณน า้ตกไนแองการ่า จนถึงเวลาอนัสมควร 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที่ MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ออกเดนิทางจากก เมืองโตรอนโต กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบนิ แอร์แคนาดา (AC) พบเท่ียวบนิท่ี AC15 

(09.50-13.15) / AC6129 (15.55-18.00+1) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 30 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะ

เปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินฮ่องกง) บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 

วันที่ 10   เมืองโตรอนโต - สนามบนิ 

วันที่ 11   สนามบนิสุวรรณภูมิ 
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18.00 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
 

ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม  
1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 
2. คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัใกล้เคียงกนั ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลีย่นที่พกั ไปพกั
เมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น  

หมายเหต ุ: บริการไมร่วมในรายการทวัร์ !!! 

1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใช้จา่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์ 
(อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลีย่นแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 

2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใช้จา่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์  

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

 

 

 
 
 

 

 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 23 กิโลกรัม) และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียก
เก็บ และกรณีน า้สมัภาระเกินทา่นต้องเสยีคา่ปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนัตามรายการทวัร์ 
7. คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
8. คา่ประกนัรักษาโควิดระหวา่งเดินทาง (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
9. คา่วซีา่แคนาดาและบริการ 
10. คา่รถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นญุาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
11. กระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิว้ 
12. ซิมเน็ตตา่งประเทศ  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ  

2. คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร เคร่ืองดื่ม คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นต้น  

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

4. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. คา่พนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ // ส าหรับหวัหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน า้ใจจากท่าน  
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 90,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 วนั
นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 

4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 
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1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณา 
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นต้องแจ้งให้ทางบริษัท
ฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนข้างนานและ
อาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ตา่งประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซา่ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั
หรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัท
ด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซา่ และจ านวนหน้าหนงัสอื
เดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 80,000 บาท  

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมม่ี Refund จากทางสาย
การบิน เนื่องจากเป็นตัว๋ Charter Flight 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่
นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

1. เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์ช าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงิน 
ได้ทกุกรณี 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไมค่รบตาม
จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

4. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน ค่ามดัจ าโรงแรม
(กรณีมีการเรียกเก็บ) 
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5. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

6. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตาม
ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไมม่ี
อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 


