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11.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอรส์าย

การบนิแอรแ์คนาดา (AC) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

13.55 น. ออกเดินทางสูเ่มืองแวนคูเวอร ์โดยสายการบิน แอรแ์คนาดา (AC) พบเที่ยวบินที่ AC6130  

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

เครือ่งทีส่นามบนิฮ่องกง) บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วันที ่1  กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) - แวนคูเวอร ์  



KCA111110-AC GRAND CANADA 11D 9N 

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

แคนาดา (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

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

สมบูรณข์องธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอย่าง

ลงตัว แวนคูเวอร์นับได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน

แคนาดาตะวนัออก เป็นเมืองที่ควรค่าแก่การเดินทาง

มาสัมผัสและยังติดอันดับเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่ง

ของโลก  
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พักที ่HOTEL RIVER ROCK CASINO หรือระดับเทยีบเทา่ 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ท่า เ รือซอร์วาสเซน(TSAW 

WASSEN) ล่องเรือเฟอรร์ี่ข้ามช่องแคบจอรเ์จียอัน
สวยงามสู่ เกาะวิคตอเรีย (VICTORIA) เป็นเกาะ
ขนาดใหญ่ในหมู่เกาะอารก์ติกที่เลาะเลียบไปตาม
รอยต่อระหว่างนูนาวุตและดินแดนตะวันตกเฉียง
เหนือของแคนาดาเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สดุที่แปดในโลก 
และน าท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมือง
วิกตอเรีย (BRITISH COLUMBIA PARLIAMENT 
BUILDINGS) อาคารที่ส  าคญัและเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามที่สดุของเมืองวิคตอเรียแวดลอ้มดว้ย
อุทยานไม้ดอกนานาพันธ์ท าให้มีทัศนียภาพอันงดงามเป็นอย่างยิ่ง อาคารแห่งนีต้ั้งอยู่ในใจกลางเมือง
วิกตอเรีย ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง จึงไม่ควรพลาดหากมี
โอกาสมาเยือนเมืองมรดกโลกแห่งนี ้

วันที ่2  แวนคูเวอร ์- ทา่เรือซอรว์าสเซน - สวนบูชารด์ - ชมเมืองวิคตอเรีย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จ า กนั้ น น า ท่ า น ช ม  ส ว น บู ช า ร์ ด  ( Butchart 

Gardens) อยู่ในเมืองวิคตอเรีย สวนดอกไมท้ี่ไดร้บั

การยกย่องว่าเป็นสวนดอกไมท้ี่งดงามที่สดุแห่งหนึ่ง

ในโลก และเป็นโบราณสถานแห่งชาติของแคนาดา

อีกดว้ย เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่มีช่ือเสียงมาก

ที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย ในสวนมีแปลงดอกไม้

นานาพันธุ์รวมทั้งศาลาแสดงดนตรีกลางสวนด้วย 

สว่นตอนกลางคืนสวนแห่งนีจ้ะประดบัไฟอย่างสวยงาม ถึงเวาอนัสมควร น าท่านนั่งเรือเฟอรร์ี่ กลบัสู่ แวนคู
เวอร ์

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 พักที ่HOTEL RIVER ROCK CASINO หรือระดับเทยีบเทา่ 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้ น น า ท่ า นสแตนลี ย์  พ า ร์ ค (STANLEY 

PARK) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง

แวนคูเวอร ์ที่ล้อมรอบตัวเมืองแวนคูเวอรใ์นบริติช

โคลมัเบียแคนาดาและลอ้มรอบไปดว้ย อดุมสมบูรณ์

ไปดว้ยสีเขียวของตน้ไมพ้ืน้เมืองทั่วบริเวณ  นอกจาก

จะเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของชาวเมือง

อีกดว้ย ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับเสาโทเทม(TOTEM 

POLE) เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาว

พืน้เมืองแคนาดา 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

วันที ่3  แวนคูเวอร ์- เเกสทาวน ์- สแตนลีย ์พารค์ - เสาโทเทม  
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น าท่านเดินทางสู่เเกสทาวน(์GAS TOWN) เป็นที่ย่านเก่าแก่ที่สดุของ แวนคเูวอร ์ที่นี่เป็นย่านธุรกิจการคา้ที่

ส  าคญัของเมืองมาตัง้แต่ในอดีต ซึ่งจะสงัเกตเห็นตึกราบา้นช่องที่ยงัคงสภาพตึกเก่าอนังดงามใหไ้ดช้ม และ

ยงัมีรา้นขายสินคา้เก่าๆ ในรูปแบบเดิมๆ ที่ดแูลว้สวยงามเช่นกนั เขียวของตน้ไมพ้ืน้เมืองทั่วบรเิวณ  นอกจาก

จะเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของชาวเมือง

อีกดว้ย  
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พักที่ HOTEL RIVER ROCK CASINO หรือระดับ
เทยีบเทา่ 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สะพานแขวนข้ามแม่น ้า(CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) เป็นสะพานที่มีความ

ยาว 140 เมตร และสงูจากระดบัน า้ดา้นล่าง 70 เมตร เริ่มแรกสะพานที่นี่มีโครงสรา้งที่ไม่มั่นคง ท ามาจาก

แผ่นกระดานไมส้นและเชือกปอ สรา้งขึน้ในปี 1889 โดย

วิศวกรโยธาชาวสก็อตแลนดช่ื์อ จอรจ์ แกรนท ์แม็คเคย ์

เพื่อท าทางเดินเช่ือมไปยงัป่า  ต่อมาในปี 1910 เชือกปอ

ที่ ใช้ก็ถูกเปลี่ยนมาใช้สายเคเบิลเหล็กแทนมีความ

แข็งแรงพอที่จะรบัน า้หนกัของคนมากกว่า 1,300 คนได้

และเป็นสะพานไมแ้ขวนที่ยาวที่สดุในโลกและกล่าวกนั

ว่าสามารถรบัน า้หนกัของ เครื่องบินรบไดถ้ึง 3-4 ล าเลย

ทีเดียว บรเิวณโดยรอบจะมีสถานีเพาะพนัธุป์ลาแซลมอน มีผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากปลาแซลมอนเป็นสินคา้ขึน้ช่ือ

ของที่นี่อีกดว้ย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) 

ถึงเวลาอนัสมควร จากน้ันน าทา่นเดนิทางสู่สนามบนิแวคคูเวอร ์

วันที ่4   แวนคูเวอร ์- คัลการี - ทะเลสาบหลุยส ์
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14.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองคัลการี  โดย สายการบิน แอร์

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

16.34 น. เดินทางถึง เมืองคัลการี (CALGARY) มลรัฐอัลเบอร์

ต้า (ALBERTA) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจมั่งมีมั่งคั่งดว้ย

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน า้มัน นับเป็นเมืองที่

ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอรต์้า และเป็น

เมืองหนา้ด่านสู่ เทือกเขารอ็กกี ้อนัสงูชนั ทุ่งหญา้แพรรี่

เป็นอทุยานแห่งชาติบามฟ์ ที่มีหิมะปกคลมุไปทั่วบรเิวณ 

เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีช่ือเสียงจากการจัด

งาน STAMPEDE เป็นเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดใน

โลกอีกดว้ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส ์

(LAKE LOUISE) ทะเลสาบมีสีฟ้าเทอควอยซส์วยงาม

ใสสะอาด  ลอ้มรอบไปดว้ยแนวของเทือกเขาร็อคกี้ 

เมาท์เทน(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ที่ มี

หิมะปกคลมุบนยอดเขาแต่ละลกูอยู่ตลอดทัง้ปี  และน า

ท่านเขา้พกัโรงแรมที่มีแห่งเดียวในทะเลสาบแห่งนี ้และ

สามารถมองเห็นไดท้กุมมุของทะเลสาบ ท าท่านตราตรงึใจมิรูล้ืม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 พักที ่FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE หรือระดับเทยีบเทา่ 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยโฮ(YOHO 

NATIONAL PARK) คืออุทยานแห่ งชาติที่ ตั้ ง อยู่

บ ริ เ วณ เ ข ต เ ทื อ ก เ ข า แ ค น า เ ดี้ ย น ร็ อ ค กี้  

(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ในเขตรัฐบริ

ติชโคลัมเบีย ทางตะวันตกของประเทศแคนาด

ทะเลสาบมรกต(EMERALD LAKE) เป็นทะเลสา

มาบสีมรกตสมกบัช่ือ แสงแดดที่สาดส่องลงมา ท าให้

วันที ่5  ทะเลสาบหลุยส ์- อุทยานแหง่ชาติโยโฮ 
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เห็นในน า้ทะเลสาบเป็นสีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ไลต่ามเงาไม ้มีสะพานไมท้อดยาว ลงไปสูก่ระท่อมในทะเลสาบ

อีกดว้ย พรอ้มพบความมหัศจรรยข์องธรรมชาติที่สะพานหินธรรมชาติ(NATURAL BRIDGE) และชม 

อุโมงคร์ถไฟ(SPIRAL TUNNEL) เป็นอีกจดุส าคญัในอทุยานแห่งชาติโยโฮ  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากนัน้ น าท่านเดินทางสูท่ะเลสาบหลุยส(์LAKE 

LOUISE) ทะเลสาบมีสีฟ้าเทอควอยซ์สวยงามใส

สะอาด ล้อมรอบไปด้วยแนวของเทือกเขาร็อคกี้ 

เมาทเ์ทน(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ที่มี

หิมะปกคลมุบนยอดเขาแต่ละลกูอยู่ตลอดทัง้ปี  มีธาร

น า้แข็งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง ขึน้ไปดา้นบนของยอด

เขาจะได้อีกมุมมองของทะเลสาบเม่ือมองลงมา 

ดา้นหลงัเป็นภเูขาสว่นดา้นหนา้เป็นทะเลสาบ ที่แห่งนีม้องไปดา้นไหน มมุไหนก็สวยทกุมมุ เชิญท่าน อิสระใน

การเดินชมธรรมชาติที่ไม่สามารถสมัผสัไดจ้ากที่แห่งไหน เป็นความสวยงามที่ผสมผสานกนัอย่างลงตวัอีก

ดว้ย 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พักที ่FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE หรือระดับเทยีบเทา่ 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองบามฟ์(BANFF TOWN) เมือง

นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของอทุยานแห่งชาติบมัฟ์ที่ซุกตวัเขา้ไป

ใน เทื อก เขา ร็ อก กี้แคนาดา  Banff - เ มื อ งและ

สวนสาธารณะ - ดึงดูดผูเ้ขา้ชมไดต้ลอดทัง้ปีส  าหรบั

การเล่นสกีและกีฬาฤดหูนาวอื่น ๆ การเดินป่าและตัง้

แคมป์น า้พรุอ้นและความงามโดยรวม เมืองนีมี้โรงแรม

ร้านอาหารร้านค้ารวมทั้งที่ท  าการไปรษณีย์และ

โรงพยาบาล เมืองแบมฟ์ควบคมุการเติบโตทางการคา้

อ ย่ า ง เ ข้ ม ง ว ด เ พื่ 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 า้แข็ง ซึ่งเป็น

ธารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุในทวีปอเมริกาเหนือ อุทยานมี

ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะทะเลสาบ  ธารน า้แข็ง 

และน า้พุรอ้น มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และสัตวต์่างๆ 

เช่น อินทรียส์ีทอง หมีกริซลี หมีด า กวางมสู กวางมลู 

กวางหางขาว แกะเขาใหญ่ คาริบู หมาป่า  แพะ

ภเูขา ซึ่งสวยงามเหมือนภาพวาด และใหท้่านหลงใหล

ไปกับธรรมชาติ น าท่านชมน ้าตก(BOW FALLS) น า้ตกสายส าคัญมีความเก่ียวขอ้งกับแม่น า้โบว์

แม่น า้ธารน า้แข็งอนัมีชื่อเสียงของอทุยานแห่งชาติบามพ ์คือลกัษณะความกวา้งของน า้ตกที่ลดหลั่งมา

เป็นชัน้ ไหลไปตามโขดหินและเป็นแม่น า้ล  าธารอีกแห่งเขา้สู่เสน้ทางอื่น ๆ ของรฐั อีกทัง้เคยเป็นฉาก

ส าคัญในภาพยนตรช่ื์อก้องในอดีต เรื่อง THE RIVER OF NO RETURN  จากนั้นเพื่อเดินทางขึน้สู่

เทือกเขาซัลเฟอร ์(SULPHUR MOUNTAIN) บนยอดเขาซัลเฟอร ์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่

สวยงามมาก ยอดเขาที่สงูที่สดุของเขาลกูนีค้ือ Sanson's Peak น าท่านน่ังกระเช้า Gondola ขึน้ไป

วันที ่6   ทะเลสาบหลุยส ์- อุทยานแหง่ชาติบามฟ์ 
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เทือกเขาซลัเฟอรเ์ป็นจดุก าเนิดของบ่อน า้รอ้นมากมายในอทุยานโดยเม่ือฝนตกลงมาที่ยอดเขาน า้ฝน

จะไหลผ่านชัน้ก ามะถนัและไดร้บัความ รอ้นจากใตโ้ลก จึงกลายเป็นบอ่น า้รอ้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่ าน เดิ นทางกลับสู่ เ มื อ งคั ล ก า รี

(CALGARY) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจมั่งมีมั่งคั่ งด้วย

ทรพัยากรธรรมชาติ ทรพัยากรน า้มนั นับเป็นเมืองที่

ใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบัหนึ่งของรฐัอลัเบอรต์า้ ใหท้่านได้

เที่ยวชมเมืองได้อย่างเต็มที่  พรอ้มถ่ายภาพเป็นที่

ระลกึ จนถึงเวลาอนัสมควร 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พักที ่MARRIOTT CALGARY AIRPORT หรือระดับเทยีบเทา่ 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางบสู ่สนามบิน เมืองคัลการี (CALGARY) 
เทีย่ง   อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบนิตามอัธยาศัย (คืนเงนิสดทา่นละ 30 CAD) 

12.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองโตรอนโต (TORONTO) โดย สายการบิน แอรแ์คนาดา (AC) เที่ยวบินที่ AC 140 

(12.10-17.45) 

17.45 น. เดินทางถึงเมืองโตรอนโต (TORONTO) เมืองหลวง

ของรัฐออนตาริโอ ใหญ่ที่สดุในประเทศแคนาดา และ

เป็นเมืองที่ใหญ่อนัดบัที่ 4 ในทวีปอเมรกิาเหนืออีกดว้ย 

ซึ่งไดช่ื้อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชือ้ชาติมากที่สุดเมือง

หนึ่ง และโทรอนโตเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ 

ศิลปะ วฒันธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี พ.ศ. 

2548 รฐับาลแคนาดาไดจ้ดัใหโ้ทรอนโตเป็นเมืองหลวง

วฒันธรรมของประเทศ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
พักที ่MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรือระดับเทยีบเทา่ 
 

 

วันที ่7   คัลการี - เมืองโตรอนโต 

วันที ่8   เมืองโตรอนโต - CN TOWER - ช็อปป้ิง 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ CN TOWER ซึ่งตัง้อยู่ในย่านใจ

กลาง เ มือง โตรอนโต  ช่ื ออาคาร  CN ย่ อมาจาก 

"Canadian National Railway"เป็นหอคอยสื่อสารและ

สังเกตการณรู์ปทรงเหมือนเข็มและมีระเบียงลอ้มรอบ

เป็นระยะๆ เพื่อใชเ้ป็นชัน้ชมวิวชัน้ลา่งภายในทาวเวอรมี์

ภัตตาคารและรา้นอาหารหรูไวใ้หท้านอาหารพรอ้มชม

ความงามยามค่าคืนของโตรอนโต ณ จดุชมวิวสงูสดุของ 

CN TOWER หรือ สกายพอด (Sky Pod) นักท่องเที่ยว

จะสามารถชมทิวทศันท์ี่งดงามจนน่าทึ่งของนครโตรอน

โต  และมีความสูงมากกว่าหอคอยออสตานกิโนใน

มอสโก CN TOWER ไดร้บัการบนัทกึวา่เป็นสิ่งก่อสรา้งที่

มีความสงูที่สดุในโลกเป็นเวลาถึง 32 ปี  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านผ่อนคลายดว้ยการเดินช็อปป้ิง ห้างสแควรว์ันช้

อปป้ิงเซ็นเตอร ์เป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ในโต

รอนโต มีรา้นคา้กว่า 360 รา้นคา้ ใหท้่านไดเ้ดินช็อปป้ิง

กันอย่างเต็มที่แบบจุใจ ภายในยังมีห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่อย่าง WALMART, SEARS, THE BAY อาทิ 

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

BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN 

EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER และยงัมีรา้นอื่นๆ อีกมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
พักที ่MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรือระดับเทยีบเทา่ 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

วันที ่9   เมืองโตรอนโต - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - อุทยานแหง่ชาตนิ า้ตกไนแองการ่า - ล่องเรือ 
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น าท่านเยี่ยมชมหมู่บ้าน(NIAGARA ON THE LAKE) 

ซึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ ตัง้อยู่รมิทะเลสาบออนตารโิอ และ

ยงัคงอนุรกัษ์สภาพและบรรยากาศแบบดัง้เดิมไวอ้ย่าง

สมบูรณ์แบบ แวะชมหอนาฬิกา วิวบ้านแต่ละหลังมี

ความสวยงาม มีเอกลกัษณเ์ป็นอย่างมาก น าท่านเที่ยว

ชมNIAGARA PARK FLORAL CLOCK เ ป็นนาฬิกา

ดอกไมท้ี่มีการประดบัตกแต่งดอกไมน้านาชนิดไดอ้ย่าง

สวยงามและลงตวั ท่านจะไดช้มดอกไมต้ามฤดกูาล จึง

ท าใหน้าฬิกาดอกไม ้มีความสวยงามและเป็นเอกลกัษณ์

ในแต่ละฤดูกาล จากนัน้น าท่านผ่านชมมหาวิทยาลัย

โตรอนโต(UNIVERSITY OF TORONTO) คือ เซนต์

จอรจ์ ตั้งในใจกลางเมืองโตรอนโตซึ่งลอ้มรอบไปดว้ย

อทุยานควีนสป์ารก์และรฐัสภาออนแทรีโอ วิทยาเขตอีก 

2 แห่งคือมหาวิทยาลยัโทรอนโตสการโ์บโร (UTSC) และ

มหาวิทยาลัยโทรอนโตมิสซิสซอกา (UTM) จัดตั้งโดย 

จอหน์ สแทรชาน เพื่อใหเ้ป็นคิงสค์อลเลจโดยไดร้บัพระ

บรมราชานุญาตเม่ือ ค.ศ. 1828 และเปลี่ยนช่ือมาเป็น

มหาวิทยาลยัโทรอนโต เม่ือ ค.ศ. 1850 หลงัจากการตดั

ความสมัพนัธก์บัคริสตจกัรแห่งองักฤษ มหาวิทยาลยัโท

รอนโตก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของ

โลก ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลยัโทรอนโตไดท้ าใหเ้กิดเครื่องควบคุมจังหวะการเตน้ของหัวใจ หลอดลม

เทียม การปลกูถ่ายปอดซีกเดียว การปลกูถ่ายเสน้ประสาท ตบัอ่อนเทียม เลเซอรเ์คมี ชุดบินอวกาศ กลอ้ง

จลุทศันอ์ีเล็กตรอนที่ใชง้านไดเ้ครื่องแรก การโคลนที-เซลลค์รัง้แรกและการสกดัอินซูลิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู ่อุทยานแหง่ชาตนิ า้ตกไนแองการ่า (NIAGARA FALLS STATE PARK) ไดช่ื้อวา่เป็น
หนึ่ งในน ้าตกที่ยิ่ งใหญ่ที่สุดในโลก 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) อยู่ ท า ง ฝ่ั งแคนาดา , น ้ า ตก
อเมริกา (American Falls) อยู่ทางฝ่ังสหรัฐอเมริกา 
และน ้าตก (Bridal Veil) อยู่ทางฝ่ังอเมริกาเช่นกนั ช่วง
หนา้หนาว ก็จะเห็นน า้ตกกลายเป็นน า้แข็ง ยามค ่าคืนจะมีการแสดงแสงไฟอรา่มตาไปที่น  า้ตก ถือไดว้่าที่นี่
เป็น The Must ของแคนาดา เชิญท่านรวมกิจกรรม ล่องเรือชมน ้าตกไนแองการ่า (HORNBLOWER 

NIAGARA CRUISES) ท่านจะไดช่ื้นชมกบัน า้ตกไนแองการา่อย่างใกลช้ิด ไดส้มัผสัน า้ตกที่ไดช่ื้อวา่มีความ
สวยงามและยิ่งใหญ่อลงัการติดอนัดบัโลก จากนัน้แวะชม จุดชมวิว (TABLE ROCK) เป็นชัน้หินขนาด
ใหญ่ที่ยื่นออกมาจากฝ่ังแคนาดาที่ น า้ตกไนแองการา่ รฐัออนแทรีโอ ทางเหนือของหอสงัเกตการณ ์อิสระให้
ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั และ เดินเลน่รอบบรเิวณน า้ตกไนแองการา่ จนถึงเวลาอนัสมควร 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
พักที ่MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรือระดับเทยีบเทา่ 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ออกเดินทางจากก เมืองโตรอนโต กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบิน แอรแ์คนาดา (AC) พบเที่ยวบินที่ AC15 

(09.50-13.15) / AC6129 (15.55-18.00+1) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 30 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะ

เปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิฮ่องกง) บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

18.00 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

วันที ่10   เมืองโตรอนโต - สนามบิน 

วันที ่11   สนามบนิสุวรรณภมู ิ

หมายเหต ุ: บรกิารไม่รวมในรายการทวัร ์!!! 

1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้่าย สว่นนีไ้ม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์
(อตัราคา่บริการตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 
 

2.กลบัถึงไทย ค่าที่พกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใชจ้่ายไม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 

ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท้ี่ https://www.shathailand.com หรอื https://www.thailandsha.com 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดนิทาง 
 

ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 

เสาร-์อังคาร 
(วนัหยดุสงกรานต)์ 

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

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
2. คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คียงกนั ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนที่พกั ไปพกั
เมืองใกลเ้คียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรห์รอืมีเทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที่บรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 23 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรยีก
เก็บ และกรณีน า้สมัภาระเกินท่านตอ้งเสียค่าปรบัตามที่สายการบินเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนัตามรายการทวัร ์
7. คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกนัรกัษาโควิดระหวา่งเดินทาง (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วีซา่แคนาดาและบรกิาร 
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10. คา่รถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนญุาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
11. กระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิว้ 
12. ซิมเน็ตต่างประเทศ  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

1. คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร เครื่องดื่ม คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

4. คา่ภาษีน า้มนัที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
6. ค่าทปิไกด ์คนขับรถ // ส าหรับหวัหน้าทวัรแ์ล้วแต่ความประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 80,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนั
นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บรษิัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัท
ฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและ
อาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั
หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
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4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัท
ดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือ
เดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรบัติดวีซา่ไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเรื่องตั๋วเครื่องบนิและทีน่ั่งบนเครื่องบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึง่มีคา่ใชจ่้าย ประมาณ 70,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่มี Refund จากทางสาย
การบิน เน่ืองจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

1. เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทวัรช์  าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน 
ไดท้กุกรณี 

2. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน ค่ามดัจ าโรงแรม
(กรณีมีการเรียกเก็บ) 

5. กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง
บรษัิทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมทีพั่ก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
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2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มี
อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 


