
TOUR BAO GỒM CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM

• 8 đêm khách sạn tiêu chuẩn 3-4* hoặc căn hộ
Airbnb

• Xe 12 chỗ do Vinh lái xe theo chương trình
tour bên dưới

• Tàu điện và bus công cộng cho 2 ngày tham
quan ở Toronto

• Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa
50.000 USD

• Vé du ngoạn thác Niagara
• Vé du ngoạn trên sông Saint Lawrence

• Vé máy bay khứ hồi Hồ Chí Minh – Toronto
và Montreal – Hồ Chí Minh

• Visa Canada
• Các bữa ăn chính
• Các vé tham quan ngoài chương trình
• Các chi phí cá nhân
• Tiền tip cho HDV 5CAD/ngày

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR ĐIỀU KIỆN HỦY / CHUYỂN TOUR
• Trẻ em từ 2-9 tuổi: 90% giá vé người lớn
• Đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccin Covid19
• Có hộ chiếu còn hạn trên 12 tháng
• Thanh toán qua chuyển khoản 50% ngay khi ký HĐ

đăng ký tour
• Thanh toán qua chuyển khoản 30% ngay khi có kết quả

đậu visa
• Thanh toán qua chuyển khoản 20% trước 7 ngày khởi

hành
• Giá tour chưa bao gồm 10% VAT

• 12 giờ sau khi đặt cọc, hủy miễn phí (trừ các tour giờ
chót)

• 24 giờ sau khi đặt cọc, không thể huỷ tour, Vinharound
sẽ giải quyết cho quý khách chuyển ngày khởi hành tiếp
theo hiện có, không tốn phí

• Ngay khi có kết quả visa, không thể hủy/chuyển tour.
Vinharound hủy kết quả visa hoặc tạm giữ hộ chiếu đến
ngày hết hạn visa

• Trước 7 ngày khởi hành, không thể hủy/chuyển tour.
Vinharound hủy kết quả visa hoặc tạm giữ hộ chiếu đến
ngày hết hạn visa



LỊCH TRÌNH CHI TIẾT
NGÀY 1: HO CHI MINH–TORONTO

Đoàn khởi hành đi Toronto Nghỉ đêm trên máy bay
Đáp sân bay Quốc tế Toronto buổi chiều cùng ngày
Đoàn về KS nhận phòng nghỉ ngơi
Ngủ đêm 1 ở Toronto

NGÀY 2: TORONTO CITY

Buổi sáng: tham quan các điểm
Chụp hình bên ngoài Sky Dome. Trường Đại học
Toronto – trường lớn nhất tại Canada, nơi đã đào tạo ra
9 người đạt giải Nobel.
Queen’s Quay Harbourfront – Cảng Queen.
Tham quan Lâu đài Casa Loma (vé vào cửa tự túc).

Buổi chiều: tham quan chợ Kensington và mua sắm quà
lưu niệm.
Buổi tối: ăn uống tại khu Mil St.
Ngủ đêm 2 ở Toronto

NGÀY 3: NIAGARA FALL



Buổi sáng: đoàn khởi hành đi thác Niagara 130km
Thác nước Niagara là thác nước nằm giữa Hoa Kỳ và
Canada, đứng từ bờ Toronto sẽ cảm nhận hết vẽ đẹp
hùng vĩ mà thiên nhiên bang tặng cho con người.
Bạn sẽ đi thuyền vào lòng thác để thưởng thức hết vẻ
hòanh tráng của một trong những thác nước được xếp
vào 10 thác nước hùng vĩ và đẹp nhất thế giới.

Buổi chiều và tối: về lại Toronto 130km
Ăn tối tại nhà hàng địa phương và tự do mua sắm
Ngủ đêm 3 ở Toronto

NGÀY 4: TORONTO – THOUSAND ISLAND –
OTTAWA 450KM

Buổi sáng: ăn sáng rồi khởi hành đi Thousand Island
Đến nơi, đoàn có 3,5 tiếng trên tàu du ngoạn sông St.
Lawrence với 1.000 Quần đảo nổi tiếng thế giới bắt đầu từ
Kingston, và trải dài trên sông St. Lawrence. Lộ trình trên
tàu Island Queen ba tầng uốn lượn qua các hòn đảo nhỏ
của nhóm Admiralty, nơi có Mũ của Napoléon, Kênh
Wanderer, Kênh Bateau, Dinh thự Mandalay sang trọng và
các điểm tham quan lịch sử của Kingston.

- Buổi chiều: đoàn tiếp tục hành trình đi Ottawa
- Ngủ đêm 4 ở Ottawa

NGÀY 5: OTTAWA CITY



Buổi sáng: ăn sáng và tham quan Parliament Hill
Được tọa lạc trên một ngọn đồi ở thành phố Ottawa. Đây
là tòa nghị viện Canada, văn phòng chính phủ, trung tâm
chính trị – văn hóa của thủ đo Ottawa nói riêng và Canada
nói chung. Parliament Hill thuộc di tích lịch sử quốc gia
Canada, có tòa Tháp Hòa Bình gồm 53 chiếc chuông, Đài
Tưởng niệm, vinh danh các công dân đã hi sinh cho cuộc
nội chiến thành lập các liên bang.

Buổi chiều: tham quan chợ ByWard Market ngôi chợ lớn
nhất và lâu đời nhất ở Canada
Ngủ đêm 5 ở Ottawa

NGÀY 6: OTTAWA – QUEBEC CITY 450KM

Buổi sáng: ăn sáng và khởi hành đi TP Quebec (5 giờ)
Buổi chiều: Đến Quebec đoàn tham quan chợ nông sản
Jean-Talon Market Khu chợ nổi tiếng ngoài trời có nhiều
quầy bán nông sản, thịt, phô mai, cá và đồ nướng.
Ngủ đêm 6 ở Quebec

NGÀY 7: NGÀY 7: QUEBEC – MONTREAL



Buổi sáng: ăn sáng và tham quan
Quảng trường Hoàng Gia. Khu phố cổ Quebec – Trung
tâm văn hoá, lịch sử và du lịch của cộng đồng người Pháp
ở Canada, hấp dẫn du khách với khu phố cổ. Công viên
Battlefield Park, rộng 108 hecta mang trong lòng nó lịch
sử của đất nước Canada.
Nơi đây từng là bãi chiến trường của nhiều cuộc giao tranh
đẩm máu của các thế lực dành quyền kiểm soát vùng Bắc
Mỹ, trong đó có trận đánh giữa quân Anh và quân Pháp
năm 1759, mà kết quả đã làm thay đổi số phận Bắc Mỹ và
sự hình thành quốc gia Canada.

Buổi chiều: Đoàn ăn trưa, sau đó tiếp tục tham quan:
Chụp hình bên ngoài lâu đài Chateau Frontenac – biểu
tượng của quốc gia Canada. Nơi này nay là khách sạn
Frontenac được xây dựng năm 1892 gồm 650 phòng
với các tòa tháp lớn, nhỏ, cùng mái ngói vô cùng độc
đáo và bức tượng Sammuel de Champlain cao 15m
vinh danh người đã khai sinh ra thành phố Quebec 400
năm trước. Dufferin Terrasse. Sau đó khởi hành đi
Montreal (2,5 giờ)
Ngủ đêm 7 ở Montreal

NGÀY 8: MONTREAL CITY

Buổi sáng: ăn sáng và tham quan
Nhà thờ thánh ST.Joseph’s
Đoàn ăn trưa, tiếp tục tham quan:
Đỉnh Mount Royal. Sân vận động Olympic – nơi tổ chức
Thế vận hội mùa hè năm 1976 (chụp hình bên ngoài).

Buổi chiều: Chụp hình bên ngoài Tháp Montreal, ngọn
tháp kỳ quặc nhất TG
Ngủ đêm 8 ở Montreal



NGÀY 9 & 10: MONTREAL – HO CHI MINH

Buổi sáng: ăn sáng rồi khởi hành ra sân bay Montreal
Pierre Elliott Trudeau (YUL) đón chuyến bay về Ho Chi
Minh
Đoàn quá cảnh ở sân bay Narita Nhật Bản trước khi về đến
Ho Chi Minh
Buổi tối: đáp sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc chuyến đi



PHIẾU ĐĂNG KÝ
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRẢ LỜI GHI CHÚ

1 Họ và tên (Mr./ Ms./ Mrs.)

2 Ngày sinh & Nơi sinh (TP)

3 Địa chỉ hiện tại

4 Điện thoại & Email

5 Số CMND & ngày cấp

6 Tình trạng hôn nhân

7 Công việc hiện tại

8 Thông tin cty hoặc cơ quan
hiện tại

9 Cam kết của khách

 Đã được tư vấn & hiểu rõ các chi phí bao gồm & không
bao gồm trong tour

 Đã được tư vấn & hiểu rõ điều kiện đặt tour & huỷ tour
 Đã được tư vấn & hiểu rõ các hồ sơ xin visa
 Đã được tư vấn & hiểu rõ thủ tục & chi phí trong trường

hợp trượt visa
 Đã được tư vấn & hiểu rõ các thông tin quan trọng khi

tham gia tour
 Đã được tư vấn & hiểu rõ về lịch trình tour
 Cam kết người đi cùng đã được tư vấn & hiểu rõ về

chương trình tour

………………………………………………………
(Ký và ghi rõ họ tên)


