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CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH I 

Québec và Ontario – 5 ngày 4 đêm  từ 2/10/2017 đến 6/10/2017 

Giá tiền  - CAD (Giá tiền USD trong phiếu ghi danh du lịch) 

 4 người/ phòng: 400$ 

 3 người/ phòng: 465$ 

 2 người/ phòng: 560$ 

 1 người/ phòng: 820$ 

Ghi chú: 
 Giá bao gồm: 4 đêm khách sạn, di chuyển bằng xe bus deluxe, tips cho tài xế và hướng dẫn viên du lịch, 3 bữa ăn 

sáng tại khách sạn, vé tham quan  (Canyon de Ste Anne, Royal Canadian Mint,  Canadian Museum of History, 
Thousand Islands, Skylon Tower, Boat Cruise Hornblower, Niagara-on-the-Lake và Vineyard Wine Tasting). 

 Không bao: chi phí cá nhân, ăn uống (trưa, tối) và các vé tham quan không có trong giá bao. 

 Khách tham dự tự mua bảo hiểm sức khỏe trước khi khởi hành.  

 Khách tham dự nhớ mang theo áo lạnh, áo mưa, khăn quàng và găng tay.  

 Chương trình có thể thay đổi tùy theo thời tiết. 
 

Ngày 1: Từ Montréal đi thành phố Québec, trở về ngủ đêm tại Montréal. 
Khởi hành từ Montréal đi thành phố cổ Québec (Vieux Québec), thủ phủ của tỉnh bang Québec, cách Montréal 3 giờ 

xe. Thành phố Québec là trung tâm chính trị của tỉnh bang Québec. Thành phố này được mệnh danh là nước Pháp cổ kính 

nằm trong lòng Bắc Mỹ và cũng là một trong số các thành phố lớn của miền Đông Canada.  Phố cổ Québec hiện nay vẫn 

còn được bảo tồn nguyên vẹn, có thành bao bọc trung tâm cổ của thành phố. Đây là thành phố duy nhất ở Bắc Mỹ có 

thành bảo vệ.  Québec được UNESCO công nhận là Di Sản Văn Hóa Thế Giới vào năm 1985. 

 Viếng thăm thành phố cổ Québec, chúng ta có thể chiêm ngưỡng các di tích cổ nơi đây và vô số các kho tàng lịch 

sử nằm bên bờ sông St Laurent.  

 Du khách sẽ có dịp khám phá thành phố Québec từ nhiều góc cạnh: chính trị, quân sự, lịch sử, văn hóa, kiến trúc...  

Quý vị có thể chiêm ngưỡng và chụp hình trước lâu đài Château Frontenac, đây là trung tâm của thành phố và 

biểu tượng của quốc gia.  Lâu đài nằm ở một vị trí thuận lợi, trên đỉnh cao nhất của Mũi Kim Cương. Lâu đài có 

cấu trúc giống với những tòa lâu đài của châu Âu vào những thế kỷ trước với phần mái lợp bằng đồng. Ngày nay 

lâu đài đã được thiết kế thành khách sạn sang trọng, là nơi nghỉ ngơi của nhiều vị nguyên thủ quốc gia khi tới thăm 

Canada. Lâu đài này còn được nổi tiếng là một trong những nơi được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới  

 Ngoài ra, du khách còn có dịp thăm nhà thờ Ste Anne, hẻm núi Ste Anne (Canyon de Ste Anne).  

 Trở về ăn tối tại Montreal. 

Quebec 
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Nhà thờ St. Anne 
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Ngày 2:  Từ Montréal đi Ottawa và Gatineau. Ngủ đêm tại ngoại ô Ottawa 

 Thủ đô Ottawa nằm bên bờ sông thơ mộng Ottawa, ranh giới giữa Québec và Ontario. Ottawa là thành phố song 

ngữ với nhiều công trình kiến trúc và văn hóa, là nơi lý tưởng  của những người yêu nghệ thuật và những ai muốn 

một cuộc sống thanh bình, êm ả .  University of Ottawa là trường đại học song ngữ (Anh-Pháp) lớn nhất trên thế giới 

và có trường luật lớn nhất ở Canada.  Ottawa có kênh đào Rideau (Rideau Canal),  nối liền Ottawa với 

Kingston,  là một trong những kênh đào hoạt động bền bỉ lâu năm nhất toàn khu vực Bắc Mỹ đã được 

UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.  Vào mùa Đông, ở khúc chính gần trung tâm, con kênh trở thành 

một sân chơi trượt băng dài nhất thế giới gần 8km. 

Đến Ottawa, du khách sẽ ghé thăm:  

 Đồi Quốc Hội (Parliament Hill) là một di tích lịch sử quốc gia và là nhà đầu tiên của chính phủ đầu tiên 

của Canada, Tòa Nhà Quốc Hội có lối kiến trúc như một lâu đài cổ kính  nằm bên cạnh giòng sông Ottawa. 

Ở phía trước Tòa Nhà Quốc Hội có "Ngọn Lửa 100 Năm" (Centennial Flame) được xây vào năm 1967 để 

đánh dấu 100 năm lập quốc của Canada.  

 Viện Bảo Tàng Lịch Sử Canada (Canadian Museum of History) là một trong những báu vật về kiến trúc 

và văn hóa của Ottawa. Với Đại Sảnh lộng lẫy và một bộ sưu tập các kho tàng văn hóa của Canada, bảo 

tàng đem đến sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử nhân loại. 

 Nhà Máy Đúc Tiền Hoàng Gia Canada (Royal Canadian Mint) chuyên sản xuất tiền xu và những loại 

tiền kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim, palladium lưu hành trên thế giới. Tiến Sĩ Trương Công Hiếu đã 

được Royal Canada Mint ghi nhận là người đầu tiên và duy nhất trên thế giới đã thay đổi hệ thống đúc tiền 

bằng những kỹ thuật dùng kim loại và thép để làm cho đồng tiền mỏng, nhẹ hơn và không bị rỉ sét 
Đồi Quốc Hội 

 

Viện Bảo Tàng Lịch Sử Canada 

 

Nhà Máy Đúc Tiền Hoàng Gia Canada 

 
 

 Dinh Tổng Toàn Quyền (Governor General’s Residence) còn được gọi Rideau Hall nằm giữa một khu 

công viên rộng bao la với các khu rừng cây thiên nhiên, các vườn hoa cây cảnh, các sân cỏ trải dài. Khu 

công viên mở cửa cho công chúng tự do đến thăm viếng, vui chơi, tham gia vào các sinh hoạt ngoài trời.  

 Đi dạo và thưởng thức các món ăn đặc sản tại khu chợ Byward (Byward Market). Đây là ngôi chợ lớn 

nhất và lâu đời nhất của Canada mở cửa hàng ngày với rất nhiều quầy hàng trong nhà và ngoài trời bán đủ 

các loại từ  trái cây tươi, đồ thủ công mỹ nghệ đến mật cây phong (maple syrup) nổi tiếng của Canada rất 

tươi ngon được chế biến ngay tại các nông trại trong vùng. 

Tổng Thống Mỹ Obama trong chuyến công du Canada cũng đã ghé qua khu chợ này và ăn thử món bánh 

"beaver tail", một đặc sản bình dân xuất xứ từ Ottawa. 

 Đến công viên Gatineau để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng mùa thu Canada.  

Dinh Tổng Toàn Quyền 

 

Chợ Byward 

 

Công viên Gatineau 
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Ngày 3:  Thăm Thousand Islands và Toronto,   Nghỉ đêm tại Mississauga 

Du khách sẽ lên tàu đi thăm Ngàn Đảo (Thousand Islands), như tên gọi, bao gồm 1,864 đảo lớn, nhỏ nằm trên sông St 

Laurent, giữa tiểu bang New York (Mỹ) và tỉnh bang Ontario (Canada).  Hơn 2/3 đảo thuộc địa phận Ontario. 

Ngàn Đảo 

 

Ngôi nhà thơ mộng trên đảo 

 
 

Sau buổi ăn trưa du khách sẽ tới thăm thành phố Toronto, Ontario  

 Trước khi tới Toronto, ghé mua sắm tại outlet Vaughan Mill.   

 Nếu thì giờ cho phép, xe chở du khách đi một vòng phố Toronto.    

 Ăn tối tại phố Tàu Mississauga rồi trở về khách sạn, nghỉ đêm tại đó 

Vaughan Mill 

 

Toronto 

 
 

Ngày 4: Thăm thác Niagara và thành phố Niagara-on-the-Lake 

Từ Mississauga, du khách sẽ tới thác Niagara và đi thăm:  

 Tháp Skylon (Skylon Tower): nhìn toàn cảnh hùng vĩ của thác nước từ trên cao. 

 Niagara cruise Hornblower: lấy tàu đi xuống gần dưới lòng thác, thưởng thức sự hùng vĩ của thác 

nước từ dưới. 

 Niagara-on-the-Lake: thành phố nhỏ thơ mộng gần thác Niagara.  

 Ghé thăm hãng rượu nho (winery) làm rượu nho đông lạnh (ice wine) đặc sản nổi tiếng của Canada. 

 Trở về Niagara và nghỉ đêm tại đây.   

Tháp Skylon 

 

Tàu Hornblower 

 

Hãng rượu nho 
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Ngày 5: Trở về Toronto và Montréal  

 Từ Niagara trở về Toronto, du khách sẽ có dịp thăm tháp CN (CN Tower). Tháp CN được coi là biểu 

tượng của Toronto.   Tòa tháp đơn cao nhất thế giới với độ cao 553,33m (cao hơn tháp Eiffel của Pháp 

và gấp ba lần đài tưởng niệm Washington của Hoa Kỳ).  

   

Tùy theo yêu cầu, du khách có thể xuống tại phi trường  Toronto để về nguyên quán.  

Nhóm còn lại sẽ trở về Montréal. Trên đường về, ghé thăm tiệm bánh táo đặc biệt. 

Tháp CN 

 

Tiệm bánh táo 

 
 


