
GRAND CANADA 13 DAYS (AC) เจาะลึก แคนาดา 13 วนั  1 | P a g e  

 

 

 

GRAND CANADA 13 DAYS (BR)  

เจาะลึก แคนาดา  
แวนคเูวอร์ - แคนาเดียน ร๊อคก้ี - คิวเบค – ไนแองการ่า  
เน้นเท่ียวเจาะลึกในเขตเทือกเขา CANADIAN ROCKEY 

13 วนั 11 คืน / BY EVA AIR ( AC) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >>  

** นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมไนแองการ่า+ พกัโรงแรมวิวน ้าตกไนแองการ่า    
พกัในเขตอุทยาน 4 คืน ** 

ใช้บินภายใน 3 ขา ประหยัดเวลา ไม่ต้องน่ังรถไกล 
>> พิเศษ นัง่ เฮลิคอปเตอร ์ชมน ้ำตกไนแองกำร่ำ หน่ึงในน ้ำตกท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในโลก !!!!!  

>> ทะเลสำบ Moraine Lake สวยรำวกับสรวงสวรรค ์(ทะเลสำบที่สวยที่สุดในแคนำดำ) (Unseen)  

>> ทะเลสำบ Lake Louise  ทะเลสำบที่มีช่ือเสียงที่สดุในแคนำดำ !! (ทะเลสำบที่มีช่ือเสียงที่สุด) 

>> ทะเลสำบ Maligne Lake ชมเกำะ Spirit Island ทะเลสำบที่ใชก้ำรโปรโมทแคนำดำ (Unseen) 

>> ทะเลสำบ Peyto lake ทะเลสำบสีฟ้ำสวยที่สุดในแคนำดำ รูปร่ำงคลำ้ยสนุัขจิ้ งจอก(Unseen) 

>> ชมทุ่งน ้ำแข็ง Columbia Icefield + Snow Coach ตะลยุกรำเซีย  

>> ชมเมือง Quebec เมืองสวยสไตลยุ์โรป สวยมำก 

>> ชมหมู่บำ้น Banff หมู่บำ้นที่มีช่ือเสียงที่สุดในเขตเทือกเขำ Canadian Rockies 

>> ล่องเรือ Hornblower Niagara Cruises ชมควำมย่ิงใหญ่ของน ้ำตกไนแองกำร่ำอยำ่งใกลชิ้ด 

>> ชมน ้ำตก Athabasca Falls น ้ำตกที่มช่ืีอเสียงในเขตเทือกเขำร๊อกกี ้(Unseen) 
>> ชมเมือง Vancouver เมืองท่องเที่ยวอนัดบัหน่ึงของแคนำดำ 

>> ชมเกำะ Victoria ไดร้บัฉำยำว่ำเมืองแห่งสวน  

>> ชมเมือง Montreal  เมืองท่องเที่ยวและเมืองหลวงของแคนำดำ 

>> ชมเมือง Toronto เมืองเศรษฐกิจส ำคญัของแคนำดำ 

>> ชมวิวน ้ำตกไนแองกำร่ำ พรอ้มรบัประทำนอำหำรบนหอคอย Skylon Tower  

>> ชมสวน Butchart หน่ึงในสวนที่สวยที่สุดในโลก  

>> ชมสะพำน CAPILANO SUSPENSION BRIDGE  

>> ชอ้ปป้ิง Outlet   + ชอ้ปป้ิงเส้ือกนัหนำวย่ีหอ้ดงั Canada Goose * 

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดำว  

เมนูพเิศษ 
Lobster, หอยเป๋ำฮ้ือ, แซลมอน, เป็ดย่ำง, อำหำรไทย 
รวมค่ำทิปคนขบัรถในแคนำดำ  

แจกน ้ำดื่มท่ำนละ  1 ขวด / วนั 
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รำยละเอยีดกำรเดินทำง 

วนัแรก (1)  กรุงเทพฯ  - นำริตะ - แวนคูเวอร์ (แคนำดำ)  – ชมเมือง 
04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบินแอร์แคนำดำ (AC) พบเจา้หนา้ท่ี

บริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
07.00 น. ออกเดินทางสู่สนำมบินนำริตะ โดยสำยกำรบินแอร์แคนำดำ (AC) เที่ยวบินที่ AC6230   
15.45 น. เดินทางถึงสนำมบินนำริตะ (แวะเปลีย่นเคร่ือง ) 
16.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ โดยสำยกำรบินแอร์แคนำดำ (AC) เทีย่วบินที่ AC004   

** หมายเหตุ สายการบินและรอบไฟลท์บินอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางบริษทัฯของสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลง ** 

************** เดินทำงข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล ************** 
(เวลาในประเทศแคนาดาไดถู้กแบ่งออกเป็น 6 โซน ซ่ึงในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกนั 1 ชัว่โมง
โดยประมาณ ซ่ึงเวลาท่ีแคนาดาจะชา้ประเทศไทยกวา่ประมาณ 14 – 15 ชัว่โมง) 

09.50 น. เดินทางถึงสนำมบินแวนคูเวอร์ (Vancouver)  มลรัฐบริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา  หลงัจาก
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ตวัเมืองแวนคูเวอร์ แห่งรัฐบริติช
โคลมัเบีย ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคก้ี ซ่ึงมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ี
สวยงามมาก แวนคูเวอร์เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในแคนาดาตะวนัออก เป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม 
น่าประทบัใจและติดอนัดบัเมืองท่ีสวยงามเมืองหน่ึงของโลก  

 
น าท่านเดินทางสู่ สะพำนคำปิลำโน่ (CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) สะพานแขวนท่ีมี
ความยาวถึง 450 ฟุต และมีความสูงจากระดบัของแม่น ้าคาปิลาโน่ ท่ีอยูเ่บ้ืองล่างถึง 230 ฟุต 
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สะพานแขวนแห่งน้ีแขง็แรงมากสามารถรองรับเคร่ืองบินรบจ านวน 10 ล าไดใ้นคราวเดียวกนั 
ขณะท่ีท่านเดินขา้มเหวลึกนั้น ท าใหท่้านรู้สึกเหมือนก าลงับินร่อนอยูก่ลางหุบเขา  เม่ือท่านเดิน
ขา้มสะพานไปอีกดา้น ท่านจะไดพ้บกบัป่าไมแ้บบเขตร้อนช้ืนซ่ึงมีแม่น ้า “คาปิลาโน่” ไหลเช่ียว
กรากอยูเ่บ้ืองล่างท่ียงัคงความอุดมสมบูรณ์นานาชนิด  

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่ำนแกสทำวน์ (GasTown) เป็นชุมชนแรกของคนท่ีมาตั้งถ่ินฐานอยูใ่น
รัฐบริติชโคลมัเบียก่อนท่ีจะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียว
จะตอ้งแวะมาเยีย่มชมแหล่งก าเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ ส าหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของ
เมืองเก่าสถาปัตยกรรมวกิตอเรียนท่ีไดรั้บการบูรณะใหม่และรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพดี จุดท่ีน่าสนใจ 
คือ รูปป้ันของแกสซี แจ็คท่ีตั้งอยูบ่ริเวณจตัุรัสกลางเมือง จากนั้นน าท่านชมนาฬิกาเรือนแรกของ
โลกท่ีเดินไดด้ว้ยพลงัไอน ้า โดยนาฬิกาไอน ้าจะตีเสียงดงับอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรี
เสียงเดียวกบันาฬิกาบ๊ิกเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน ้าพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชัว่โมง  
อิสระใหท่้านเดินชมเมือง หรือเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
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ค ่ำ                    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
ท่ีพกั RIVER ROCK HOTEL VANCOUVER หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วนัที่  (2)  แวนคูเวอร์ - เกำะวคิตอเรีย – สวนบูชำร์ด  - เสำโทเทม - แวนคูเวอร์  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
น าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือซอร์วำสเซน (Tsaw Wassen) เพื่อนัง่เรือเฟอร์ร่ีขา้มช่องแคบจอร์เจียอนั
สวยงามสู่ เกำะวิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย ระหวา่งทางถา้โชคดีท่านอาจจะมี
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โอกาสเห็นฝงูปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต วา่ยวนอยูใ่นบริเวณอ่าว  น าท่านชมเมือง
วิกตอเรีย (Victoria) ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "เมืองแห่งสวน" (City of 
Gardens) อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย  (British Columbia) รัฐหน่ึงของประเทศ
แคนาดา น าท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปกบั อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia 
Parliament Buildings) โดยตวัอาคารนั้นตั้งอยูใ่จกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งน้ีถูกสร้างข้ึน
ในช่วงระหวา่งปี 1893 -1896 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั รูปป้ันพระนำงเจ้ำวิคตอเรีย แห่ง
ประเทศองักฤษ น าท่านชมสวนบีคอนฮิลล์ (Beacon Hill Park) อีกหน่ึงพื้นท่ีสีเขียวท่ีตั้งอยู่
บริเวณใจกลางเมือง โดยส่วนแห่งน้ีมีพื้นท่ี 75 ไร่ (185 เอเคอร์) อยูติ่ดกบัชายฝ่ังทางตอนใตข้อง
เมืองวิกตอเรีย ซ่ึงส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดภายในส่วนก็คงจะเป็น โทเทม (Totem) หรือ เสาโทเทม 
(Totem pole) ซ่ึงมีความสูงปuระมาณ 38.8 เมตร (127 ฟุต) จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั
พพิธิภัณฑ์ประวัติศำสตร์ปรำสำทเครคดำรอค (Craigdarroch Castle Historical Museum) ซ่ึง
ภายในมีการจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ยคุวิกตอเรียน และเป็นอีกหน่ึงอาคารท่ีถูกก าหนดให้
เป็นโบราณสถานแห่งชาติของแคนาดา อิสระใหท่้านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
 น าท่านเขา้ชมสวนบูชำร์ด (Butchart Gardens) สวนดอกไมท่ี้ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสวน

ดอกไมท่ี้งดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ซ่ึงมีอายมุากวา่ 100 ปี จากการชอบตกแต่งสวนของ
ครอบครัวบูชาร์ด น าท่านชมสวนดอกไมแ้ละเดินชมบริเวณสวนท่ีถูกจดัแต่งในหลากหลาย
รูปแบบหลากหลายสไตล ์มีทั้งการจดัสวนแบบชงัเค่น,สวนแบบองักฤษ, สวนญ่ีปุ่น ฯลฯ  อิสระ
ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกภายในร้านขายของท่ีระลึกสวนบูชาร์ดตามอธัยาศยั  
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  จำกนั้นน ำท่ำนเดินกลบัสู่เมืองแวนคูเวอร์  
ค ่ำ                    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
ที่พกั  RIVER ROCK HOTEL VANCOUVER หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วนัที่  (3)  แวนคูเวอร์ – คลักำรี - แบมฟ์ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนำมบินแวนคูเวอร์  
11.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองคัลกำรี โดยสำยกำรบินแอร์แคนำดำ (AC)  เที่ยวบิน AC 210 
13.31 น.  เดินทางถึง เมืองคัลกำรี (CALGARY) มลรัฐอลัเบอร์ต้ำ (ALBERTA)  

** หมายเหตุ สายการบินและรอบไฟลท์บินอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลง ** 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมือง แบมฟ์ (Banff ) (ระยะทาง 125 กม. ใชเ้วลา 1.30 ชม.) เมือง
เลก็ๆน่ารักท่ีซ่อนตวัอยู ่ในเทือกเขา Rocky ทางดา้นตะวนัออกของ Calgary ในรัฐ Alberta 
ประเทศแคนาดา เป็นสถานท่ี ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาด สามารถเท่ียวเมืองแบมฟ์ไดท้ั้งปี ไม่วา่
จะเป็นฤดูไหนเพราะท่ีน่ีมีกิจกรรมมากมายใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ าและสัมผสั เช่นกิจกรรมปีนเขา, 
ตั้งแคมป์, ข่ีมา้, ล่าสัตว,์ เดินป่า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่องแก่ง ส่วนคนช่ืนชอบหิมะ กิจกรรมในฤดู
หนาวก็น่าสนุกไม่แพฤ้ดูอ่ืนๆ โดยเฉพาะสกี เพราะบริเวณเทือกเขา Rocky ไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งสกี
ท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ตวัเมือง Banff เองมีขนาดแค ่4 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น  
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น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว Surprise Corner Viewpoint  จุดชมวิวสวยๆภายในอุทยานแห่งชาติ
แบมฟ์ จุดชมวิวท่ีมีโรงแรมแฟร์มอนท ์แบมฟ์ สปริง(The Fairmont Banff Springs Hotel)อนัโด่ง
ดงัและแม่น ้าโบว(์Bow River)เป็นฉากหลงั 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

ที่พกั  ELK AVENUE HOTEL BANFF หรือระดับเทียบเท่ำ  

วนัที่ (4) แบมฟ์– เทือกเขำร๊อคกี ้TRANS CANADIAN - ถนนสำยโรแมนติค Icefields 
Parkway - โคลมัเบีย ไอซ์ฟิลด์  - SNOW COACH – GLACIER WALKER   
อุทยำนแห่งชำติแจสเปอร์  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 
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จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่เขตเทือกเขำร๊อคกี ้Rocky Mountains หรือ Canadian Rockies เป็น
เทือกเขาท่ีมีความสวยงามและยิง่ใหญ่มากท่ีสุดในประเทศแคนาดา เป็นแนวเทือกเขาท่ีทอดขา้ม
ผา่นตั้งแต่ทางดา้นเหนือสุดของรัฐบริติชโคลมัเบีย (British Columbia) ประเทศแคนาดา ยาวไป
จนถึงรัฐนิวเมก็ซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปเท่ียวชมเทือกเขาร็อคก้ี 
เมาน์เทน จะอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ (Banff National Park) และอุทยานแห่งชาติ
แจสเปอร์ (Jasper National Park) รัฐแอลเบอร์ตา (Alberta) ซ่ึงมีเส้นทางขบัรถชมยอดเขาท่ี
สวยงามมาก ๆ โดยเฉพาะบนเส้นทาง Icefields Parkway และ Trans-Canada Highway สู่อุทยาน
แห่งชาติแจสเปอร์ ใหท่้านช่ืนชมธรรมชาติสุดสวยตลอดการเดินทาง (ระยะทำง 185 กม. ใช้เวลำ 
2.30 ชม.) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทุ่งน ้ำแข็งโคลมัเบียร์ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield) 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านข้ึนรถ Snow Coach มุ่งหนา้สู่ลานน ้าแขง็โคลมัเบียร์ไอซ์ฟิลด์ เป็นธารน ้าแขง็ 
Glacier ท่ีมีอายนุบัหลายลา้นปี ซ่ึงมีขนาดใหญ่พอๆ กบัเมืองหน่ึงเมือง เป็นเนินเขาท่ีมีหิมะปก
คลุมหนาเป็นเมตร เรียกไดว้า่เป็นดินแดนสวรรคข์องนกัสกี น าท่านชมความงดงามของธาร
น ้าแขง็อนัขาวโพลนกวา้งไกลสุดสายตานบัเป็นไอซ์ฟิลดข์นาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเด้ียนร็อก
ก้ี และธารน ้าแขง็เพยโ์ตก้ลาเซียร์ ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการนั่งรถ Snow Coach ผา่นทุ่ง
น ้าแขง็ และ เก็บภาพความทรงจ าและความสวยงามของทุ่งน ้าแขง็ขนาดใหญ่ในแคนาดาแห่งน้ี  
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หลงัจากนั้นเดินทางสู่ กลำซียร์ วอคเกอร์ GLACIER WALKER เป็นแหล่งท่องเท่ียวแนวใหม่ 
จุด CHECK IN แห่งใหม่ ทางเดินของสกายวอลค์ มีลกัษณะเป็นรูปเกือกมา้เป็นทางเดินกระจกใส
ยืน่จากหนา้ผาออกไป 280 เมตร ใชว้สัดุอยา่งดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั้นตลอดแนวสอง
ดา้น พร้อมกบัปรับปรุงภูมิทศัน์รอบดา้นใหส้วยงามเพื่อใหเ้ป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN 
ROOKIES ท่านจะไดเ้ดินบนพื้นกระจกใสท่ีมองทะลุเห็นเบ้ืองล่างท่ีเป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตร 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่อุทยำนแห่งชำติแจสเปอร์ (Jaspers)  ตัง่อยูใ่น รัฐแอลเบอร์ตา (Alberta) 
รัฐหน่ึงของประเทศแคนาดา (Canada) เป็นอุทยานแห่งชาติ ท่ีใหญ่ท่ีสุด ในเขตเทือกเขาร็อกก้ี 
แคนาดา (Canadian Rockies)  
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อุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่เป็นล าดบั 2 ในแคนาดา เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีช่ือเสียงมากเป็นอนัดบั
ตน้ๆของประเทศแคนาดา กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความ นิยมมากท่ีสุดของ อุทยานคือ การเดิน
ป่า , เล่นสกี และการ ชมชีวิตสัตวป่์าท่ีน่าสนใจอีกหลายๆชนิด เช่น หมีสีเทา,กวางมูส , คาริบู , 
หมาป่า และอ่ืนๆ ในปี 1984 อุทยาน แห่งชาติแจสเปอร์ ไดถู้กประกาศใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ 
แหล่งมรดกโลกในเขตกลุ่มอุทยานคาเนเดียนร็อกก้ีเมาเทน หากท่านโชคดีท่านอาจไดเ้ห็น
กวางมูส  หมี หรือสัตวป่์า ต่างๆ ออกมาใหท่้านไดย้ลโฉม 

 
จากน าท่านเดินเล่นชมเมืองแจสเปอร์ เมืองเลก็ๆน่ารัก ในอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั  BEST WESTERN JASPER INN & SUITES  หรือระดับเทียบเท่ำ  

** หมำยเหตุ โรงแรมในเขตอุทยำน ส่วนมำกเป็นสไตล์แบบชำเล่ต์ หำกโรงแรมเต็มทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิพกัเมืองข้ำงเคยีง ** 

วนัที่ (5)  แจสเปอร์ – ทะเลสำบ Maligne Lake - ล่องเรือชม Spirit Island  
    น ้ำตก Athabasca  - ทะเลสำบ Peyto lake - เลคหลุยส์ 
  เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน านท่านเดินทางสู่ทะเลสำบมำลนี เลค (Maligne Lake) หนึ่งในทะเลสำบที่เรำอยำกให้
ท่ำนได้ไปชม เพรำะมีควำมสวยงำมอย่ำงมำก ได้ขึน้ช่ือว่ำเป็นทะเลสำบที่สวยติด 1 ใน 5 ของ
แคนำดำ ถือเป็นหน่ึงในทะเลสาบท่ีถูกถ่ายรูปมากท่ีสุดในโลก เป็นทะเลสาบท่ีมีสีของน ้าเขียวใส 
มีความยาวประมาณ 22 กิโลเมตร  
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น ำท่ำนล่องเรือชมทะเลสำบ โดยเรือจะพาท่านล่องเขา้ไปยงัเกาะเลก็ๆ แวะใหท่้านลงไปเดินเล่น
เก็บภาพความสวยงามของวิวและชม Spirit Island ซ่ึงเป็นเกาะเลก็ๆ มีตน้สนอยูบ่นเกาะสวยงาม 
เป็นท่ีถูกใชโ้ปรโมทการท่องเท่ียวของแคนาดา  อิสระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจ  ** หาก
เรือไม่สามารถล่องไดด้ว้ยเหตุอนัสุดวิสัยไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก
รายการ ** 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
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จากนั้นน าท่านชม น ้ำตก Athabasca Falls เป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในประเทศแคนาดา และ
เป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในอุทยานแจสเปอร์ อยูท่างภูมิภาคทางตอนเหนือของแม่น ้า 
Athabasca ห่างจาก Jasper มาทางใตป้ระมาณ 30 กิโลเมตร ดว้ยน ้าอนัเกิดจากธารน ้าแขง็ยกัษใ์น 
Columbia Icefield ท่ีละลายและไหลลงสู่แม่น ้า Athabasca ก่อใหเ้กิดเสียงกระทบระหวา่งน ้า 
หินควอร์ไซต ์และธารน ้าของแม่น ้าปลายทาง เป็นเสียงท่ีไพเราะและทรงพลงัจากธรรมชาติสรร
สร้าง โดยตวัน ้าตกมีความสูงถึง 23 เมตร ความพิเศษของน ้าตกอยูท่ี่สีสันของน ้าจะเปล่ียนไปตาม
ฤดูกาล หรือแมร้ะหวา่งวนัท่ีถูกแสงแดดกระทบ อิสระใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นน าท่านชมทะเลสำบ Peyto lake หรือทะเลสำบรูปสุนัขจิง้จอก ได้ขึน้ช่ือว่ำเป็นทะเลสำบที่
สวยติด 1 ใน 5 ของแคนำดำ ความพิเศษของทะเลสาบแห่งน้ีนอกจากรูปร่างของทะเลสาบคลา้ย
สุนขัจ้ิงจอกแลว้  สีของน ้าในทะเลสาบยงัเป็นสีฟ้าสวยงาม ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นทะเลสาบท่ีมี
สีฟ้าของน ้าในทะเลสาบสวยท่ีสุดในเขตเทือกเขาร๊อคกก้ี  น าท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิวเหนือ
ทะเลสาบท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเป็นรูปสุนขัจ้ิงจอกสีฟ้าสวยงดงาม  *** หมำยเหตุ 
ทะเลสำบเปโต ตั้งอยู่ในหุบเขำ วันเปิด - ปิด ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศเป็นส ำคัญ โดย
ส่วนมำกจะเปิดประมำณกลำงๆเดือน พ.ค. – กลำง ต.ค. เท่ำนั้น ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภำพอำกำศในแต่
ละปีด้วย หำกสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย เพ่ือควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทำงอุทยำนจะไม่
อนุญำตให้เข้ำไปในทะเลสำบแห่งนี ้หำกทำงอุทยำนไม่อนุญำตให้เข้ำไป ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรยกเลกิรำยกำร *** 
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ทะเลสำบหลุยส์ (Lake Louise) ทะเลสำบทีม่ีช่ือเสียงท่ีสุดของ
แคนำดำ ท่ีถูกถ่ำยภำพมำกท่ีสุด ได้ขึน้ช่ือว่ำเป็นทะเลสำบที่สวยติด 1 ใน 2 ของแคนำดำ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมืองของโรงแรมที่พัก 
ที่พกั  LAKE LOUISE INN หรือระดับเทียบเท่ำ   

** หมำยเหตุ โรงแรมในเขตอุทยำน ส่วนมำกเป็นสไตล์แบบชำเล่ต์ หำกโรงแรมเต็มทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิ พกัเมืองข้ำงเคียง ** 

วนัที่ (6)  ทะเลสำบ Lake Louise - ทะเลสำบ Moraine lake -  แบมฟ์  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านชม ทะเลสำบโมเรน ( Moraine Lake ) ทะเลสำบที่ได้ขึน้ช่ือว่ำสวยรำวกบัสรวง
สวรรค์ อำจกล่ำวได้ว่ำนีคื้อทะเลสำบท่ีสวยท่ีสุดในแคนำดำกว่็ำได้ ได้ขึน้ช่ือว่ำเป็นทะเลสำบที่
สวยติด 1 ใน 2 ของแคนำดำ  โดยสีของน ้าในทะเลสาบเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แห่งน้ีอยูใ่นวลัลีย ์ออฟ 
เดอะ เทน็ พีกส์ (Valley of the Ten Peaks) เป็นจุดท่ีมีทศันียภาพน่าถ่ายรูปมากท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
แคนาดา โดยทิวทศัน์ของทะเลสาบดงักล่าวเคยเป็นภาพท่ีปรากฏอยูด่า้นหลงัธนบตัร 20 ดอลลาร์
แคนาดา ทะเลสาบแห่งน้ีอยูห่่างจากเลก หลุยส์ประมาณ 15 กิโลเมตร ตั้งอยูสู่งเหนือ
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,884 เมตร  โดยเหนือทะเลสาบมีจุดชมวิวเหนือทะเลสาบใหท่้านไดช้ม
ทศันียภาพของทะเลสาบไดช่้วงสวยงาม อิสระใหท่้านเดินถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
*** หมำยเหตุ ทะเลสำบโมเรน ตั้งอยู่ในหุบเขำ วันเปิด - ปิด ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ
เป็นส ำคัญ โดยส่วนมำกจะเปิดประมำณกลำงๆเดือน พ.ค. – กลำง ต.ค. เท่ำนั้น ทั้งนีข้ึน้อยู่กบั
สภำพอำกำศในแต่ละปีด้วย หำกสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย เพ่ือควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
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ทำงอุทยำนจะไม่อนุญำตให้เข้ำไปในทะเลสำบแห่งนี ้หำกทำงอุทยำนไม่อนุญำตให้เข้ำไป ทำง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลกิรำยกำร *** 

 
จากนั้นน าท่านชม ทะเลสำบหลุยส์ (Lake Louise) ทะเลสำบที่มีช่ือเสียงท่ีสุดของแคนำดำท่ีถูก
ถ่ำยภำพมำกท่ีสุด ได้ขึน้ว่ำเป็นทะเลสำบที่สวยตดิ 1 ใน 2 ของแคนำดำ เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือของ
รัฐอลัเบอร์ตา โดยชาวยโุรปคนแรกท่ีมาเห็นความงามของทะเลสาบหลุยส์ คือ นกัส ารวจช่ือ ทอม 
วิลสนั (Tom Wilson) คน้พบเม่ือปี ค.ศ. 1882 มีสีเขียวมรกต และไดต้ั้งช่ือวา่ทะเลสาบมรกต แต่
ต่อมาในปี ค.ศ. 1914  จึงไดช่ื้อใหม่วา่ Lake Louise เพื่อเป็นเกียรติ แก่เจา้หญิงหลุยส์ คาโรไลน์ 
อตัเบอร์ตา พระธิดาองคห์น่ึงของควีนวิกตอเรีย เน่ืองจากเจา้หญิงไดติ้ดตามพระสวามีซ่ึงเป็น
ผูส้ าเร็จราชการขององักฤษมาอยูใ่นแคนาดา  จึงไดช่ื้อตามพระนามของเจา้หญิง ทะเลสาบหลุยส์
ตั้งอยูเ่หนือเมืองแบมฟ์ข้ึนไปราว 60 กิโลเมตร ทะเลสาบอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเล 1,730 เมตร  
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อิสระใหท่้านเดินเล่นหรือถ่ายรูปภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั   หรือ ท่านสามารถเช่าเรือ
แคนนู พายเล่นในทะเลสาบไดต้ามอธัยาศยั เรามีเวลาใหท่้านไดเ้ตม็ท่ี 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมือง แบมฟ์ (Banff ) (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลา 1 ชม.) เมืองเลก็ๆน่ารักท่ี
ซ่อนตวัอยู ่ในเทือกเขา Rocky ทางดา้นตะวนัออกของ Calgary ในรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา เป็นสถานท่ี ท่ี
นกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาด สามารถเท่ียวเมืองแบมฟ์ไดท้ั้งปี ไม่วา่จะเป็นฤดูไหนเพราะท่ีน่ีมีกิจกรรมมากมาย
ใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ าและสัมผสั เช่นกิจกรรมปีนเขา, ตั้งแคมป์, ขีม่า้, ล่าสัตว,์ เดินป่า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่อง
แก่ง ส่วนคนช่ืนชอบหิมะ กิจกรรมในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพฤ้ดูอ่ืนๆ โดยเฉพาะสกี เพราะบริเวณเทือกเขา 
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Rocky ไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งสกีท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ตวัเมือง Banff เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตร

เท่านั้น น าท่านขึ้นสู่เทือกเขำซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN) ภูเขาสูงท่ีเป็นจุดก าเนิดของบ่อน ้า
ร้อนในอุทยานแห่งชาติ เม่ือฝนตกลงท่ียอดเขาน ้าฝนจะไหลผา่นชั้นก ามะถนัลงไปรวมกนัในทางน ้าใตดิ้นท่ี
ไดรั้บความร้อนจากใตโ้ลก เม่ือสะสมมากเขา้น ้าท่ีไหลออกมาจากพื้นดินใตภู้เขาจะกลายเป็นน ้าร้อน ซ่ึงบาง
แห่งไม่มีทางน ้าไหล ท าใหน้ ้ าร้อนใตดิ้นพุ่งออกมาตามรอยปริแตกของชั้นหินกลายเป็นน ้าพุร้อนขึ้นมา น า
ท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซลัเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN GONDOLA LIFT) ซ่ึงอยูสู่งกวา่
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยงัส่วนท่ีสูงท่ีสุดของยอดเขาคือยอดแซนซนั 
(SANSON PEAK) ความสูง 2,337 เมตร   

 
อิสระใหท้่านเดินเล่นชมวิวตามแนวทางเดิน Terrece จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ดา้นล่าง   
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จากนั้นอิสระใหท่้านเดินชมเมืองแบมฟ์ เมืองเลก็ๆ น่ารัก ใหท่้าไดเ้ลือกซ้ือของฝากหรือของท่ี
ระลึกตามอธัยาศยั   

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  
ที่พกั  ELK AVENUE HOTEL BANFF หรือระดับเทียบเท่ำ  

** หมำยเหตุ โรงแรมในเขตอุทยำน ส่วนมำกเป็นสไตล์แบบชำเล่ต์ หำกโรงแรมเต็มทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิ พกัเมืองข้ำงเคียง ** 

วนัที่  (7) แบมฟ์ - คัลกำรี – มอนทรีอลั 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนำมบินคัลกำรี เมืองหนา้ด่านสู่ประตูเทือกเขาร็อคก้ี (ระยะทาง 130 
กม. ใชเ้วลา 1.30 ชม.)  

  ** อสิระอำหำรกลำงวันบนเคร่ืองบิน บริษัทคืนเงินสดท่ำนละ 30 CAD **   
12.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองมอนทรีอลั โดยสำยกำรบินแอร์แคนำดำ (AC)  เที่ยวบิน AC 326 
18.21 น. เดินทางถึงสนำมบินมอนทรีอลั ( MONTREAL ) น าท่านตรวจรับสัมภาระ  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
ที่พกั  MONTREAL MARRIOTT CHATEAU CHAMPLAIN หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว 
 

วนัที่ (8) มอนทรีอลั - ควเิบค 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

https://www.google.com/
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น าท่านชมเมือง มอนทรีอัล (Montreal) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตการปกครองของรัฐควิเบก 
และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของประเทศแคนาดา มอนทรีอลัเคยเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ถึงในปี 1970 หลงัจากนั้นเมืองโตรอนโตก็แซงหนา้ไป เมืองมอนทรีอลัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ี
ผสานกล่ินไอของฝร่ังเศส และ ยโุรป แต่ในขณะเดียวกนัก็ใหค้วามรู้สึกของความเป็นประเทศใน
ทวีปอเมริกาเหนืออยา่งชดัเจน  น าท่านชมความงามของ เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ 
(New Town) ซ่ึงมีอาคารสูงทนัสมยั ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝร่ังเศส เน่ืองจากเมืองน้ี
ประชากรส่วนใหญ่ส่ือสารโดยภาษาฝร่ังเศส เรียกไดว้า่เป็นชุมชนฝร่ังเศสขนาดใหญ่นอก
ประเทศฝร่ังเศสเลยก็วา่ได ้น าท่านเขา้ชมวิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilica of Montreal) 
ซ่ึงเป็นวิหารเก่าแก่และยิง่ใหญ่ท่ีสุดของเมืองมอนทรีออล ตวัอาคารดั้งเดิมสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 
17 แต่อาคารปัจจุบนัน้ี สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและนีโอกอธิก 
ภายในวิหารประดบัดว้ยไมแ้กะสลกั และกระจกสีสวยงามยิง่  

 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงหรือเลือกเดินเล่นตามอธัยาศยั 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองควิเบค (Quebec) (ระยะทาง 260 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็น
เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของแคนนาดา เตม็ไปดว้ยมนตเ์สน่ห์ของธรรมชาติ 
ประวติัศาสตร์เก่าแก่ และเป็นศูนยก์ลางวฒันธรรมท่ีส าคญั อีกทั้งเป็นเมืองโรแมนติกท่ีสุดเมือง
หน่ึง ซ่ึงเราสามารถเท่ียวไดทุ้กฤดูและเท่ียวไดต้ลอดปีอีกดว้ย องคก์ารยเูนสโกยงัจดัใหเ้มือง
ควิเบกเป็นมรดกโลกในปี 1985 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พกั  HILTON HOTEL QUEBEC หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วนัที่ (9)  ควิเบค  - ชมเมือง - น ้ำตกมองต์มอเรนซ่ี 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านชม น ้ำตกมองต์มอเรนซ่ี (MONTMORENCY FALLS) คือ น ้าตกขนาดใหญ่ท่ีมีความ
สูงถึง 275 ฟุต (84 เมตร) และมีความสูงกวา่น ้าตกไนแองการาถึง 98 ฟุต (30 เมตร) นัน่จึงท าให้
น ้าตกแห่งน้ีเป็นน ้าตกท่ีสูงท่ีสุดในควิเบก ตวัน ้าตกนั้นตั้งอยูบ่นแม่น ้ามองตม์อเรนซ่ี 
(Montmorency River) ใหท่้านไดส้ัมผสัความงดงามของน ้าตกอยา่งใกลชิ้ด โดยเดินขา้มสะพาน
แขวนซ่ึงอยูบ่นน ้าตกใกล้ๆ กนั มีทางลงใหท่้านสามารถถ่ายรูปจากดา้นล่างไดอ้ยา่งชดัเจน  
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จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านชม เขตเมืองเก่ำของเมืองควิเบค (Lower Town) ตั้งอยูริ่ม
แม่น ้าเซนตล์อเรนซ์เป็นชุมชนท่ีชาวฝร่ังเศสไดเ้ขา้ตงัถ่ินฐานเป็นแห่งแรกของทวีปอเมริกาเหนือ  
น าท่านชมอาคารบา้นเรือนเก่าบนถนน RUE DU PETIT CHAMPLAIN ท่ีองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้น
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกและเป็นถนนท่ีแคบท่ีสุดในอเมริกาเหนือ ซ่ึงถนนเส้นน้ีเป็นท่ีเดินเล่น 
ชอ้ปป้ิง   

 
น าท่านเดินเล่นชมเมือง ณ Dufferin Terrace  ทางเดินริมแม่น ้า 
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น าท่านเขา้ชมโบสถน์อร์เทรอ ดาม เด วิกตวัร์ (Church Notre-Dame-des-Victoires) เป็นโบสถท่ี์
เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง ชมความงามของงานศิลป์ และแท่นบูชาท่ีมีลกัษณะคลา้ยป้อมปราการอีกทั้ง
ใกล้ๆ  กนัยงัเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงศิลปวตัถุโบราณอายกุวา่ 5,000 ปี และอ่ืนๆ  

 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

น าท่านถ่ายรูปกบัอำคำรรัฐสภำแห่งควิเบก (Parliament Hill of Québec) น าาท่านเดินเล่นชม
สวนและอนุสรณ์ต่างๆ เป็นท่ีตั้งของรัฐบาลประจ าารัฐควิเบก ตั้งอยูท่่ามกลางสวนอนุสรณ์ และ
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ทางเดินอนังดงาม อาคารน้ีตั้งอยูบ่นยอดพาเลียเมนทฮิ์ลลม์าเป็นเวลากวา่หน่ึงศตวรรษ น าาท่าน
แวะถ่ายรูปน ้ำพุ Fontaine de Tourny ตั้งอยูโ่ดดเด่น ท่ีมีหุ่นสลกัเล็กๆ ทางดา้นหนา้ของอาคาร
รัฐสภา  อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พกั  HILTON HOTEL QUEBEC หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วนัที่ (10)  ควเิบค - โตรอนโต้ - ไนแองกำร่ำ พกัห้องววิน ้ำตก   
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่สนำมบินควิเบค  
10.05 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนำมบินโตรอนโต้ โดยสำยกำรบินแอร์แคนำดำ (AC)  เที่ยวบิน AC1955 

***หมำยเหตุ ไฟล์ทบินอำจมีกำรเปลีย่นแปลง**** 
11.38 น. เดินทำงถงึสนำมบินโตรอนโต้ น ำท่ำนตรวจรับสัมภำระ 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำน NIAGARA ON THE LAKE (ระยะทาง 120 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม. 20 นาที) หมู่บา้นเก่าแก่ท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบออนตาริโอ ซ่ึงยงัคงอนุรักษ์
บรรยากาศและสภาพดั้งเดิมไวอ้ยา่งสวยงาม ชมหอนาฬิกา ท่ีโดดเด่นสวยงาม และบา้นแต่ละ
หลงัมีความสวยงาม น่ารัก และจะมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองระหวา่ง ทางชมความสวยงามของ
ทะเลสาบออนตาริโอ ท่ีมีช่ือเสียง และเป็น 1 ใน 5 ของ ทะเลสาบยกัษใ์นทวีปอเมริกาเหนือ 
(THE GREAT LAKE) น าท่านแวะเท่ียวชม NIAGARA PARK FLORAL CLOCK (ระยะทาง 
15 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที) ซ่ึงเป็นนาฬิกาดอกไมท่ี้มีการประดบัประดาตกแต่ง
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ดอกไมน้านาชนิด อยา่งสวยงาม และมีการปรังปรุงเปล่ียนแปลง สีสันพนัธ์ดอกไมไ้ปตามฤดูกาล 
จึงท าใหน้าฬิกาดอกไม ้จึงมีความสวยงามทุกฤดูกาล 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่อุทยำนน ้ำตกไนแองกำร่ำและเมืองไนแองการ่า (ระยะทาง 12 ก.ม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)  

 
ค ่ำ  พิเศษใหท่้านไดรั้บประทานอาหารค ่าบนหอคอยหอคอยสกำยลอน (Skylon Tower) เพื่อใหท่้าน

ไดช้มวิวชั้นบนของหอคอยสกายลอนเพื่อถ่ายรูปมุมสูงของน ้าตกไนแองการ่า  
ท่ีพกั NIAGARA FALLS MARRIOTT FALLSVIEW HOTEL & SPA หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วนัที่  (11)    ไนแองกำร่ำ - พเิศษ น่ัง เฮลคิอปเตอร์ -ชมน ้ำตกไนแอลกำร่ำ  
    ล่องเรือ Hornblower – Niagara Outlet  - สนำมบิน 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 
  พเิศษ จากนั้นน าท่านสัมผสัประสบการณ์สุดพิเศษ น ำท่ำนนั่งเฮลคิอปเตอร์ ชมความยิง่ใหญ่

อลงัการน ้าตกไนแองการ่า ใหท่้านไดเ้ห็นอีกมุมหน่ึงถึงความยิง่ใหญ่ รับรองว่าท่านจะประทบัใจ
เป็นอยา่งยิง่ มาถึงท่ีแลว้เสียดายหากท่านไม่ไดน้ัง่เฮลิคอปเตอร์ชมน ้าตก  
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**ท่ำนใดไม่ประสงค์นัง่เฮลคิอปเตอร์ ทำงบริษัทฯคืนเงินให้ท่ำนละ 2,000 บำท หรือ หำกไม่
สำมำรถนั่งได้อนัเน่ืองจำกสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย ทำงบริษัทฯคืนเงินให้ท่ำนละ 2,000 บำท  

 น าท่านสัมผสัประสบการณ์คร้ังยิง่ใหญ่ ในการชมน ้ าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ดจริงๆ กบั
โปรแกรมการ ล่องเรือในน ้ำตกไนแองกำร่ำ (Hornblower Niagara Cruises) น ้าตกท่ีไดช่ื้อวา่
ยิง่ใหญ่สวยงามติดอนัดบัโลก ใหท่้านไดช้มความงดงามของน ้าตกไนแองการ่า ท่ีประกอบดว้ย
สองน ้าตกใหญ่ คือน ้าตกอเมริกนั (AMERICAN FALL) และ น ้าตกแคนาดา (CANADIAN 
FALL) หรือน ้าตกเกือกมา้ น ้าตกทั้งสองถูกคัน่ดว้ยเกาะกลางน ้าท่ีช่ือวา่ GOAT  ISLAND น ้าตก
อเมริกนั อยูใ่นเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกวา้งและความสูงนอ้ยกวา่ เพียง 320 เมตรเท่านั้น 
ส่วนน ้าตกแคนาดาเป็นน ้าตกรูปเกือกมา้ มีความกวา้งถึง 790 เมตร มีความสูงมากกวา่และสวยงาม
กวา่ในฝ่ังสหรัฐอเมริกา ซ่ึง 2 ใน 3 ของน ้าตกไนแองการ่า ตั้งอยูใ่นเขตประเทศแคนาดา 
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(หมำยเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ จะเปิดให้บริกำรหลังวันที่ 1 เมษำยน ของทุกปี จนถึงประมำณส้ิน
เดือนตุลำคม แต่อย่ำงไรกต็ำมขึน้กบัสภำพอำกำศแต่ละปีด้วย หำกเรือไม่สำมำรถล่องได้อนั
เน่ืองจำกสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย ทำงทัวร์จะท ำกำรเปลีย่นโปรแกรมล่องเรือเป็นโปรแกรม 
Journey behind the fall ให้ลูกค้ำทดแทน)  จากนั้นน าท่านเดินเท่ียวชมจุดชมวิว TABLE 
ROCK เป็นจุดท่ีอยูใ่กลต้วัน ้าตกมากท่ีสุด ท่านสามารถสมัผสัไดถึ้งความสวยงาม และไดย้นิเสียง
ดงักึกกอ้งของน ้าตก พร้อมทั้งละอองน ้าปกคลุมไปทัว่บริเวณทอดผา่นดว้ยสายรุ้งโคง้รับกบั
สายน ้าตกสวยงามเป็นอยา่งยิง่อิสระใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั และ เดินเล่นรอบบริเวณน ้าตกไน
แองการ่า 
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กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง (RED LOBSTER) 
จากนั้นน าท่านสู่ไนแองกำร่ำ ช้อปป้ิงเอำท์เลต (Niagara Shopping Outlet) ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาด
ใหญ่ตั้งอยูใ่กลก้บัน ้าตกไนแองการ่า มีร้านคา้กวา่มากมาย อิสระใหท่้านเลือกซ้ือของอยา่งจุใจ 
อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, 
AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นตน้   

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน เมนูเป๋ำฮ้ือ เป็ดย่ำง 
ท่ีพกั DOUBLETREE BY HILTON HOTEL TORONTO DOWNTOWN หรือระดับเทียบเท่ำ 4 

ดำว 

วนัที่ (12)    โตรอนโต - สนำมบิน 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนำมบินโตรอนโต้  
13.35 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอร์แคนำดำ (AC) เที่ยวบินที่ AC021  

** หมายเหต ุสายการบินและรอบไฟลท์บินอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลง ** 

********** เดินทำงข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล ************** 

วนัที่ (13) นำริตะ – กรุงเทพฯ   
15.45 น. เดินทางถึงสนำมบินนำริตะ (แวะเปลีย่นเคร่ือง) 
18.35 น.             ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินแอร์แคนำดำ (AC) เที่ยวบินที่ AC6251 
23.20 น.             เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
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อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

8 - 20 มิถุนำยน 2566 259,900 259,900 50,000 
18 – 30 กรกฎำคม 2566 259,900 259,900 50,000 
8 – 20 สิงหำคม 2566 259,900 259,900 50,000 

 
** หำกท่ำนต้องกำร Premium Economy Class /  Business Class  กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ก่อนล่วงหน้ำ**** 
 

** รำคำนีเ้ป็นรำคำทัวร์ตั้งแต่  15 ท่ำนขึน้ไป ** 
หำกต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม หรือทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดออกกำรเดินทำง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในแคนาดา ไม่มีหอ้งพกั 3 เตียง 
ทำงโรงแรมบังคบัให้เปิด 2 ห้องเท่ำนั้น (ช ำระค่ำพกัเดี่ยวเพิม่) 

** ท่ำนใดท่ีจะออกตั๋วภำยในประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 
** รำคำอำจมีปรับขึน้-ลง ตำมรำคำน ้ำมันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงท่ีสำยกำรบินประกำศปรับ  

และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 
***ส ำหรับกรุ๊ปท่ีมีผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึน้ไป ทำงบริษัทฯ จะ ใช้รถโค้ชขนำด 56 ท่ีนั่ง**** 

 
อตัรำนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
7. ทิปคนขับรถในแคนำดำ 
8. พนักงงำนยกกระเป๋ำโรงแรมที่พกั 
9. น ้ำด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่ำน 
10. ค่ำนั่งเฮลคิอปเตอร์ชมน ้ำตกไนแองกำร่ำ 
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อตัรำนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับท ำวีซ่ำท่องเท่ียวแคนำดำ 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

กำรจองและกำรช ำระ  
a. กรุณำช ำระมัดจ ำท่ำนละ 100,000 บำท ภำยใน 3 วัน  นับวันจำกวันจอง 
b. จำกวันจองและช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทำง 14 วัน 
c. กรุณำจัดเตรียมเอกสำรและหนังสือเดินทำง ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วัน   

หมำยเหตุ 
*** กรณีวีซ่ำยังไม่ทรำบผลก่อนเดินทำง 15 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่ำทัวร์ท้ังหมดก่อนตำมก ำหนด 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน แต่หำกวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกทำงสถำนฑูต ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดกต็ำม  
ทำงบริษัทจะคืนเงินค่ำทัวร์ให้ท่ำน โดยทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักค่ำใช่จ่ำยท่ีเกดิขึน้จริงเท่ำนั้น 

*** หำกท่ำนจองและส่งเอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศล่ำช้ำ ไม่ทันก ำหนดกำรออกตั๋วกบัทำงสำรกำรบิน  
และผลของวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินค่ำมัดท้ังหมด 

 
กำรยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้ำงต้น *** 

 
 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั ไม่สามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกกำรเดินทำง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
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ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในแคนาดาจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อนเทา่นั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นเอกสิทธิ์ของสถำนฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินคา่สมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่ำน 

ทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่ำนวีซ่ำผ่ำน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรจำกตัวแทนย่ืนให้กับท่ำน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋ำ 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

◊ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินแอร์แคนำดำ อนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23  กิโลกรัม (1ใบ / 1 ท่าน) ถือขึ้นเคร่ืองได ้7 
กิโลกรัม 
 ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

 
 

 

 

 

 

 

 


