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ใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดา
พุธที่ 16 – เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 (11 วัน)

แคนาดาเที่ยวได้ทั้งปี แต่สวยที่สุดช่วงใบไม้เปลี่ยนสี
เที่ยวครบทั้งแวนคูเวอร์ วิคตอเรีย บาฟฟ์ โคลัมเบียไอซ์ฟลิ ด์ โตรอนโต
นอนชิลล์ๆ ทีช่ าโตว์เลคหลุยส์และโรงแรมริมน้า้ ตกไนแองการา
ไฮไลท์กับใบไม้เปลี่ยนสีจากมอนทรีอัลถึงควิเบค
ที่ท่านจะร้อง Wow Wow Wow ตลอดทาง
พร้อมชมมวลบุปผานานาพรรณในสวนหลากหลายสไตล์ ณ สวนบุตชาต
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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01. พุธที่ 16 ตุลาคม 2562

06.00 น.
08.15 น.
12.10 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย์แปซิฟิก (Row M) ประตู 6
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX 700 (2.55 ชม. / Breakfast)
ถึง สนามบินเชค แลป ก๊อก พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง

อาหารกลางวันที่สนามบินตามอัธยาศัย
16.15 น.

ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน CX 810 (11.45 ชม. / Dinner, Breakfast)
       เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล       


























13.00 น. ถึง สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) เมืองท่าชายฝั่งที่มีชื่อเสียง และใหญ่อันดับ 3 ของประเทศแคนาดา
มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.2 ล้านคน อากาศที่เย็นสบายและความสวยงามของภูมิประเทศที่ประกอบไปด้วยมหาสมุทร
และหุบเขา นาท่านชม สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano Bridge) สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกทอดยาวข้ามเหวลึกและ
สามารถชมคาปิลาโนแคนยอนที่อยู่ลึกลงไปเบื้องล่าง จากนั้นนาท่านชม สวนสแตนลีย์ (Stanley Park) ที่ตั้งอยู่กลางเมือง
แวนคูเวอร์ เป็นสถานที่ที่ชาวแคนาดาได้มาใช้ประโยชน์บนพื้นที่สีเขียวกลางเมืองเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ
เสาอินเดียนแดง (Totem Pole) เสาสัญลักษณ์ที่ตั้งไว้เพื่อระลึกว่าบริเวณนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดีย นแดงมาก่อน
ซึ่งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นที่เก็บอัฐิของคนตาย จากนั้นนาท่านชม ย่านแกส
ทาวน์ (Gastown) ชุมชนเริ่มแรกทางฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและถ่ายรูปกับ นาฬิกาไอน้า เรือนแรกของโลกที่ยังคงเดิน
อย่างเที่ยงตรงด้วยระบบไอน้า
อาหารค่าที่ภัตตาคารจีน
ที่พัก HOTEL SUTTON PLACE (4*) หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

02. พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562

แวนคูเวอร์ – วิคตอเรีย – สวนบุตชาต

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือเฟอร์รี่ข้าม ช่องแคบจอร์เจีย ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบฟยอร์ดอันเกิดจากการกัด
เซาะของธารน้าแข็ง ตั้งแต่อดีตกาล มุ่งสู่ เมืองวิค ตอเรีย (Victoria) ซึ่ง เป็นเมืองหลวงของ รัฐบริติชโคลัมเบีย (British
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Columbia) ชม สวนบุตชาต (Butchart Garden) นับได้ว่า เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งรวบรวม
มวลบุปผานานาพรรณไว้ในเนื้อที่กว่า 50 เอเคอร์ โดยจัดแต่งบริเวณไว้แตกต่างกัน อาทิ สวนแบบญี่ปุ่น สวนแบบอิตาลี ฯลฯ
อาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีน
นาท่านข้ามเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับ แวนคูเวอร์ ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
อาหารค่าที่ภัตตาคารไทย

03. ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

แวนคูเวอร์ – คัลการี – บาฟฟ์

อาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านสู่สนามบิน
09.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AC 206 (1.25 ชม. / Meal for purchase)
11.25 น. ถึงสนามบินเมืองคัลการี (Calgary) รัฐอัลเบอร์ต้า ซึ่งเป็นรัฐที่มีรายได้จากการขุดน้ามันดิบจนไม่มีการเก็บภาษีรัฐมีแต่
เฉพาะภาษีของรัฐบาลกลางเท่านั้น
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองบาฟฟ์ (Banff) (132 กม. / 1.30 ชม.) นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาซัลเฟอร์ (Sulphur Mountain) ที่ระดับความ
สูง 2,281 เมตรจากระดับน้าทะเล ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเทือกเขาร็อกกี้ โดยรอบ จากนั้นนาท่านชม น้าตกโบว์ (Bow
Falls) ที่มาของเพลง River of No Return สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พัก
อาหารค่าทีภ่ ัตตาคาร
ที่พัก RIMROCK RESORT HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
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04. เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

บาฟฟ์ – โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – เลคหลุยส์

อาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เดินทางสู่ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefiled) (187 กม. / 2.30 ชม.) ทุ่งน้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาร็อกกี้ และเปลี่ยน
พาหนะเป็นสโนว์โค้ชขึ้นสู่ธารน้าแข็งอทาบาสก้า (Athabasca Glacier) เพียงแห่งเดียวในโลก ที่พาหนะพิเศษนี้สามารถนาท่านขึ้น
ไปบนธารน้าแข็งได้อย่างปลอดภัย ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นาท่านชมทิวทัศน์บนจุดชมวิวแห่งใหม่ Glacier Skywalk เป็นทางเดินพื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา 35 เมตร และสูงจาก
พื้นดิน 280 เมตร จากบนนี้ท่านจะได้เห็นยอดเขารูปทรงแปลกตา ที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวสะอาด และหุบเขาที่พาดผ่านด้วยธาร
น้าแข็งขนาดต่างๆ ป่าสนสีเขียวเข้มตัดกับสีเหลืองทองของต้นสปรูซส์ และสีเหลืองสดของใบแอสเปิ ลที่พริ้วไหวคล้ายระฆังยาม
ต้องลม จากนั้นมุ่งสู่ เลคหลุยส์ (Lake Louise) (134 กม. / 2 ชม.) ทะเลสาบเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในโอบล้อมของขุนเขา
อาหารค่าที่โรงแรม
ที่พัก HOTEL FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE (5*) – Lake View Room หรือเทียบเท่า
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05. อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

เลคหลุยส์ – คัลการี – มอนทรีอัล

อาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองคัลการี (181 กม. / 2.30 ชม.)
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสู่สนามบิน
14.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AC 326 (4.01 ชม. / Meal for purchase)
20.46 น. ถึงสนามบินเมืองมอนทรีอัล (Montreal) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศแคนาดาและเคยใช้เป็นสถานที่จัด
งานเอ็กซ์โปและโอลิมปิกเมือปี ค.ศ.1976
อาหารค่าที่โรงแรม
ที่พัก SHERATON MONTREAL AIRPORT (4*) หรือเทียบเท่า

06. จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

มอนทรีอัล– ควิเบค

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชมความงามของ เขตเมืองเก่า (Old Town) บรรยากาศเมืองในแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้ประชากรส่วนใหญ่สื่อสาร
โดยภาษาฝรั่งเศส เรียกได้ว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่นอกประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ จากนั้นชม วิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame
Basilsca of Montreal) ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของการตกแต่งภายใน ด้วยงานไม้แกะสลักอันงดงาม และโดดเด่นด้วยเพดานสีฟ้า
เข้มเสมือนท้องฟ้ายามราตรีที่มีแสงระยิบระยับด้วยดาวสีทอง
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
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เดินทางสู่ เมืองควิเบค (Quebec) (258 กม. / 3 ชม.) เมืองหลวงของรัฐควิเบคและเป็นรัฐที่มีความเป็นฝรั่งเศสที่สุดในแคนาดา
เพลิดเพลินกับสีสันอันงดงามของใบเมเปิลในฤดูเปลี่ยนสีสองข้างทาง
อาหารค่าที่ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL CHATEAU LAURIER QUEBEC (4*) หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)
07. อังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

ควิเบค

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านนั่งกระเช้า ชม น้าตกมอนท์โมเรนซี่ (Montmorency Falls) ที่มีความสูงกว่าน้าตกไนแองการาถึง 30 ฟุต โดยท่าน
สามารถเดินข้ามสะพานที่สร้างขึ้นเหนือน้าตกทั้งสาย
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นาท่านชม เขตเมืองเก่าของเมืองควิเบคตอนล่างและตอนบน (Lower Town & Upper Town) โดยตัวเมืองนี้ตั้งอยู่ริมน้าแม่น้า
เซนต์ลอเรนซ์ เป็นชุมชนที่ชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน เป็นแห่งแรกของทวีปอเมริกาเหนือ ชมอาคารบ้านเรือนเก่าบนถนน Rue du
Petit Champlain ที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
อาหารค่าที่ภัตตาคาร

08. พุธที่ 23 ตุลาคม 2562

ควิเบค – โตรอนโต – นาตกไนแองการา

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่สนามบิน
10.25 น.
12.01 น.

ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AC 1793 (1.36 ชม. / Meal for purchase)
ถึง สนามบินกรุงโตรอนโต (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เดินทางสู่ น้าตกไนแองการา (Niagara Falls) (128 กม. / 1.30 ชม.) สิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ตื่นตากับความ
ยิ่งใหญ่ของน้าตกรูปโค้งเกือกม้าที่มีความกว้างถึง 2,600 ฟุต และตื่นเต้นกับเสียงอันกึกก้องของกระแสน้าขาวสะอาดตาทีต่ กมา
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จากหน้าผาสูงเกือบ 200 ฟุต นาท่านเดินเล่นที่ Niagara on the lake หมู่บ้านเก่าแก่ที่ตงั้ อยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ ซึ่งยังคง
อนุรักษ์บรรยากาศและสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงามคลาสสิค
อาหารค่าที่ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL SHERATON ON THE FALLS (4*) – Falls View Room หรือเทียบเท่า

09. พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

นาตกไนแองการา – โตรอนโต

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่าน ล่องเรือ Hornblowers สัมผัสกับความรุนแรงของกระแสน้าและความเย็นฉ่าของละอองน้าที่ฟุ้งไปทั่วบริเวณ อิสระให้ท่าน
เก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
อาหารกลางวันที่ภัตตาคารหมุนของหอคอย Skylon พร้อมชมน้าตกไนแองการา แบบ Bird Eye View
นาท่านช้อปปิง้ ที่ Outlet Collection at Niagara เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม เช่น Coach, Calvin Klein, Guess, Polo Ralph
Lauren, Fossil, และอื่นๆอีกมากมายตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ เมืองโตรอนโต (118 กม. / 1.30 ชม.) ศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของแคนาดา ตั้งอยูร่ ิมทะเลสาบออนตาริโอ
อาหารค่าที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสู่สนามบินโตรอนโต
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10. ศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

01.45 น.

โตรอนโต – ฮ่องกง

ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน CX 829 (15.15 ชม. / Dinner, Breakfast)
       เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล       



























11. เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

05.00 น.
08.00 น.
10.00 น.

ถึง สนามบินเชค แลป ก๊อก พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ CX 705 (3 ชม. / Breakfast)
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
- กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง

หมายเหตุ

กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ

15 ท่าน / ท่านละ (พักห้องคู)่
พักเดี่ยว เพิ่ม
ตั๋วเครื่องบินชั้นพรีเมียม (CX)
ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (CX)

ตั๋วเครื่องบิน (CX)
Economy เริ่มต้น
42,000.-บาท
เริ่มต้น 81,000.-บาท
เริ่มต้น 150,000.-บาท

ค่าทัวร์

รวมทั้งสิ้น

199,000.-บาท

241,000.-บาท

46,000.-บาท
-

-

อัตรานีรวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตั๋วเครื่องบินตามรายการ ชั้นทัศนาจร
ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
อาหารจัดเลี้ยง ตามรายการ
นาเที่ยวโดยรถบัสปรับอากาศ (47 ที่นั่ง) พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
ค่าภาษีสนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ผู้เดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครองคงเหลือ 50%
7. ค่าทิปพนักงานขับรถ
8. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
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อัตรานีไม่รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

เอกสารการยืน
่ วีซา่
1. หนังสือเดินทาง มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน มีหน้ากระดาษเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่าย สี พืนขาวเท่านัน ขนาด 2 นิ้ว ใบหน้าใหญ่ 70 % จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. หลักฐานการเงิน สมุดบัญชีออมทรัพย์ ตัวจริง ปรับยอดปัจจุบัน หรือจดหมายรับรองการเงินจากธนาคารและ
สาเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน
4. หลักฐานประกอบการงาน (ภาษาอังกฤษ)
@ กรณีลูกจ้าง
จดหมายรับรองการทางาน - ระบุตาแหน่ง, อายุการจ้างงาน, เงินเดือน
(ภาษาอังกฤษ)
@ กรณีเจ้าของกิจการ
สาเนาหนังสือรับรองการค้า (ภาษาอังกฤษ)
@ กรณีนก
ั ศึกษา จดหมายรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
5. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาประชาชน
6. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงาน)
7. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว (ตามแบบฟอร์มที่ชัยทัวร์ส่งมาให้กรอก)

ติดต่อ :

นัท / ซัง / อร

Line ID: @chaitour

โทร. 0 2212 8431 ต่อ 121 / 123 / 125

E-mail : outbound@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th
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