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Đất Nước Của Sự Yên Bình
Canada là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới với lãnh thổ trải dài từ Đại Tây Dương ở phía
đông sang Thái Bình Dương ở phía tây; giáp Bắc Băng Dương ở phía bắc; và phía Nam,
giáp với Hoa Kỳ bằng một đường biên giới không bảo vệ dài nhất thế giới.
Văn hóa Canada là sự pha trộn phong phú giữa nền văn hoá Anh, Pháp và Bắc Mỹ.
Canada nổi tiếng là một đất nước an toàn, công bằng và thanh bình. Ở đây, người dân
tuyệt đối không được sử dụng vũ khí.
Canada là một quốc gia phát triển và nằm trong số các quốc gia giàu có nhất trên thế giới,
với thu nhập bình quân đầu người cao thứ tám toàn cầu, và chỉ số phát triển con người
cao thứ 11. Canada được xếp vào hàng cao nhất trong các so sánh quốc tế về giáo dục, độ
minh bạch của chính phủ, tự do dân sự, chất lượng sinh hoạt, và tự do kinh tế.

1/ Thành phố Toronto thuộc tỉnh Ontario
2/ Thị trấn biên giới Niagara Fall

3/ Thủ đô Ottawa thuộc tỉnh Ontario
4/ Thành phố Montreal thuộc tỉnh Quebec
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HÀNH TRÌNH ĐẾN CANADA  

VÙNG ĐÔNG - CANADA
N HỮN G  NƠ I  SẼ  T H Ă M  Q U A N  TẠ I



Năng Động và Đáng Sống 
Văn hóa Canada là sự pha trộn phong phú giữa nền văn hoá Anh, Pháp và Bắc Mỹ.
Canada nổi tiếng là một đất nước an toàn, công bằng và thanh bình. Ở đây, người dân
tuyệt đối không được sử dụng vũ khí.
Canada là một quốc gia phát triển và nằm trong số các quốc gia giàu có nhất trên thế giới,
với thu nhập bình quân đầu người cao thứ tám toàn cầu, và chỉ số phát triển con người
cao thứ 11. Canada được xếp vào hàng cao nhất trong các so sánh quốc tế về giáo dục, độ
minh bạch của chính phủ, tự do dân sự, chất lượng sinh hoạt, và tự do kinh tế.

1/ Thành phố Vancouver
2/ Thành phố Victoria Island
3/ Công viên Stanley Park

4/ Vườn hoa Buttchart Garden 
5/ Chinatown lớn và cổ nhất Bắc Mỹ
6/ Cây cầu treo Capilano nổi tiếng. 
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HÀNH TRÌNH ĐẾN CANADA  

MIỀN TÂY - CANADA
N HỮN G  NƠ I  SẼ  T H Ă M  Q U A N  TẠ I



NGÀY 1+2: BAY QUỐC TẾ 
HÀ NỘI  - TORONTO 

Chụp hình bên ngoài Sky Dome.
Tự túc chi phí lên tháp CN Tower.

Trường Đại học Toronto – trường lớn nhất
tại Canada, nơi đã đào tạo ra 9 người đạt
giải Nobel
Tham quan Quảng trường Thành phố được
xây dựng cách đây hơn 130 năm với kiến
trúc yêu thích của vua Napoleon Đệ Tam
Thăm bên ngoài Tòa thị chính cũ và mới
Bảo tàng xe lửa ngoài trời.

21:00 Đoàn tập trung tại sân bay Nội Bài để
làm thủ tục cho chuyến bay đi Toronto, thực
hiện thủ tục hàng không và xuất cảnh Việt
Nam. 
23:10 Máy bay cất cánh, đoàn ăn uống và nghỉ
ngơi trên máy bay. 
05:25 Tới sân bay Incheon, đoàn làm thủ tục
chuyển đổi và đợi nối chuyến bay từ Seoul đi
Toronto (thời gian nối chuyến khoảng 7h)
09:35 Quý khách đáp chuyến bay thẳng đi
Toronto.
09:55 Vượt tuyến đổi ngày, đoàn hạ cánh
xuống sân bay Toronto, tiến hành thủ tục nhập
cảnh Canada.
Xe đón và đưa đoàn đi ăn trưa và về khách sạn
nhận phòng nghỉ ngơi sau chặng bay dài. 
Buổi chiều tự do nghỉ ngơi hoặc thăm quan
Toronto.
19:00 ăn tối và nghỉ đêm tại Toronto. 

08:30 đoàn khởi hành thăm quan thành phố
Toronto 

12:00 ăn trưa tại nhà hàng Châu Á. Buổi chiều
tiếp tục chương trình tham quan: 

18:00 ăn tối và về khách sạn nhận phòng nghỉ
ngơi sau một chặng bay dài.

Nghỉ đêm tại Toronto. 

C H I  T I Ế T  H À N H  T R Ì N H  D U  L Ị C H

 TORONTO & NIAGRA FALLS    

NGÀY 3: THĂM QUAN TORONTO



NGÀY THỨ 4: TORONTO - NIAGARA FALL
 

Thác nước Niagara là thác nước nằm giữa Hoa
Kỳ và Canada, đứng từ bờ Toronto quý sẽ cảm
nhận hết vẽ đẹp hùng vĩ mà thiên nhiên bang
tặng cho con người. 
Quý khách sẽ đi thuyền vào lòng thác để
thưởng thức vẻ hòanh tráng của một trong
những thác nước được xếp vào 10 thác nước
hùng vĩ và đẹp nhất thế giới. Quý khách chụp
hình lưu niệm với thác Niagara, thác Móng
Ngựa, tách Dải Khăn Cô Dâu, thác Người Mỹ, …
và cảm nhận sự hùng vĩ của khối nước khổng lồ
đổ từ trên cao xuống tạo thành những lớp bụi
mù dày đặc khi ngồi du thuyền vào lòng thác.

07:00 đoàn ăn sáng tại khách sạn. 
08:00 khởi hành tới biên giới Mỹ & Canada để thăm
quan thác nước Niagara Falls - một trong 5 thác
nước đẹp và hùng vĩ nhất thế giới – điểm du lịch ấn
tượng nhất của chương trình.

Quý khách dùng cơm chiều, xe đưa đoàn về khách
sạn nhận phòng, nghỉ ngơi tự do.

1 0 0 0  I S L A N D S  &  O T T A W A  
N G À Y  T H Ứ  5 :  T H Ủ  Đ Ô  O T T A W A     

Đi du thuyền thăm quan 1000 hòn đảo tuyệt
đẹp giữa biên giới Mỹ & Canada.

Tới nơi, đoàn nhận phòng khách sạn và nghỉ
ngơi, tự do khám phá, dạo chơi tại Ottawa.

07:00 đoàn ăn sáng tại khách sạn. 
08:00 đoàn khởi hành đến thị trấn Kingston.

11:30 ăn trưa trên du thuyền và ngắm đảo.
Sau bữa trưa đoàn khởi hành đến thủ đô Ottawa
hoa lệ và cổ kính (khoảng 2h xe)

19:00 đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương và
khám phá Ottawa về đêm.

C H I  T I Ế T  H À N H  T R Ì N H  D U  L Ị C H

 TORONTO & NIAGRA FALLS    



NGÀY THỨ 6: OTTAWA - QUEBEC CITY
07:00 đoàn ăn sáng tại khách sạn. 
08:00 đoàn thăm quan Ottawa - thủ đô của Canada
với các điểm đến nổi tiếng như: Tòa nhà Quốc hội, 
 Biệt thự thủ tướng chính phủ, Kênh đào Rideau.
Quý khách tự do tham quan, chụp hình tại Bảo
tàng văn minh Canada nơi lưu giữ những hiện vật
tiêu biểu cho các thời kỳ lịch sử và là nền văn hoá
đặc sắc của đất nước Canada.
11:30 đoàn ăn trưa và khởi hành đi Quebec City -
phố cổ Quebec- được UNESCO công nhận là Di sản
văn hóa thế giới (khoảng hơn 4h xe).
Chiều tới nơi, đoàn nhận phòng khách sạn và nghỉ
ngơi để tự do dạo bộ phố cổ Quebec City, thưởng
thức các món ăn và văn hóa Pháp tại thành phố cổ
kính này. 
19:00 ăn tối và tự do dạo chơi Quebec. 

N G À Y  T H Ứ  7  :  Q U E B E C  C I T Y  -  
 M O N T R E A L       

Quảng trường thành phố, 
Thác Montmorency , 
Lâu đài Frontenac nguy nga mang phong cách
Pháp và cũng là một trong những công trình
khách sạn được xây dựng kiểu lâu đài từ cuối
thế kỷ 19- đầu thế kỷ 20, bên cạnh là khu phố
cổ Petit Champlain.
Khởi hành đi Montreal (cách khoảng 2h xe) và
thăm quan thành phố Pháp nổi tiếng thứ 2 của
vùng Quebec.

07:00 đoàn ăn sáng tại khách sạn. 
08:00 đoàn thăm quan phố cổ Quebec City - được
UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào
năm 1985 với những địa điểm du lịch hấp dẫn như: 

19:00 Ăn tối và nghỉ đêm tại Montreal. 

C H I  T I Ế T  H À N H  T R Ì N H  C Ô N G  T Á C  &  D U  L Ị C H

   MONTREAL & QUEBEC CANADA  

NGÀY THỨ 8 :  MONTREAL - VANCOUVER (BAY NỘI ĐỊA)      
07:00 đoàn ăn sáng tại khách sạn. 
08:00 đoàn ra sân bay đáp chuyến bay trưa đi Vancouver (6h bay), ăn trưa trên máy bay. 
Chiều tới nơi xe đón và đưa về khách sạn, nhận phòng, nghỉ ngơi..ăn tối và tự do khám phá
Vancouver.



NGÀY THỨ 9: ĐẢO VICTORIA ISLAND 

C H I  T I Ế T  H À N H  T R Ì N H  D U  L Ị C H

 VANCOUVER- CANADA  

Cảng đa năng (đánh bắt, vận chuyển…) của
thành phố - Inner Harbour. Đây là cảng tấp nập
nhất bang British Colombia.
Đòan tham tham thành phố cổ - Old Town, \
Tòa nhà quốc hội, 
Phố người Hoa cổ nhất khu vực Bắc Mỹ.

Đoàn tiếp tục tham quan vườn hoa Buttchart
Garden thành phố rộng 25 hecta – một khung
cảnh thật lãng mạn với trăm lòai hoa khoe sắc
cùng hương thơm quyến rũ sẽ làm say lòng du
khách, thưởng thức những chương trình biểu
diễn tạp kỹ ngòai trời. Đây là điểm tham quan
nổi tiếng nhất ở Victory.

07:00 Quý khách dùng bữa sáng tại Khách sạn.
08:30 Sau khi dùng điểm tâm, đòan khởi hành đi
tham quan thủ phủ của bang British Colombia –
Thành phố Victoria bằng phà và tham quan:

12:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Sau
bữa trưa đoàn tiếp tục thăm quan: 

19:00 Đòan quay trở lại Vancouver và dùng cơm
chiều và trở về khách sạn nghỉ ngơi.  

NGÀY THỨ 10: THĂM QUAN VANCOUVER 

Công viên thành phố rộng 500 hecta –
Stanley Park - đây là một mô hình công viên rất
độc đáo với 1/2 là rừng nguyên sinh.
Đoàn tiếp tục tham quan phố người Hoa –
China Town -  Đây là phố người Hoa lớn thứ 2
khu vực Bắc Mỹ..

Cây cầu treo nổi tiếng với nhiều cái nhất: cổ
nhất, cao nhất và dài nhất thế giới - Capilano
Suspension Bridge.

07:00 Quý khách dùng bữa sáng tại Khách sạn.
08:30 Đoàn tiếp tục thăm quan Thành phố
Vancouver: 

12:00 Đòan dùng cơm trưa & tiếp tục  tham quan:

19:00 Ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi. 



KẾT THÚC HÀNH TRÌNH  
NGÀY THỨ 11 & 12: VANCOUVER - HANOI 

07:30 đoàn ăn sáng tại khách sạn. 
10:30 Xe đưa đoàn ra sân bay Voucouver làm thủ tục cho chuyến bay về lại Việt Nam.
13:35 máy cất cánh, đoàn ăn uống và nghỉ ngơi trên máy bay. 
22:50 Do vượt tuyến đổi ngày, đoàn về tới Việt Nam sau 1 ngày lệch giờ cùng thời gian
transit nối chuyến bay.
Tới sân bay Nội Bài, đoàn làm thủ tục nhập cảnh và tiến hành các thủ tục kiểm tra y tế
(nếu có) và kết thúc chương trình. 

GIÁ  TOUR: 89,900,000 VNĐ/KHÁCH (ĐĂNG KÍ TRƯỚC 5-6 THÁNG)
GIÁ TOUR: 98,900,000 VNĐ/KHÁCH (ĐĂNG KÍ TRƯỚC 2-4 THÁNG)

*** DỊCH VỤ BAO GỒM: 
Vé máy bay quốc tế hãng hàng không 5* cho các chặng bay quốc tế của Korean
Air, Asiana, Eva Air... 
Hà Nội - Seoul/Tokyo - Toronto//Vancouver - Seoul/Tokyo - Hà Nội
Các chặng bay nội địa trong chương trình: Montreal - Vancouver
Dịch vụ lưu trú: Tiêu chuẩn khách sạn 4* ngoài trung tâm khoảng 15-20p xe ô
tô di chuyển, phòng đôi, ăn sáng tại khách sạn. 
Chi phí các điểm thăm quan đã liệt kê ghi rõ trong chương trình chi tiết. 
Xe vận chuyển phục vụ đoàn tại Canada và Hoa Kỳ trong suốt chương trình
tham quan và làm việc, thời gian sử dụng phương tiện tối đa 11h/ngày và chi
phí phụ thu giờ ngoài giờ là 150USD/h xe trả trực tiếp cho lái xe.
Ăn uống các bữa trưa & tối tại các nhà hàng Á, Âu, Mỹ tại các điểm đến trong
suốt hành trình đoàn đi qua.
Nhân viên hỗ trợ/hướng dẫn viên đi suốt tuyến tháp tùng và hỗ trợ đoàn trong
chương trình.
Bảo hiểm du lịch trong nước với mức bồi thường tối đa 1tỉ VNĐ/người/vụ, có
bao gồm gói bảo hiểm điều trị Covid19. 
Lệ phí visa Canada và dịch thuật hồ sơ công chứng (khoảng 4.5 triệu/người) ,
chi phí này không được hoàn lại dù bất cứ lí do nào.

1.
2.

C H I  P H Í  D Ị C H  V Ụ

*** DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM: 
Chi phí đồ uống trong các bữa ăn chính (nếu có)
Dịch vụ của chúng tôi chưa bao gồm thuế VAT 10%
Các chi phí cá nhân khác phát sinh trong quá trình thực hiện.


