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169,000.- 
(มัดจ ำท่ำนละ 40,000.-) 

ก ำหนดวันเดินทำง 10 – 21 เม.ย. 62 
15 - 26 พ.ค. 62 12 – 23 มิ.ย. 62 24 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 

07 – 18 ส.ค. 62 11 – 22 ก.ย. 62 09 – 20 ต.ค. 62 

 
 

วันที่ (1) : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ – สะพำนแขวนคำปิลำโน – ย่ำนแกสทำวน ์
วันที่ (2) :  แวนคูเวอร์ – วิกตอเรีย – สวนบูชำร์ด 
วันที่    (3) :    แวนคูเวอร์ – คัลกำรี – บำนฟ์ – น  ำตกโบว์ – เทือกเขำซัลเฟอร์ 
วันที่ (4) : บำนฟ์ – โคลัมเบยีไอซ์ฟิลด์ – ทะเลสำบเลคหลยุส์ – คัลกำร ี
วันที่ (5) : คัลกำรี – ควิเบก 
วันที่ (6) : ควิเบก – น  ำตกมอนท์โมเรนซ่ี – มอนทรีออล 
วันที่ (7) : มอนทรีออล – วิหำรนอร์ธเทอดำม – ออ๊ตตำวำ 
วันที่    (8) :  อ๊อตตำวำ – ล่องเรือชมควำมงำมทะเลสำบ 1,000 เกำะ – โตรอนโต้ 
วันที่ (9) : โตรอนโต้ – น  ำตกไนแองกำร่ำ – ล่องเรือ Hornblower – นั่งเฮลิคอปเตอร์ 
วันที่   (10) : น  ำตกไนแองกำร่ำ – โตรอนโต้ – Outlet – สนำมบิน 
วันที่   (11) : โตรอนโต้ - ฮ่องกง 
วันที่   (12) : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

 

แคนำดำ 12 วัน 
 

กรุ๊ป 10 – 14 ท่ำน ใช้รถ 21 ท่ีนั่ง , กรุ๊ป 15 – 19 ท่ำน ใช้รถ 28 ท่ีนั่ง , กรุ๊ป 20 ท่ำนขึ นไป ใช้รถ 49 
ท่ีนั่ง 
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วันที ่(1)  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ – สะพำนแขวนคำปิลำโน – ย่ำนแกสทำวน ์
 

05.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค แถว M ประตู 6 
08.15 น.  ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 700  
12.10 น.  เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
16.15 น.  ออกเดินทางสู่ แวนคูเวอร์ โดยเท่ียวบินท่ี CX 838  
   

******* บินข้ำมเส้นแบ่งเขตเวลำสำกล ******* 
 

13.30 น.  เดินทางถึง แวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดาน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
และ ศุลกากร    
น าท่านเข้าชม สะพำนแขวนคำปิลำโน (Capilano Bridge) ซึ่งเป็นสะพานไม้แขวนท่ียาวที่สุดใน
ประเทศแคนาดา ทอดยาวข้ามเหวลึกและสามารถชมคาปิลาโนแคนยอนท่ีอยู่ลึกลงไปเบื้องล่าง  

น าท่านชม สวนสแตนลี่ย์ (Stanley Park) ท่ีต้ังอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ ลักษณะเป็นเหมือนเกาะ
ยื่นลงไปในเบอร์ราดอินเลท ในสวนมีต้นไม้ขนาดใหญ่ท่ีมีอายุนับ 100 ปี สวนแห่งนี้เป็นสถานท่ีท่ีชาว
แคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสีผิวได้มาใช้ประโยชน์บนพื้นท่ีสีเขียวกลางเมือง เพื่อการพักผ่อนหย่อน
ใจ สันทนาการ และออกก าลังกาย จุดเด่นของสวนสาธารณะท่ีนักท่องเท่ียว เข้าชมกันมากท่ีสุด
ถ่ายรูปคู่กับ เสำอินเดียนแดง (Totem Pole)ท่ีเก่าแก่เสาสัญลักษณ์ท่ีต้ังไว้เพื่อระลึกว่าบริเวณนี้
เคยเป็นถิ่นท่ีอยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียมาก่อน ซึ่งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรื่องราว
ความเป็นมาของเผ่าและเป็นท่ีเก็บอัฐิของคนตาย หรือสถานท่ีประจานศัตรู กลุ่มเสาแห่งนี้  ได้ถูก
น ามาจากท่ีต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ท่ีชาวพื้นเมืองในท้องถิ่นท าขึ้น  
น าท่านชม ย่ำนแกสทำวน์ (Gass Town) เป็นชุมชนแรกของคนท่ีมาต้ังถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติช
โคลัมเบียก่อนท่ีจะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญท่ีนักท่องเท่ียวจะต้องแวะมา
เยี่ยมชมแหล่งก าเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ ส าหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่า
สถาปัตยกรรมวิกตอเรียท่ีได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดท่ีน่าสนใจ คือ รูปปั้น
ของแกสซี แจ็คท่ีต้ังอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง  
จากนั้นน าท่านชม นำฬิกำเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน  ำ โดยนาฬิกาไอน้ าจะตีเสียงดัง
บอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่น
ไอน้ าพวยพุ่งออกมาทุก 1 ช่ัวโมง 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Empire Landmark Hotel หรือเทียบเท่ำ 
  
วันที(่2)  แวนคูเวอร์ – วิกตอเรีย – สวนบูชำร์ด 
  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือซอร์วำสเซน (Tsawwassen) เพื่อล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอัน
สวยงามสู่ “เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมี
โอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ในบริเวณอ่าว  
ชม เมืองวิกตอเรีย (Victoria) เมืองหลวงของรัฐบริติช โคลัมเบียเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับการขนาน
นามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) ผ่านชม โรงแรม Fairmont Empress , The 
Market Square , ไชน่า ทาวน์ รวมถึงวอเตอร์ฟรอนท์ แวะถ่ายรูปกับ อำคำรรัฐสภำในเมือง
วิกตอเรีย (British Columbia Paliament Buildings) แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นพระนำงเจ้ำ
วิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ  / หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนบูชำร์ด  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Butchart Garden) 
บ่าย  น าท่านชม สวนบูชำร์ด (Butchart Garden) สวนดอกไม้ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ท่ี

งดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100 ปี จากการ ชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชาร์ด 
น าท่านชมสวนดอกไม้และเดินชมบริเวณสวนท่ีถูกจัดแต่งในหลากหลาย รูปแบบหลากหลายสไตล์ มี
ท้ังการจัดสวนแบบชังเค่น,  สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่น ฯลฯ  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า ของท่ี
ระลึก ของตกแต่งบ้านและสวน ภาพเขียน พันธุ์ไม้ต่างๆ ภายในร้านขายของท่ีระลึกสวนบูชาร์ด  

  น าท่านนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่ แวนคูเวอร์    
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Empire Landmark Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที(่3)  แวนคูเวอร์ – คัลกำรี – บำนฟ์ – น  ำตกโบว์ – เทือกเขำซัลเฟอร์ 
  

เช้า  เดินทางสู่ สนามบิน / รับประทานอาหารเช้า (Box Breakfast) 
08.15 น.  ออกเดินทางสู่ คัลกำร ีโดยเท่ียวบิน AC 204 
10.39 น.   น าท่านเดินทาง สู่ เมืองคัลกำรี (Calgary) แห่งรัฐอัลเบอร์ ต้า เมืองเศรษฐกิจมั่ ง ค่ั งด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า 
   น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติบำนฟ์ (Banff National Park) เพชรน้ าเอกแห่งเทือกเขาร๊อคกี้ 

ท่ีต้ังอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินทางสู่จุดถ่ายรูปบริเวณ Surprise Corner เป็นจุดท่ีถ่ายภาพ เมืองบานฟ์ ได้สวยท่ีสุด

อีกมุมหนึ่ง โดยมีโรงแรมแฟร์มองท์บานฟ์สปริงเป็นฉากหลัง 
  แวะบันทึกภาพและชม น  ำตกโบว์ (Bow Falls) น้ าตกท่ีเกิดจากการละลายของน้ าแข็ง จน

กลายเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ า    
  น าท่านเดินทางสู่ สถำนีกระเช้ำเทือกเขำซัลเฟอร์ (Sulphor Mountain)  นั่งกระเช้าลอยฟ้าช่ือ

ว่า  Sulphor Mountain Gondola Lift (กระเช้า 1 หลัง  นั่งได้ประมาณ 4 ท่าน)  ขึ้นสู่สถานียอด
เขาซัลเฟอร์ ซึ่งอยู่สูง กว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 2, 285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังส่วนท่ีสูง
ท่ีสุดของยอดเขา คือ ยอดแซนซัน  (Sanson Peak) สูง 2,337 เมตร ระหว่างทางเดินไปยังยอดเขามี
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จุดชมวิวอยู่เป็นระยะๆ และมีป้ายให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่า ในท้องถิ่นกับธรรมชาติท่ีเห็น อยู่รอบตัว 
และจุดชมวิวแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขา ร็อกกี้ และทะเลสาบมรกตอันงดงามอีกด้วย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร 

เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Monte Royal หรือเทียบเท่ำ 
    

วันที ่(4)   บำนฟ์ – โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – ทะเลสำบเลคหลุยส์ – คัลกำรี 
   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
น าท่านเดินทางสู่ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield)  น าท่านนั่ง Snowcoach มุ่งหน้าสู่
ลานน้ าแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์  เป็นธารน้ าแข็ง (Glacier) อายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆ
กับเมืองหนึ่ง ชมความงดงามของธารน้ าแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตา นับเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาด
ใหญ่ของเทือกเขาแคนาเด้ียนร็อกกี้ และเก่าแก่ท่ีสุดของทวีปอเมริกาเหนือ  

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
บ่าย   น าท่านชมความงามของ ทะเลสำบเลคหลุยส์ (Lake Louise)  ท่ีอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 1,730 

เมตร แวดล้อมด้วยเทือกเขาท่ีมีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น้ าในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกต มีผิว
น้ านิ่งท่ีเรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารน้ าแข็งท่ีอยู่สูงขึ้น ไปเป็นภาพท่ีงดงาม 
สุดพรรณนา ด่ังสวรรค์บนดิน / เดินทางกลับสู่ คัลกำรี 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Delta Airport หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่(5)   คัลกำรี – ควิเบก 
 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร / เดินทางสู่ สนามบิน 
10.20 น.  ออกเดินทางสู่ มอลทรีออล โดยเท่ียวบิน AC 318 (บริกำรอำหำรกลำงวัน บนเคร่ือง) 
16.16 น. เดินทางถึง มอลทรีออล เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
17.25 น. ออกเดินทางสู่ ควิเบก โดยเท่ียวบิน AC 8768 
18.16 น. เดินทางถึง ควิเบก เป็นรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดของแคนาดาอยู่ทางตะวันออกของประเทศ และเป็นรัฐเดียวท่ี

ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในระดับรัฐ แต่ใช้ภาษาฝรั่งเศสแทน 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Hotel in Quebec หรือเทียบเท่ำ 
      
วันที(่6)       ควิเบก – น  ำตกมอนท์โมเรนซี่ – มอนทรีออล 
   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม เขตเมืองเก่ำของเมืองควิเบค (LowerTown) ต้ังอยู่ริมน้ าแม่น้ าเซนต์ลอเรนซ์ เป็น
ชุมชนท่ีชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาต้ังถิ่นฐานเป็นแห่งแรกของทวีปอเมริกาเหนือ น าชมอาคารบ้านเรือน
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เก่าบนถนน RUE DU PETIT CHAMPLAIN ท่ีองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกและ
เป็นถนนท่ีแคบท่ีสุดในอเมริกาเหนือ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นแหล่งเดินเล่นซื้อของท่ีระลึกต่างๆ 
น าท่านชม น  ำตกมอนท์โมเรนซ่ี (Montmorency Falls) โดยท่านสามารถเดินข้ามสะพานท่ีสร้าง
ขึ้นเหนือน้ าตกท้ังสาย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล (Montreal)  เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ
แคนนาดา เคยใช้เป็นสถานท่ีจัดงานเอ็กซ์โปและโอลิมปิคเมือปี ค.ศ.1976 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Montreal Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่(7)  มอนทรีออล – วิหำรนอร์ธเทอดำม – อ๊อตตำวำ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมความงามของ เขตเมืองเก่ำ (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซึ่งมีอาคารสูง
ทันสมัย ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้ประชากรส่วนใหญ่ส่ือสารโดยภาษา
ฝรั่งเศส เรียกได้ว่าเป็นชุมชนฝรั่งเศสขนาดใหญ่นอกประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้  
น าท่านชม วิหำรนอร์ธเทอดำม (Notre Dame Basilsca of Montreal) ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่และ
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของเมืองมอนทรีออล 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อตตำวำ (Ottawa) เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองท่ีได้รับการ

ยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็นจุดศูนย์  รวมของสถานท่ีทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ 
สวนสาธารณะให้เท่ียวชมมากมาย / น าท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ อำคำรพำเลียเมนท์ 
ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาท่ีสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลัก ท่ีมี
ผู้ชมมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างท่ีดีของอาคารท่ีสร้างขึ้น
ในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค (Gothic Revival Style) สร้างขึ้นในช่วงระหว่างวันท่ี 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916  
แล้วเสร็จในวันท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927  ตัวอาคารต้ังอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุด
นี้สามารถ มองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ าอ๊อตตาวาได้อย่างชัดเจน   

  นั่งรถผ่านชม ท าเนียบนายกรัฐมนตรี, อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม, สถานฑูตประเทศต่างๆ 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Crowne Plaza Ottawa หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่(8)  อ๊อตตำวำ – ล่องเรือชมควำมงำมทะเลสำบ 1,000 เกำะ – โตรอนโต้  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบ 1,000 เกำะ (Thousand Island) น าท่านล่องเรือชมควำมงำม ของ
ทะเลสำบ 1,000 เกำะ ท่านจะเพลิดเพลินไปกัยทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และสดช่ืนไป
กับอากาศอันบริสุทธิ์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย   น าท่านเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต้ (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ เมืองศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจของแคนาดา  ต้ังอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม  Hilton Markham หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (9)       โตรอนโต้ – น  ำตกไนแองกำร่ำ – ล่องเรือ Hornblower – นั่งเฮลิคอปเตอร์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ น  ำตกไนแองกำร่ำ (Niagara Falls) ฝ่ังแคนาดา ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์

ของโลก ท่านจะได้พบความยิ่งใหญ่ของน้ าตกท่ีมีบริเวณน้ ามากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่น
หวั่นไหว และละอองไอน้ าท่ีสร้างความสดช่ืนไปท่ัวบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ าตก
ขนาดมหึมาสร้างความสวยงามเห็นสายรุ้งท่ีเกิดจากละอองน้ าอยู่เหนือน้ าตกในวันท่ีสภาพอากาศ
อ านวย  

  ท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ าตกไนแองการ่าล่องเรือ Hornblower Niagara 
(Maid Of The Mist) ชม ความงามและความใหญ่โตของน้ าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด  
หมำยเหตุ : ถ้ำ Hornblower Niagara (Maid Of The  Mist) ไม่เปิดบริกำร เนื่องจำกสภำพ
อำกำศไม่อ ำนวยทำงบริษัท จัดโปรแกรมทดแทนที่ Journey Behind The Fall  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตำคำร Skylon  ซ่ึงท่ำนสำมำรถชมวิวที่งดงำมและบันทึกภำพ
น  ำตกไนแองกำร่ำได้จำกมุมสูง 

บ่าย   น าท่าน นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมความงามของน้ าตกไนแองการ่าในมุมมองท่ีน่าต่ืนเต้น เพื่อไม่ให้ท่าน
พลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมต้ังแต่ขึ้น
เฮลิคอปเตอร ์

    หมำยเหตุ หำกสภำพอำกำศไม่เอื ออ ำนวย ทำงบริษัทจะท ำกำรคืนเงินให้ท่ำนละ 2,000 บำท 
ชม นำฬิกำดอกไม้ ซึ่งได้รับการประดับจากไม้ดอก และไม้ประดับหลากชนิดผลัดเปล่ียนไปตาม
ฤดูกาล / ผ่านชม Whirlpool หรือน้ าวนขนาดยักษ์ท่ีเกิดจากกระแสน้ าท่ีมาจากน้ าตกไนแองการ่า 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Marriott Niagara Falls (View Room) หรือเทียบเท่ำ 

พิเศษ  พักห้องฝั่งวิวน  ำตก Falls View ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของน  ำตกทั งสองแห่งอย่ำงเต็ม
อิ่ม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยำมค่ ำคืน ท่ำนจะได้ชมกำรประดับไฟบริเวณน  ำตกแสนสวยตระกำรตำ 
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วันที่ (10)      น  ำตกไนแองกำร่ำ – โตรอนโต้ – Outlet – สนำมบิน –  ฮ่องกง 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ โตรอนโต้ / น ำท่ำนขึ นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) โดยน าท่านขึ้นลิฟท์ขึ้น
หอคอยด้วยความเร็วจากพื้นถึงช้ันชมวิวในเวลาเพียง 58 วินาทีเท่านั้น หอคอยซีเอ็น ต้ังอยู่ย่านใจ
กลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยส่ือสารและสังเกตการณ์สูง 553 
เมตร (1,815 ฟุต) เริ่มก่อสร้างต้ังแต่ปี ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทาวเวอร์ได้รับการบันทึกว่าเป็นส่ิงก่อสร้างท่ี
มีความสูงท่ีสุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี  ช่ืออาคารซีเอ็น  ย่อมาจาก “Canadian National 
Railway” เป็นกิจการรถไฟท่ีเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน นิยมอ้างอิงว่า 
ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา (Canadian’s National Tower) ปัจจุบันซีเอ็นทาวเวอร์
เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงเป็นอันดับสามในโลก รองจากเบิร์จคาลิฟา และ หอคอยกว่างโจว แต่ยังครอง
สถิติส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในซีกโลกตะวันตก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านแวะถ่ายรูป อำคำรรัฐสภำ ของจังหวัดออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย 
พระราชินีแห่งอังกฤษ เจ้าอาณานิคมในสมัยก่อน ต้ังอยู่ด้านหน้า ชมและถ่ายรูปสถานท่ีส าคัญต่างๆ 
มากมาย อาทิ มหำวิทยำลัยโตรอนโต(University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอน
โต, ศำลำว่ำกำรเมือง(Toronto City Hall), สวนควีนพำร์ค(Queen’s Park) 
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งท่ี โตรอนโต้ พรีเมียม เอำท์เลท  เลือกซื้อสินค้าแบรน์เนม Coach, Calvin 
Klein, Guess, Polo Ralph Lauren, Fossil, Oakley Vault และอื่นๆอีกมากมาย     

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร / น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน  
 

วันที ่(11)      โตรอนโต้ - ฮ่องกง 
 

01.50 น.  ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 829  

******* บินข้ำมเส้นแบ่งเขตเวลำสำกล ******* 
 

วันที ่(12)   ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
 

05.00 น.  เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 705 
10.40 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

 

******************************************** 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ แกรนด์แคนำดำ 12 วัน 9 คืน (CX+AC) 
ก ำหนดวันเดินทำง 10 – 21 เม.ย. 62 

15 - 26 พ.ค. 62 12 – 23 มิ.ย. 62 24 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 

07 – 18 ส.ค. 62 11 – 22 ก.ย. 62 09 – 20 ต.ค. 62 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

อัตรำนี รวม 1.   ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินการบินคาเธย์แปซิฟิค  และค่าภาษีสนามบินทุก  
     แห่งที่  ระบุในรายการ และสายการบินภายในประเทศ สายการบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) 
2.   ค่าพาหนะตามท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ  
     (กรุ๊ป 10 – 14 ท่าน ใช้รถ 21 ที่น่ัง , กรุ๊ป 15 – 19 ท่าน ใช้รถ 28 ที่น่ัง , กรุ๊ป 20 ท่านข้ึนไป ใช้รถ 49 ทีน่ั่ง) 
3.   ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน 
4.   ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  และน้ าด่ืม 1 ขวด / ท่าน / วัน 
5.   ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
6.   วีซ่าเข้าประเทศแคนาดา (ประเทศแคนาดา ประเภท Single Entry Visa)  
     และเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า 
7.   หัวหน้าทัวร์ผู้ช านาญ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
8.   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง    
     วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
9.   ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความดูแล 
     ของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
10. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)     
11. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  (ท่านละ 1 ใบ) 

อัตรำนี ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท/วัน (รวม 1,200 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง) 
3.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

เง่ือนไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ัง มัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com, หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

กำรช ำระเงิน 1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
• ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทวัร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
• ประเภทบัญชี: ออมทรพัย ์

อัตรำค่ำบริกำร รำคำปกติ 
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ 169,000.-  
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน) ท่ำนละ 165,000.- 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) ท่ำนละ 163,000.- 
พักห้องเด่ียวเพิ่มท่ำนละ 35,000.- 

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดนิทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ นไป  

mailto:sp@beelinetour.com
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• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพ่ือ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2. บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3. เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 วัน
ท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่าน้ัน) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากท่ีสุด  
2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 
 

 

mailto:sp@beelinetour.com
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เอกสำรยื่นวีซ่ำแคนำดำ 
(ใช้เวลำยื่นโดยประมำณ 20 วันท ำกำร) 

ณ ปัจจุบัน สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที ่
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในช่วงที่ลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่าด้ือและยึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน ) 

แบบฟอร์มค ำร้องขอวีซ่ำ และ แบบฟอร์มเก่ียวกับครอบครัว (กรุณำกรอกให้ครบถ้วน)(กรุณำกรอกแบบฟอร์ม
ภำษำไทยที่ทำงบริษัทฯ ทัวร์ให้กรอกข้อมูล เพื่อท ำวีซ่ำออนไลน์) 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย) 

2. รูปถ่ำย สี หน้ำตรง ขนำด 3.5*4.5 ซ.ม. จ ำนวน 2 รูป พื นฉำกหลัง
รูปต้องเป็นพื นสีขำว (อยำ่ถ่ำยเอง เพรำะพื นเป็นสีเทำ ใช้ไม่ได้) 
ห้ำมสวมแว่นสำยตำ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถำนฑูตมี
กำรเทียบรูปกับหนำ้วีซำ่ที่เคยได้รับ)  

3. ส าเนาบัตรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... 

ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

9.3 เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ
อ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

9.4 เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  

9.5 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

10. หลักฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คัดส าเนาอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF
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- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 
เงินเดือน วันเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุช้ันปีท่ีศึกษา  
11. หลักฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั ง Bank guarantee และ ส ำเนำสมุดบัญชี ทั งสองอย่ำง

นี ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 1เดือนนับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า 

- ส าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณา
ปรับสมุดบัญชีและถ่ายส าเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

หมำยเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไป

เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคารแทน

การถ่ายส าเนาสมุดบัญชี 

- บัญชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) 
มาด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจ า ต้องเตรียมดังนี ้
✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ า (Fixed account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า 
✓ ส าเนาสมุดบัญชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้

สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า 
หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี  

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุช่ือผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11 

(สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมำ) 

 


