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Vancouver - Victoria Island - Butchart Garden – Kamloops - Lake Louise -  
Columbia Ice Field Centre – Banff - Calgary – Vancouver 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

 

 

12.00  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q  

15.10   ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ BR 76  สู่สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  

20.00   ถึงสนามบินเถาหยวน และ เปลี่ยนเครื่องบินเพ่ือเดินทางต่อสู่ เมืองแวนคูเวอร ์ 

ประเทศแคนำดำ  

23.55   ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ BR 10 

19.40 ถึงสนามบิน เมืองแวนคูเวอร์  เมือง แวนคูเวอร์(Vancouver) เมืองใหญ่และเมืองท่าที่

ส าคัญและเก่าแก่ที่สุดของประเทศทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิค แวนคูเวอร์ เป็นเมืองท่าชายฝั่ง

ที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่ใหญ่

ที่สุดของรัฐ และ ในภูมิภาคแปซิฟิค ชื่อของเมืองมาจากชื่อนักส ารวจชาวอังกฤษนามว่า จอร์จ 

แวนคูเวอร์ 

หลังจากผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแล้ว  

น าท่านเข้าที่พัก Fairmont Vancouver Airport  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 1  กรุงเทพ – ไต้หวัน – แวนคูเวอร์ 
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เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือซอร์วำสเซน (Tsaw Wassen)   

ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียสู่ “เกาะวิคตอเรีย”  

เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย  

น าท่านชม เมืองวิคตอเรีย (Victoria) ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น  
“เมืองแห่งสวน” (City of Gardens)  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนบูชำร์ด (Butchart Garden) 

เท่ียง  อิสระให้ท่ำนได้เลือกรับประทำนอำหำรที่สวนตำมอัธยำศัย 
บ่ำย น ำท่ำนชมสวนบูชำร์ด (Butchart Garden)  

สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่ง

หนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากกว่า 100ปี  

น าท่านชมสวนดอกไม้และเดินชมบริเวณสวนที่ถูกจัดแต่ง   ในหลากหลายรูปแบบหลากหลาย

สไตล์บนเนื้อที่กว่า 35เอเคอร์ อย่างการจัดสวนแบบวังเค่น-สวนแบบอังกฤษ สวนญี่ปุ่น ฯลฯ  

อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกของตกแต่งบ้านและภาพเขียน พันธุ์ไม้ต่าง  ๆ ภายใน

ร้านขายของที่ระลึกสวนบูชาร์ดตามอัธยาศัย 

ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่เมืองแวนคูเวอร์ 

ค่ ำ  อำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

วันท่ี 2  แวนคูเวอร์ – เกำะวิคตอเรีย – สวนบูตชำร์ด 
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น าท่านเข้าที่พัก Fairmont  Hotel Vancouver  

06.45  น ำท่ำนเดินทำงไปยังสถำนีรถไฟ  

07.30 น าท่านขึ้นรถไฟ (บนรถไฟมีของขายและสามารถใช้ credit card visa, Master card จ่ายได้)  

ระหว่างทางผ่านวิวธรรมชาติตลอดระยะทาง  

อำหำรเช้ำ และ อำหำรกลำงวันบริกำรในห้องอำหำรแบบ Gourmet  

(ในการขนกระเป๋าจากโรงแรมให้วางกระเป๋าไว้หน้าห้อง 45 นาทีก่อนเวลารถรับ พนักงานของ

โรงแรมจะจัดการขนส่งให้เรียบร้อย กระเป๋าจะไปรอเราอยู่ที่โรงแรมท่ีพัก Kamloops)  

 
 
 
 

 
 

 

18.00   ถึงเมืองเล็ก ๆ Kamloops  กลางป่าธรรมชาติมาก ๆ   

ค่ ำ  อำหำรค่ ำ รับประทำนตำมอัธยำศัย  
น าท่านเข้าที่พัก The Thompson Hotel & Conference Centre 

 

 
07.30    หลังอำหำรเช้ำ รถจะมำรับท่ีโรงแรม (กระเป๋าไว้ในห้อง 60 นาที ก่อนเวลารถรับ พนักงาน

ขนกระเป๋าในโรงแรมจะจัดการดูแล ให้กระเป๋าของเราคอยเราอยู่ ณ โรงแรมข้างหน้าแล้ว) 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 3  แวนคูเวอร์ – กัมลูปส์ (Vancouver - Kamloops Rocky Mountaineer) 

วันท่ี 4  กัมลูปส์ - เลคหลุยส์ (Kamloops – Columbia Ice Field) 
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07.50 น าท่านเดินทางสู่ Lake Louise เราจะเดินทางบนเส้นทาง Ice Fields Parkway ซึ่งขึ้นชื่อ  
ว่าเป็นถนนที่มีธรรมชาติงดงามที่สุด  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  (บนรถไฟ) ก่อนจะเดินทำงต่อมุ่งลงใต้ไป Lake Louise   

16.20           ถึงโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise  

ค่ ำ  อำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรของโรงแรม 

เช้ำ อิสระตามอัธยาศัย (จัดการวางกระเป๋าไว้ในห้องสอง
ชั่วโมงล่วงหน้า เวลาCheck out ของ โรงแรมคือ12.00 
น.) รถรับจากโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise  
แวะธำรน  ำแข็ง Columbia Ice field ที่มีชื่อเสียงโดย
จะขึ้นรถขับเคล่ือนล้อยางใหญ่ เรียกว่า Ice Explorer ไป
บนเกลเซีย Athabasca Glacier ที่ Columbia Ice Field 
Centre  

เท่ียง  อำหำรเท่ียงแบบปิคนิคใกล้ Columbia Ice Field  
บ่ำย             พานั่งรถไปวนอุทยำน Yoho National Park ซึ่งเราจะได้ชมทะเลสาบสีฟ้าสดใสสะอาดของ 

Lake Louise ที่มี ชื่อเสียงไปทั่วโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันท่ี 5   เลคหลุยส์ – แบมฟ์ (Lake Louise - Banff) 
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17.35   รถส่งท่ีโรงแรม Banff Caribou Lodge & Spa  
 ค่ ำ  อำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
 

 

เช้ำ อิสระตามอัธยาศัย เดินชม เมือง Banff เมืองน้อยน่ารัก กระเป๋าเดินทางจะมีพนักงานขนให้

ขึ้นรถ เมืองBanff เมืองเพชรน้ า เอกแห่งเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม 

น าท่านนั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ ล้อมด้วยเทือกเขาร็อกกี้ / จากนั้นให้ท่านมีเวลาเดินเล่น

ชมเมืองBanff ย่านการค้าและย่านบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยขุนเขา   

 

 

 

12.00  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
13.30  น าท่านเดินทางสู่ เมือง Calgary  

อัธยาศัยให้ท่าน ช้อปที่ศูนย์การค้าใหญ่ใจกลาง เมือง Calgary เมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐอัลเบอร์

ต้า,คาลการีต้ังอยู่ระหว่างแคนาดาเชิงเขา เทือกเขาร็อกกี้ มีการขุดพบน้ ามันในช่วงต้นทศวรรษ

1900 ท าให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจน้ ามันที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาและเป็นเมืองที่สงบ น่า

อยู่อีกเมืองหนึ่ง มีทะเลสาบเลคหลุยส์ เป็นทะเลสาบที่อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 1 ,700 เมตร 

ผิวน้ าในทะเลสาบนิ่งเป็นสีเขียวมรกต ล้อมรอบไปด้วยป่าสน มีฉากหลังเป็นท้องฟ้าและ

เทือกเขาสูงชันลดหล่ันกันไป ความงามราวกับภาพวาด 

18.00  น ำท่ำนเดินทำงกลับท่ีพัก Sheraton Cavalier Calgary Hotel  

ค่ ำ  อำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

 
 
 
 

วันท่ี 6  แบมฟ์ – คำลกำรี  (Banff – Calgary)   

ฉ 
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07.00  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน  
10.15  ออกเดินทางสู่แวนคูเวอร์โดย เท่ียวบินท่ี AC209 

10.44 ถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์ 

เท่ียง            รับประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภัตตำคำร  

                  น าท่านเดินทางสู่ สะพำนแขวนคำปิลำโน Capilano Bridge สามารถเดินไปบน สะพาน
แขวนคาปิลาโน ท่ามกลางยอดต้นไม้ที่อยู่รอบตัว เป็นกิจกรรม ที่ทดสอบความกล้าไปในตัว 
เพราะคุณต้องเดินมาตามสะพานแคบๆ ที่มีระยะทาง 450 ฟุต (137 เมตร) และอยู่สูงเหนือ
แม่น้ าคาปิลาโน 230 ฟุต (70 เมตร)  เริ่มแรกสะพานที่นี่มีโครงสร้างที่ไม่มั่นคง ท ามาจากแผ่น
กระดานไม้สนและเชือกปอ สร้างขึ้นในปี 1889 โดยวิศวกรโยธาชาวสก็อตแลนด์ชื่อ จอร์จ แก
รนท์ แม็คเคย์ เพื่อท าทางเดินเชื่อมไปยังป่า  ต่อจากนั้น เชือกปอที่ใช้ก็ถูกเปล่ียนมาใช้สาย
เคเบิลเหล็กแทนมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ าหนักของคนมากกว่า 1,300 คนได้  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

น ำท่ำนเข้ำท่ีพักท่ี Sheraton Vancouver Airport Hotel 

 

 

 

 

 

07.30  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

09.00 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวิสเล่อร์(Whistler) ระหว่างทางแวะชมน้ าตกแชนน่อน  

(Shannon Falls) ซึ่งมีความสูงถึง335 เมตร นับเป็นน้ าตกใหญ่อันดับสามของ 

รัฐต้นน้ าเกิดจากภูเขาฮาบริช (Habrich Mt.) และเม้าท์สกายไพล๊อต (Sky Pilot Mt.) 

วันท่ี 7   คำลกำรี – แวนคูเวอร์- คำปิลำโน่ (Calgary – Vancouver - Capilano) 

ฉ 

วันท่ี 8   แวนคูเวอร์ – วิสต์เลอร์ 
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เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 

อิสระให้ท่านเดินเล่นชม เมืองชนบท ที่เป็นแหล่งของนักนิยมชมขอบการเล่นสกีในฤดูหนาว 

และเป็นเมืองตากอากาศในฤดูร้อนของชาวแคนนาเดี้ยนอีกด้วย เมื่อสมควรแก่เวลาน าท่าน

เดินทางกลับแวนคูเวอร์ 

 น าท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อของฝากใน Premium Outlet  

18.30  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ค่ ำ  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

02.00   เดินทำงโดยเท่ียวบินท่ี  BR 9  สู่ไต้หวัน  
 

 

 
 
 

 
 

05.10  ถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน 
08.25   ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยเที่ยวบินที่ BR211 
11.10  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

วันท่ี 9   แวนคูเวอร์ – ไต้หวัน (Vancouver - Taiwan) 

วันท่ี 10  ไต้หวัน – กรุงเทพ  (Taiwan - Bangkok)   
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