โตรอนโต้ – ซี เอ็น ทาวเวอร์ – ล่องเรือชมนําตกไนแองการ่า
คาลการี – บานฟ์ – เลคหลุยส์ – แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย
กําหนดการเดินทาง

วันเสาร์ ที 17 กันยายน พ.ศ. 2559 (1)
09.30 น.
12.10 น.
15.55 น.
17.10 น.
20.25 น.

คณะพร้ อ มกันทีสนามบิน สุ วรรณภู มิอาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ บริ เวณแถว M สายการบินคาเธ่ ย์ แปซิ ฟิก
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยเทียวบินที CX704
ถึงสนามบินฮ่องกงเพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต้ โดยเทียวบินที CX826
 บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล 
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา
นําเข้าทีพัก HOTEL HILTON TORONTO AIRPORT หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที 18 กันยายน พ.ศ. 2559 (2)
เช้า
เทียง
บ่าย
คํา

กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – โตรอนโต้

โตรอนโต้ – ไนแองการ่ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านขึนชมวิวทิวทัศน์ของนครแห่งนีบนหอคอย ซี เอ็น ทาวเวอร์ สิ งก่อสร้ างทีสู งทีสุ ดในโลก
ชมทัศนียภาพได้อย่างกว้างไกลของตัวเมืองและทะเลสาบออนตาริ โอ
รับประทานอาหารกลางวัน
นํา ท่ า นเดิน ทางสู่ นํ าตกไนแองการ่ า สถานทีซึ งได้รั บการยกย่ อ งว่า เป็ นสิ งมหัศ จรรย์ ทาง
ธรรมชาติหนึ งในสิ บของโลก ทีไหลจากหน้า ผาสู งเบืองบน สั มผัส ละอองไอนําใสเย็น ทีซัด
กระเซ็นไปทัวบริ เวณในบรรยากาศแสนสดชืน และเย็นสบายแสนโรแมนติค
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก MARRIOTT ON THE FALLS (FALLS VIEW ROOM)

วันจันทร์ ที 19 กันยายน พ.ศ. 2559 (3)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า จากนันออกเดินทางสู่ สนามบิน
นําท่านลงเรื อ “ฮอร์ น โบลว์ เวอร์ ” ชมนําตกไนแองการ่ าทีไหลจากหน้าผาสู งเบืองบน และใน
วันทีอากาศแจ่มใส ท่านอาจจะได้เห็นสายรุ ้ งทอแสงสี เป็ นประกายบริ เวณนําตก (ขึนอยู่กับสภาพ
อากาศ หากไม่ สามารถลงเรื อได้ นําชมเบืองหลังนําตกภายในอุโมงค์ JOURNEY BEHIND THE
FALLS)
รับประทานอาหารกลางวัน
นําชมและสัมผัสชีวติ ความเป็ นอยู่ของผูค้ นซึ งอาศัยอยู่ใน หมู่บ้าน NIAGARA ON THE LAKE
ซึ งเป็ นเมืองเก่าแก่ทียังคงอนุ รักษ์บรรยากาศ และสภาพดังเดิมของหมู่บา้ นเอาไว้อย่างสมบูรณ์
และสวยงาม ปั จจุบนั ได้มีการต้อนรับนักท่องเทียว และเพิมเติมร้ านค้ามากมายได้อย่างเหมาะสม
ชมและเลือกซื อสิ นค้าพืนเมืองได้ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลองลิมชิมรสผลไม้สดๆจากสวนผลไม้
ทีมีอยู่มากมายบริ เวณนําตก
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก MARRIOTT ON THE FALLS (FALLS VIEW ROOM)

วันอังคารที 20 กันยายน พ.ศ. 2559 (4)
เช้า
10.10 น.
12.23 น.
บ่าย

คํา

ไนแองการ่ า – คาลการี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินโตรอนโต้
ออกเดินทางสู่ คาลการี โดยเทียวบินที AC 419
ถึงคาลการี เมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็ อกกี / รับประทานอาหารกลางวัน
คาลการี เมืองเศรษฐกิ จมังคังด้วยทรั พยากรธรรมชาติและนํามันเป็ นเมืองใหญ่ทีสุ ดเป็ นอันดับ
หนึ งของรั ฐอัลเบอร์ ตา้ นําท่านผ่านชม คาลการี โ อลิมปิ คพาร์ ค เพือชมสถานทีแข่งขัน กี ฬาโอ
ลิมปิ คฤดูหนาวทีคาลการี เคยเป็ นเจ้าภาพ บันทึกภาพเปลวไฟในกระถางคบเพลิง พร้ อมหอคอย
กระโดดสกีทีเป็ นฉากอยู่เบืองหลัง จากนันนําท่านเดินทางสู่ Crossiron Mills Mall อิสระให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา /นําเข้าทีพัก DELTA BOW VALLEY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันพุธที 21 กันยายน พ.ศ. 2559 (5)
เช้า

ไนแองการ่ า

คาลการี – บานฟ์ – เลคหลุยส์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่ งชาติบานฟ์ จากนันสนุ กสนานกับการ นั งกระเช้ าลอยฟ้ าสู่
ยอดเขาเซาเฟอร์ ชืนชมกับทัศนียภาพทีสวยงามของเทือกเขาร็ อกกี และความอุดมสมบูรณ์ ของ
ธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติบานฟ์ อิสระให้ท่านบันทึกภาพชมความงามตามอัธยาศัย

แคนาดา 10 วัน (17-26 กันยายน 2559)

หน้า 2

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ เลคหลุยส์ นําท่านชม ทะเลสาบหลุยส์ หรื อทะเลสาบมรกตทีล้อมรอบด้วยสวน
สนและทิวเขาทีมีหิมะ ปกคลุมตลอดปี อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นทีระลึก
จากนันนําท่านเดินทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาสู งทีมีหิมะปกคลุมและทะเลสาบ
ใสเกิดขึนจากธารนําแข็งทีละลายจากเทือกเขา
รับประทานอาหารคํา
นําเข้าทีพัก THE FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที 22 กันยายน พ.ศ. 2559 (6)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

เลคหลุยส์ – โคลัมเบียไอซ์ ฟิลด์ – เลคหลุยส์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ โคลัมเบีย ไอซ์ ฟิลด์ Columbia Icefield ธารนําแข็งขนาดใหญ่ มีพืนทีกว่า 325
ตารางกิโลเมตร
*** ระยะทางจาก เลคหลุยส์ – โคลัมเบียไอซ์ ฟิลด์ โดยประมาณ 130 กิโลเมตร ***
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่าน ขึนรถ SNOW COACH เดินทางไปยังใจกลางของ โคลัมเบี ยไอซ์ ฟิลด์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติทีหิมะได้ทบั ถมกันมาเป็ นเวลานับล้านปี ท่านจะได้มีโอกาสชื นชมกับวิวทิวทัศน์ของ
ธารนําแข็ ง ที ใหญ่ แ ละเก่ า แก่ ทีสุ ดของทวี ปอเมริ ก าเหนื อ และยัง เป็ นต้น กํา เนิ ด ของแม่น ํา
หลากหลายสายในแคนาดาและอเมริ กากลาง ซึ งแม่นาเหล่
ํ านีจะมีทางออกสู่ มหาสมุทรมหาสมุทร
แปซิ ฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือและยังเป็ นแหล่งทีมาของความอุดมสมบรู ณ์ของ
ทวีปอเมริ กาเหนื อและแคนาดาตังแต่ในอดีตจวบจนปั จจุบนั จากนันนําท่านขึนชมวิว Glacier
Skywalk ซึ งโครงสร้ างเป็ นรู ปทรงเกือกม้า และกระจกใส ท่านสามารถมองเห็น ความสู งจากจุดที
ยืนและชมวิวเทือกเขาได้อย่า งชัดเจนบนความสู งถึ ง 280 เมตร จากนันนําท่า นเดินทางกลับสู่
เลคหลุยส์
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก
นําเข้าทีพัก THE FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE HOTEL หรื อเทียบเท่า

แคนาดา 10 วัน (17-26 กันยายน 2559)

หน้า 3

วันศุ กร์ ที 23 กันยายน พ.ศ. 2559 (7)
เช้า
11.10 น.
11.44 น.

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินคาลการี
ออกเดินทางสู่ แวนคูเวอร์ โดยเทียวบิน AC221
เมืองแวนคูเวอร์ นําท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะสแตนเล่ ย์ สวนสาธารณะทีใหญ่ทีสุ ดของเมือง
ถ่ายรู ปกับเสาอินเดียนแดงทีเก่ าแก่ แล้วนําท่านเดินทางข้าม สะพานแขวนคาปิ ลาโน่ ซึ งเป็ น
สะพานแขวนทียาวทีสุ ดในประเทศแคนาดา แล้วชมการจําลองบ้านเรื อนและชี วิตความเป็ นอยู่
ของชาวอินเดียนแดง
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก HYATT REGENCY VANCOUVER หรื อเทียบเท่า

วันเสาร์ 24 กันยายน พ.ศ. 2559 (8)
เช้า

เทียง
บ่าย
คํา

แวนคูเวอร์ – (ฮ่ องกง)

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเทียวบินที CX889

วันจันทร์ ที 26 กันยายน พ.ศ. 2559 (10)
06.15 น.
08.15 น.
10.05 น.

แวนคูเวอร์ – วิคตอเรีย – แวนคูเวอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่ าเรื อซอร์ วาสเซน (TSAW WASSEN) นําล่องเรื อหรรษาข้ามช่องแคบจอร์ เจีย
ผ่า นเกาะแก่ งและเวิงอ่า วอัน สวยงามสู่ “เกาะวิ คตอเรี ย” เมือ งหลวงของรั ฐ บริ ติช โคลัมเบีย
เพลิ ดเพลิ น กับธรรมชาติทีสวยงามตลอดสองข้า งทาง ถ้า โชคดีท่า นอาจจะมีโ อกาสเห็น ฝู ง
ปลาโลมาและปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรื อ ถึง สวนบู ชาร์ ด นําท่านชมสวน
ดอกไม้ทีได้รับการยกย่องว่าเป็ นสวนดอกไม้ทีงดงามทีสุ ดแห่งหนึ งในโลกพร้ อมบันทึกภาพกับ
สวนบุปผชาตินานาพันธุ์จากทัวทุกมุมโลก นํามาตกแต่งเป็ นสวนหลากหลายสไตล์ บนเนือทีกว่า
35 เอเคอร์ ตังอยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่น อิสระให้ท่านเลือกซื อสิ นค้าของทีระลึกทีเกี ยวข้องกับ
บ้านและสวนภายในสวนบูชาร์ ดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําชมตัว เมืองวิคตอเรี ย ผ่านชมตึกรัฐสภาเก่ าแก่ ซึงตังอยู่ใจกลางเมืองพร้ อมชมรู ปปั นพระนาง
เจ้าวิคตอเรี ยแห่ งประเทศอังกฤษ นําชมหลัก กิ โลเมตรทีศู นย์จุดคํา นวณระยะทางเริ มต้นหรื อ
สิ นสุ ดของประเทศแคนาดาริ มฝั งมหาสมุทรแปซิ ฟิค จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่ แวนคูเวอร์
รับประทานอาหารคํา / จากนันนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน

วันอาทิตย์ที 25 กันยายน พ.ศ. 2559 (9)
02.05 น.

เลคหลุยส์ – (คาลการี) – แวนคูเวอร์

(ฮ่ องกง) – กรุ งเทพฯ

ถึงสนามบินฮ่องกงเพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที CX705
ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี และ ซี )

หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะของ สายการบิน
โรงแรมทีพักในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิ จและทางการเมือง โดยจะยังคง
คํานึงถึงมาตรฐานของเอ็ม ดี ทัวร์
แคนาดา 10 วัน (17-26 กันยายน 2559)

หน้า 4

 ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรื อ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะ
หนังสื อเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้


ระเบียบการสํารองทีนังทัวร์ แคนาดา *** (โทรศัพท์ ตดิ ต่อหมายเลขภายใน 146)
โทร. 0-2250-8999 แฟกซ์ . 0-2250-9980-1
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้ อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
30,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์
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การยืนขอวีซ่าชัวคราวประเทศแคนาดา
เอกสารสํ าหรั บการยืนขอวีซ่าท่ องเทียว ประเทศแคนนาดา (แบบหมู่คณะ)
ใช้ ระยะเวลาทําการโดยประมาณ 7 วันทําการ
1. หนังสื อเดินทางเล่ มปัจจุบัน ทีมีอายุการใช้งานเหลือไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน และหนังสื อเดินทางเล่ มเก่ า (ถ้ ามี)
2. รู ปถ่ ายสี ขนาด 3.5cm * 4.5cm จํานวน 2 รู ป พืนหลังเป็ นสี ขาว

*** โปรดทราบ ! ! ***

สถานทูตแคนนาดาจะตรวจความถูกต้องเรื องภาพถ่ายอย่างละเอียด ขอความกรุ ณา
ผูท้ ีทําการยืนขอวีซ่าทุกท่านถ่ายรู ปให้ตรงตามความต้องการของทางสถานทูตดังนี
 หน้าตรงและใบหน้าต้องอยู่กึงกลางของรู ป
 ขนาดของใบหน้าต้องใหญ่ 3/4 ของขนาดรู ป
 ความกว้างของFrame 35 mm. หรื อ 3.5 cm. และความยาวของ Frame 45 mm.
หรื อ 4.5 cm.

ตัวอย่ างรู ปทีใช้ ในการยืนขอวีซ่า

รูปทีสามารถใช้ ยนขอวี
ื
ซ่าได้

รู ปทีไม่สามารถใช้ ยนวี
ื ซ่าได้

3. เอกสารรั บรองการทํางานฉบับจริ ง เป็ นภาษาอังกฤษ
เนือความในจดหมายจะต้องระบุตาํ แหน่ง อายุการทํางาน อัตราเงิ นเดือน หรื อรายละเอียดอืนทีเกี ยวข้อง
พร้ อมลงลายมือชือของผูท้ ีมีอาํ นาจและประทับตราบริ ษทั
- กรณีเจ้ าของกิจการ ห้ างร้ าน หรื อทําธุรกิจส่ วนตัว
แสดงหลักฐานหนังสื อรับรองการจดทะเบียนการค้า (ฉบับจริ งและสํ าเนา)
- กรณีทีรั บข้ าราชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ ต้องยืนเอกสารอนุมตั ิให้ลางาน
- กรณีนักเรี ยน / นักศึกษา จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา พร้ อมทังระบุระยะเวลาทีลาหยุด ฉบับ
จริ งเป็ นภาษาอังกฤษ
4. เอกสารรั บรองทางการเงิน
- สมุดบัญชีธนาคารฉบับจริ งพร้ อมสํ าเนา 1 ชุ ด โดยอัพเดทการเข้า-ออกของเงิ นเป็ นรายการปั จจุบนั
แสดงรายการย้องหลังเป็ นเวลา 6 เดือน
- กรณีทีมีผ้ อู อกค่ าใช้ จ่ายให้ (Sponsor) จะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย โดยต้องระบุความสัมพันธ์ให้
ชัดเจน พร้ อมทังแนบเอกสารต่อไปนี สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบ้าน / และสําเนาหน้า
หนังสื อเดินทาง ของผูท้ ีทําการออกค่าใช้จ่ายให้
5. สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
6. สํ าเนาบัตรประชาชน
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อัตราค่ าบริการ
(ราคาสําหรั บผู้ใหญ่ 15 ท่ านขึนไป)
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่ ท่ านละ
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)
พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

185,000.- บาท
179,000.- บาท
49,500.- บาท

*** หมายเหตุ ***
ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยโรงแรมส่ วนใหญ่ในอเมริ กาจะไม่มีเตียงเสริ มสําหรับห้องพัก 3 ท่าน

อัตรานีรวม

 ตัวเครื องบินชันทัศนาจร ไป-กลับ ตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ และต่างประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง (ไม่คมุ้ ครองโรคประจําตัว)
 ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย : ค่าทีพักในโรงแรมทีได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการ มือเช้าแบบบุฟเฟต์ มือกลางวัน-คําเป็ นอาหารท้องถิน ไทย จีน สลับกันไป
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
 บริ การนําดืมระหว่างวัน ขนาด 750 มล. ท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 หัวหน้าทัวร์ ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าบริ การในการจัดนําเทียว และภาษีมูลค่าเพิม (คิดจากอัตราค่าบริ การ)

ไม่ รวม

 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

 ค่าปรับสํ าหรับนําหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว้ โดยปกติทางสายการบิ นจะกําหนดนํ าหนั ก
ของกระเป๋ าเดินทางไม่ เกิน 20 กิโลกรัม ต่ อ 1 ท่ าน

หมายเหตุ
ราคา และ รายการนี อาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่ ก ับสภาวะของ สายการบิน
โรงแรมทีพักภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง
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