
 

 

 



 

 

                                          Thời gian: 07 NGÀY 06 ĐÊM 

                                             Khởi hành dự kiến:  
 

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành 
 
 
Golden Star Travel cùng Quý khách khám phá Canada - đất nước sẽ cướp ngay trái tim của bạn 

ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nếu vô tình lạc bước đến mảnh đất xinh đẹp này, Quý khách sẽ 

không khỏi choáng ngợp và bị hớp hồn bởi thiên nhiên quyến rũ, đầy mê hoặc và cảnh sắc lộng 

lẫy của những hàng cây phong nơi đây... 

 

 Điểm nổi bật 

 Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố lớn thứ 2 ở bờ Tây Canada – Victoria 

 Ngắm nhìn lâu đài Craigdarroch với bề dày lịch sử đầy kiên cố 

 Thử thách bản thân với cầu treo Capilano – cây cầu dài nhất Bắc Mỹ. 

 Bao đậu visa 99% khi đăng ký tour tại công ty 

 

NGÀY 1: TP.HỒ CHÍ MINH – ĐÀI BẮC - VANCOUVER                                          (Ăn tối) 

 

Trưởng đoàn Golden Star Travel đón Quý khách tại cột số 10 ga đi Quốc tế làm thủ tục xuất 

cảnh đáp chuyến bay đi đi Đài Loan.  

Số hiệu chuyến bay dự kiến: 

BR396 SGNTPE 1555 2020 

BR010 TPEYVR 2355 1820 

Đến sân bay tại Đài Loan, đoàn tiếp tục nối chuyến bay đi Vancouver, Canada. Đến sân bay 

Vancouver đoàn làm thủ tục nhập cảnh. Xe đón đoàn về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

 

 

NGÀY 2: VANCOUVER – VICTORIA - VANCOUVER                                  (Ăn ba bữa) 

 



 

 

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, đoàn di chuyển ra bến phà khởi hành 

đến thành phố Victoria. Đoàn tham quan: 

 Chụp ảnh lưu niệm tại cảng Inner: Một trong những cảng 

biển đẹp nhất thế giới. 

 Tham quan khu sinh sống thới giới thượng lưu tại vịnh 

Oak 

 Chụp ảnh bên ngoài khách sạn Empress và Tòa nhà Quốc hội bang British Columbia. 

 Tham quan lâu đài Craigdarroch: Tòa lâu đài được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 11 - 

12 với sự pha trộn của kiến trúc Pháp – Ý và Tây Ban Nha, được ghi danh là di tích lịch sử 

cấp quốc gia ở Victoria 

 

NGÀY 3: VANCOUVER - WHISTLER - VANCOUVER                                  (Ăn ba bữa) 

 

Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó khởi hành đến Whistler.  

 Trên đường đi, đoàn sẽ dừng chân tại núi Squamish – đây là 

ngọn núi kết hợp giữa thắng cảnh tự nhiên và di tích văn hóa. 

Du khách sẽ có những trải nghiệm khó quên khi được ngồi 

trên cáp treo Sea to Sky Gondola và hòa mình vào khung cảnh 

thiên nhiên độc nhất của Squamish.  

 Làng du lịch Whistler: Từng là nơi tổ chức Thế vận hội Mùa Đông và Thế Vận Hội cho 

người khuyết tật (Paralympics) năm 2010. Du khách dùng bữa 

trưa, sau đó sẽ được tham quan Khu trượt tuyết Whistler 

Blackcomb – khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất về trượt 

tuyết và lớn nhất Bắc Mỹ cũng như được tham gia các trò chơi 

thú vị tại đây như trượt tuyết, trượt phao tuyết, snowmobile, 

snowshoe, ziptrek,... (chi phí tự túc). 

Đoàn trở về Vancouver. Tự do tham quan và mua sắm tại thành phố Robson. Nhận phòng khách 

sạn nghỉ ngơi. 

NGÀY 4: VANCOUVER CITY TOUR                                                                   (Ăn ba bữa) 

 



 

 

Dùng bữa sáng tại khách sạn . Sau đó, đoàn khởi hành tham quan 

những địa danh nổi tiếng "Hòn Ngọc Thái Bình Dương" - Vancouver:  

 Chụp ảnh bên ngoài bến du thuyền Canada Place.  

 Tham quan biểu tượng ngọn đuốc Olympic Cauldron của 

thế vận hội mùa đông. 

 Tham quan công viên Stanley và chụp ảnh bên các cột Totem. Công viên Stanley là công 

viên đô thị đầu tiên lớn nhất ở Vancouver với phân nửa diện tích là rừng nguyên sinh. Khu 

bảo tồn xanh tươi tuyệt đẹp của thành phố Vancouver là một 

mảnh đất trồng những cây tu yết tùng, linh sam, độc cần và 

các vườn hoa và bãi biển trên một dải đất kéo dài ra tận Thái 

Bình Dương. 

 Phố cổ Gastown: Chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ hơi nước độc 

đáo phát ra âm thanh vui tai kèm theo từng cột khói hơi nước 

đều đặn mỗi 15 phút một lần. Và nơi đây cũng được ví như là cái nôi khởi nguồn của 

thành phố Vancouver, khu phố cổ Gastown đã tồn tại từ trước khi thành phố Vancouver 

được chính thức công nhận vào năm 1886. Hơn 100 năm qua, 

Gastown vẫn giữ được những nét đẹp cổ xưa và duyên dáng 

với những con phố lát đá nhỏ hẹp, hai bên là các quán hàng 

nhỏ xinh được trang trí bằng hoa tươi tuyệt đẹp. 

 Trải nghiệm cảm giác "lơ lửng" trên cầu treo Capilano nổi 

tiếng cổ nhất, cao nhất và dài nhất thế giới. Bên dưới, dòng 

sông Pilano mạnh mẽ chảy không ngừng nghỉ và thảm rừng xanh pha chút lá vàng như 

một bức tranh sống động. Đoàn khởi hành về lại thành phố Vancouver dùng bữa tối, sau 

đó nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá Vancouver về đêm. 

 

 

 

 

 

NGÀY 5: GRANDVILLE ISLAND – VANCOUVER – DEPART                           (Ăn ba bữa) 



 

 

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, đoàn di chuyển đến Granville Island, 

tham quan: 

 Granville Island: Là bán đảo nằm ở phía Nam thành phố 

Vancouver. Hiện nay đảo được phát triển như một trung tâm 

văn hóa, du lịch của thành phố với các hoạt động nghệ thuật, 

ẩm thực, lễ hội vui chơi giải trí.  

Sau khi ăn trưa và trải nghiệm mua sắm xong, đoàn quay về Vancouver tham quan: 

 Nhà máy rượu Lulu Island. Đoàn được tham quan vườn nho, 

xưởng rượu và nếm thử hương vị của loại rượu hảo hạng trước 

khi mua về làm quà tặng cho người thân, bạn bè,… 

 Công viên Peach Arch: Tọa lạc quanh một ngọn núi lửa đã tắt 

trên điểm cao nhất Vancouver, không gian hùng vĩ này là một 

thiên đường của thiên nhiên trong bối cảnh đô thị. Ghé thăm 

công viên, quý khách sẽ nhanh chóng hiểu tại sao nơi đây là một trong những điểm du lịch 

nổi tiếng nhất Vancouver. 

Đoàn ăn tối ở nhà hàng địa phương, sau đó khởi hành ra sân bay làm thủ tục bắt chuyến bay về lại 

Việt Nam. 

 

 
 

 

 

 

 

Số hiệu chuyến bay: 09OCT BR391 TPESGN 0920 1140 

Đến TP.HCM, chia tay kết thúc chuyến tham quan. Hẹn gặp lại Quý khách. 

Lưu ý: Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi. 

Công ty vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan có ghi trong chương trình. 

NGÀY 6: VANCOUVER – ĐÀI BẮC                                                                  

Đoàn trên máy bay, bay chuyển vùng. Nghỉ đêm trên máy bay. 

Số hiệu chuyến bay: 08OCT BR009 YVRTPE 0200 0520 . 

NGÀY 7: ĐÀI BẮC – TP. HCM                                   



 

 

 

BẢNG GIÁ TOUR  

(Giá áp dụng cho đoàn….người lớn trở lên) 

CHUYẾN BAY TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR 
(VNĐ/ KHÁCH) 

 
 

 
 

Tên khách sạn 
wedsite 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM  

- Vé máy bay khứ hồi theo đoàn của hàng không ..... (SGN-.....SGN) ....kg hành lý ký gửi + ....kg 

xách tay. 

- Phí an ninh sân bay,bảo hiểm hàng không thuế phi trường 2 nước (có thể thay đổi lúc xuất vé). 

- Visa du lịch Canada. 

- Xe máy lạnh vận chuyển suốt tuyến. 

- Khách sạn (tiêu chuẩn 2 người/phòng – trường hợp đi lẻ nam hoặc nữ thì bố trí phòng 3 khách). 

- Các bữa ăn như chương trình (tiêu chuẩn:   ) 

- Phí tham quan và vé vào cửa các nơi theo chương trình: phà Victoria khứ hồi, lâu đài 

Craigdarroch, Sea to Sky Gondola, Capilano.  

- Trưởng đoàn Golden Star Travel phục vụ suốt tuyến theo chương trình. 

- Phục vụ 1 chai nước suối/khách/ngày. 

- Bảo hiểm du lịch Quốc tế suốt tuyến. 

 

 

- Hộ Chiếu (còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến đi) 

- Phí phòng đơn (dành cho khách yêu cầu ở phòng đơn). 

- Chi phí dời ngày, đổi chặng, nâng hạng vé máy bay. Trường hợp Quý khách không sử dụng 

chặng đi của vé đoàn theo tour, các chặng nội địa và quốc tế còn lại sẽ bị hủy hoặc không sử 

dụng chặng về cũng không được hoàn do điều kiện của hãng Hàng Không. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM  



 

 

- Nước uống (bia rượu trong bữa ăn), điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định của 

hàng không. 

- Chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình. 

- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương 

- Visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài (nếu có) 

 

 

- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (sử dụng giường chung với người lớn). 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 90% giá tour người lớn(Không có chế độ giường riêng). 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 100% giá tour người lớn (Có chế độ giường riêng). 

- Trẻ em đủ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn. 

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Hotline:         ………………………………… (Mr/Mrs/Ms:…………………..) 
Email:           ……………………………………………………………………. 

Skype/zalo:   ………………………………………………................................ 

Sự hài lòng của Qúy Khách là Thành Công của Chúng Tôi! 

                                                                

 
        
 

 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM  


