
 
 

 

 

 

 
โตรอนโต ้– ซ ีเอน็ ทาวเวอร ์– ลอ่งเรือชมนํ �าตกไนแองการา่ 
 คาลการี – บานฟ์ – เลคหลุยส ์– แวนคเูวอร ์- วคิตอเรีย 

กําหนดการเดินทาง 
 

วนัเสาร์ที� 17 กนัยายน พ.ศ. 2559 (1)  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – โตรอนโต้ 
09.30 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ บริเวณแถว M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก 
12.10 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเที�ยวบินที� CX704 
15.55 น. ถึงสนามบินฮ่องกงเพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
17.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองโตรอนโต ้โดยเที�ยวบินที� CX826 
  บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล  
20.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองโตรอนโต ้ประเทศแคนาดา 
 นาํเขา้ที�พกั HOTEL HILTON TORONTO AIRPORT หรือเทียบเท่า 
 

วนัอาทิตย์ที� 18 กนัยายน พ.ศ. 2559 (2)  โตรอนโต้ – ไนแองการ่า 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านขึ�นชมววิทิวทศัน์ของนครแห่งนี�บนหอคอย ซี  เอ็น ทาวเวอร์ สิ�งก่อสร้างที�สูงที�สุดในโลก  

ชมทศันียภาพไดอ้ย่างกวา้งไกลของตวัเมืองและทะเลสาบออนตาริโอ  
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ นํ�าตกไนแองการ่า สถานที�ซึ� งได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ� งมหัศจรรย์ทาง

ธรรมชาติหนึ�งในสิบของโลก ที�ไหลจากหน้าผาสูงเบื�องบน สัมผสัละอองไอนํ� าใสเย็นที�ซัด
กระเซ็นไปทั�วบริเวณในบรรยากาศแสนสดชื�น  และเยน็สบายแสนโรแมนติค 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั MARRIOTT ON THE FALLS (FALLS VIEW ROOM)  
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วนัจนัทร์ที� 19 กนัยายน พ.ศ. 2559 (3)  ไนแองการ่า 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ จากนั�นออกเดินทางสู่สนามบิน 
 นาํท่านลงเรือ “ฮอร์น โบลว์เวอร์” ชมนํ� าตกไนแองการ่าที�ไหลจากหน้าผาสูงเบื�องบน และใน

วนัที�อากาศแจ่มใส ท่านอาจจะไดเ้ห็นสายรุ้งทอแสงสีเป็นประกายบริเวณนํ�าตก (ขึ�นอยู่กับสภาพ
อากาศ หากไม่สามารถลงเรือได้ นาํชมเบื�องหลงันํ�าตกภายในอุโมงค์ JOURNEY BEHIND THE 
FALLS)  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํชมและสัมผสัชีวติความเป็นอยู่ของผูค้นซึ� งอาศยัอยู่ใน หมู่บ้าน NIAGARA ON THE LAKE 

ซึ�งเป็นเมืองเก่าแก่ที�ยงัคงอนุรักษ์บรรยากาศ และสภาพดั�งเดิมของหมู่บา้นเอาไวอ้ย่างสมบูรณ์
และสวยงาม ปัจจุบนัไดม้ีการตอ้นรับนกัท่องเที�ยว และเพิ�มเติมร้านคา้มากมายไดอ้ย่างเหมาะสม 
ชมและเลือกซื�อสินคา้พื�นเมืองไดต้ามอธัยาศยั ใหท้่านไดล้องลิ�มชิมรสผลไมส้ดๆจากสวนผลไม้
ที�มีอยู่มากมายบริเวณนํ�าตก  

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั MARRIOTT ON THE FALLS (FALLS VIEW ROOM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัองัคารที� 20 กนัยายน พ.ศ. 2559 (4)  ไนแองการ่า – คาลการี 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต ้ 
10.10 น. ออกเดินทางสู่คาลการี โดยเที�ยวบินที� AC 419 
12.23 น. ถึงคาลการี เมืองหนา้ด่านสู่เทือกเขาร็อกกี�  / รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย คาลการี เมืองเศรษฐกิจมั�งค ั�งดว้ยทรัพยากรธรรมชาติและนํ� ามนัเป็นเมืองใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบั

หนึ�งของรัฐอลัเบอร์ตา้ นําท่านผ่านชม คาลการีโอลิมปิคพาร์ค เพื�อชมสถานที�แข่งขนักีฬาโอ
ลิมปิคฤดูหนาวที�คาลการีเคยเป็นเจา้ภาพ บนัทึกภาพเปลวไฟในกระถางคบเพลิง พร้อมหอคอย
กระโดดสกีที�เป็นฉากอยู่เบื�องหลงั จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ Crossiron Mills Mall อิสระให้ท่าน
ไดช้อ้ปปิ� งตามอธัยาศยั 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า /นาํเขา้ที�พกั DELTA BOW VALLEY HOTEL หรือเทียบเท่า    
  

วนัพุธที� 21 กนัยายน พ.ศ. 2559 (5)  คาลการี – บานฟ์ – เลคหลุยส์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านออกเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ จากนั�นสนุกสนานกบัการ นั�งกระเช้าลอยฟ้าสู่

ยอดเขาเซาเฟอร์ ชื�นชมกบัทศันียภาพที�สวยงามของเทือกเขาร็อกกี�  และความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติบานฟ์ อิสระใหท้่านบนัทึกภาพชมความงามตามอธัยาศยั  
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เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เลคหลุยส์ นาํท่านชม ทะเลสาบหลุยส์  หรือทะเลสาบมรกตที�ลอ้มรอบดว้ยสวน

สนและทิวเขาที�มีหิมะ ปกคลุมตลอดปี อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นที�ระลึก 
จากนั�นนาํท่านเดินทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงามของทิวเขาสูงที�มีหิมะปกคลุมและทะเลสาบ
ใสเกิดขึ�นจากธารนํ�าแขง็ที�ละลายจากเทือกเขา 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  
 นาํเขา้ที�พกั THE FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 

วนัพฤหัสบดีที� 22 กนัยายน พ.ศ. 2559 (6)  เลคหลุยส์ – โคลมัเบียไอซ์ฟิลด์ – เลคหลุยส์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ Columbia Icefield ธารนํ� าแข็งขนาดใหญ่ มีพื�นที�กว่า 325 

ตารางกิโลเมตร  
 *** ระยะทางจาก เลคหลุยส์ – โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ โดยประมาณ 130 กิโลเมตร *** 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่าน ขึ�นรถ SNOW COACH เดินทางไปยงัใจกลางของ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ ปรากฏการณ์

ธรรมชาติที�หิมะไดท้บัถมกนัมาเป็นเวลานบัลา้นปี ท่านจะไดม้ีโอกาสชื�นชมกบัวิวทิวทศัน์ของ
ธารนํ� าแข็งที�ใหญ่และเก่าแก่ที�สุดของทวีปอเมริกาเหนือ และยงัเป็นต้นกําเนิดของแม่นํ� า
หลากหลายสายในแคนาดาและอเมริกากลาง ซึ�งแม่นํ�าเหล่านี�จะมีทางออกสู่มหาสมุทรมหาสมทุร
แปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือและยงัเป็นแหล่งที�มาของความอุดมสมบรูณ์ของ
ทวีปอเมริกาเหนือและแคนาดาตั�งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบนั จากนั�นนาํท่านขึ�นชมวิว Glacier 
Skywalk ซึ� งโครงสร้างเป็นรูปทรงเกือกมา้ และกระจกใส ท่านสามารถมองเห็น ความสูงจากจุดที�
ยืนและชมวิวเทือกเขาไดอ้ย่างชดัเจนบนความสูงถึง 280 เมตร จากนั�นนาํท่านเดินทางกลบัสู่   
เลคหลุยส์ 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั  
 นาํเขา้ที�พกั THE FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัศุกร์ที� 23 กนัยายน พ.ศ. 2559 (7)  เลคหลุยส์ – (คาลการี) – แวนคูเวอร์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่สนามบินคาลการี  
11.10 น.  ออกเดินทางสู่แวนคูเวอร์ โดยเที�ยวบิน AC221 
11.44 น.  เมืองแวนคูเวอร์ นาํท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะสแตนเล่ย์ สวนสาธารณะที�ใหญ่ที�สุดของเมือง 

ถ่ายรูปกบัเสาอินเดียนแดงที�เก่าแก่ แลว้นาํท่านเดินทางข้าม สะพานแขวนคาปิลาโน่  ซึ� งเป็น
สะพานแขวนที�ยาวที�สุดในประเทศแคนาดา แลว้ชมการจาํลองบา้นเรือนและชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวอินเดียนแดง 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั HYATT REGENCY VANCOUVER  หรือเทียบเท่า 
 
วนัเสาร์ 24 กนัยายน พ.ศ. 2559 (8)  แวนคูเวอร์ – วคิตอเรีย – แวนคูเวอร์   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่  ท่าเรือซอร์วาสเซน (TSAW WASSEN) นาํล่องเรือหรรษาขา้มช่องแคบจอร์เจีย 

ผ่านเกาะแก่งและเวิ�งอ่าวอนัสวยงามสู่ “เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย 
เพลิดเพลินกับธรรมชาติที�สวยงามตลอดสองข้างทาง ถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูง
ปลาโลมาและปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตวัเรือ ถึง สวนบูชาร์ด นาํท่านชมสวน
ดอกไมท้ี�ไดรั้บการยกย่องวา่เป็นสวนดอกไมท้ี�งดงามที�สุดแห่งหนึ�งในโลกพร้อมบนัทึกภาพกบั
สวนบุปผชาตินานาพนัธ์ุจากทั�วทุกมุมโลก  นาํมาตกแต่งเป็นสวนหลากหลายสไตล ์บนเนื�อที�กวา่ 
35 เอเคอร์ ตั�งอยู่ท่ามกลางหุบเขาชงัเค่น  อิสระใหท้่านเลือกซื�อสินคา้ของที�ระลึกที�เกี�ยวขอ้งกบั
บา้นและสวนภายในสวนบูชาร์ดตามอธัยาศยั  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  นาํชมตวั เมืองวิคตอเรีย ผ่านชมตึกรัฐสภาเก่าแก่ซึ� งตั�งอยู่ใจกลางเมืองพร้อมชมรูปปั� นพระนาง

เจา้วิคตอเรียแห่งประเทศองักฤษ นาํชมหลกักิโลเมตรที�ศูนย์จุดคาํนวณระยะทางเริ� มต้นหรือ
สิ�นสุดของประเทศแคนาดาริมฝั�งมหาสมุทรแปซิฟิค จากนั�นนาํท่านเดินทางกลบัสู่แวนคูเวอร์    

  ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
 

วนัอาทิตย์ที� 25 กนัยายน พ.ศ. 2559 (9)  แวนคูเวอร์ – (ฮ่องกง)   
02.05 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบินที� CX889 
 

วนัจนัทร์ที� 26 กนัยายน พ.ศ. 2559 (10)   (ฮ่องกง) – กรุงเทพฯ  
06.15 น. ถึงสนามบินฮ่องกงเพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
08.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� CX705 
10.05 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี และ ซี) 
 
หมายเหตุ  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะของ สายการบิน 

โรงแรมที�พกัในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง โดยจะยงัคง
คาํนึงถึงมาตรฐานของเอม็ ดี ทวัร์ 
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 ในกรณีที�ท่านมีความประสงคท์ี�จะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะ 
หนังสือเดินทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทางไปท่องเที�ยวได ้ 

 
 

 

ระเบียบการสํารองที�นั�งทัวร์แคนาดา *** (โทรศัพท์ตดิต่อหมายเลขภายใน 146) 

โทร. 0-2250-8999 แฟกซ์. 0-2250-9980-1 

1. สํารองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 
30,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั 

2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ้่ายใน
ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  

 2.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 

 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 
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รูปที�สามารถใช้ยื�นขอวซ่ีาได้ 

         

 

 
 

การยื�นขอวซ่ีาชั�วคราวประเทศแคนาดา 
 
เอกสารสําหรับการยื�นขอวีซ่าท่องเที�ยว ประเทศแคนนาดา (แบบหมู่คณะ)  
ใช้ระยะเวลาทําการโดยประมาณ 7 วันทําการ  

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ที�มีอายุการใชง้านเหลือไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) 
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5cm * 4.5cm จํานวน 2 รูป พื�นหลงัเป็นสีขาว 
 

*** โปรดทราบ ! ! ***  
สถานทูตแคนนาดาจะตรวจความถูกตอ้งเรื�องภาพถ่ายอย่างละเอียด ขอความกรุณา
ผูท้ี�ทาํการยื�นขอวซ่ีาทุกท่านถ่ายรูปใหต้รงตามความตอ้งการของทางสถานทูตดงันี�  
 หนา้ตรงและใบหนา้ตอ้งอยู่กึ�งกลางของรูป 
 ขนาดของใบหนา้ตอ้งใหญ่ 3/4 ของขนาดรูป 
 ความกวา้งของFrame 35 mm. หรือ 3.5 cm. และความยาวของ Frame 45 mm. 

หรือ 4.5 cm.  
 
ตัวอย่างรูปที�ใช้ในการยื�นขอวซ่ีา 
 
 
 
 
 
 
 

3. เอกสารรับรองการทํางานฉบับจริง เป็นภาษาอังกฤษ  
เนื�อความในจดหมายจะตอ้งระบุตาํแหน่ง อายุการทาํงาน อตัราเงินเดือน หรือรายละเอียดอื�นที�เกี�ยวขอ้ง
พร้อมลงลายมือชื�อของผูท้ี�มีอาํนาจและประทบัตราบริษทั  
- กรณีเจ้าของกิจการ ห้างร้าน หรือทําธุรกิจส่วนตัว  

แสดงหลกัฐานหนงัสือรับรองการจดทะเบียนการคา้ (ฉบับจริงและสําเนา)  
- กรณีที�รับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตอ้งยื�นเอกสารอนุมตัิใหล้างาน 
- กรณีนักเรียน / นักศึกษา จดหมายรับรองจากสถาบนัการศึกษา พร้อมทั�งระบุระยะเวลาที�ลาหยุด ฉบบั

จริงเป็นภาษาองักฤษ 
4. เอกสารรับรองทางการเงิน  

- สมุดบัญชีธนาคารฉบับจริงพร้อมสําเนา 1 ชุด โดยอพัเดทการเขา้-ออกของเงินเป็นรายการปัจจุบนั 
แสดงรายการยอ้งหลงัเป็นเวลา 6 เดือน 

- กรณีที�มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ (Sponsor) จะตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ้่าย โดยตอ้งระบุความสัมพนัธ์ให้
ชดัเจน พร้อมทั�งแนบเอกสารต่อไปนี�  สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาทะเบียนบา้น / และสําเนาหน้า
หนงัสือเดินทาง ของผูท้ี�ทาํการออกค่าใชจ้่ายให ้

5. สําเนาทะเบียนบ้าน 
6. สําเนาบัตรประชาชน 

 
 

รูปที�ไม่สามารถใช้ยื�นวซ่ีาได้         
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อตัราค่าบริการ 
(ราคาสาํหรับผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ �นไป) 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ                    185,000.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                    179,000.- บาท 
พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ                      49,500.- บาท 
*** หมายเหตุ *** 

ดว้ยเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัโรงแรมส่วนใหญ่ในอเมริกาจะไม่มีเตยีงเสริมสําหรับหอ้งพกั 3 ท่าน  
 
อตัรานี�รวม 
 ตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั ตามรายการ 
 ค่าภาษสีนามบินกรุงเทพฯ และต่างประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศแคนาดา 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง (ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวั) 
 ค่าใชจ้่ายในต่างประเทศ ประกอบดว้ย :- 
 ค่าที�พกัในโรงแรมที�ไดเ้ลอืกสรรแลว้ ตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามรายการ มื�อเชา้แบบบุฟเฟต ์มื�อกลางวนั-คํ�าเป็นอาหารทอ้งถิ�น ไทย จีน สลบักนัไป 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการ  
 ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื�อนยา้ยสัมภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 

 บริการนํ�าดื�มระหวา่งวนั ขนาด 750 มล. ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 
 หวัหนา้ทวัร์ที�มีประสบการณ์คอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าบริการในการจดันาํเที�ยว และภาษีมูลค่าเพิ�ม (คิดจากอตัราคา่บริการ) 
 
ไม่รวม   
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่าปรับสําหรับนํ�าหนักกระเป๋าเดินทางที�เกินจากที�ทางสายการบินกําหนดไว้ โดยปกติทางสายการบินจะกําหนดนํ�าหนัก

ของกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน  

 

หมายเหต ุ
 ราคา และ รายการนี� อาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กับสภาวะของ สายการบิน 
โรงแรมที�พกัภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยุดงาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 
 

            

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 
8 กรกฎาคม 2559  
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