
 

Canada Spring & Mountain 10 Days 

วันท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก)  

08.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สาย

การบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอำนวย

ความสะดวกในการเช็คอิน  

 
11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 750 

15.00 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปล่ียนเท่ียวบิน 

16.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเท่ียวบินท่ี CX 



810 

 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  

12.55 น. ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

(เวลาในประเทศแคนาดาได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 โซน ซ่ึงในแต่ละโซนจะ

มีเวลาต่างกัน 1 ชั่วโมงโดยประมาณ ซ่ึงเวลาท่ีกรุงเทพจะเร็วกว่า

ประมาณ 14 - 15 ชั่วโมง) 

รถโค้ชนำท่านเท่ียวชมเมืองแวนคูเวอร์  (Vancouver) นิตยสาร 

"เดอะ อีโคโนมิสต์" ได้จัดอันดับให้เป็นแชมป์เมืองท่ีน่าอยู่ท่ีสุดในโลก 

และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ชื่อเมืองถูกตั้งขึ้นหลังศตวรรษท่ี 18 โดย

นักสำรวจชาวอังกฤษ "จอร์จ แวนคูเวอร์" ที่ใช้เวลาในสำรวจพื้นท่ี

เพียงแค่ 1 วันเท่าน้ัน แต่เดิมท่ีแห่งน้ีเคยเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของชาว

อินเดียนแดง นำท่านไปชมสแตนล่ีปาร์ค ถูกจัดให้เป็นอุทยานเม่ือปี 

1888 อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ป่าฝนนับ 10,000 ต้น และมี

สวนดอกไม้ท่ีจัดไว้อย่างสวยงามตา ร่มรื่นด้วยลากูนอันงดงาม 

แล้วในอุทยานยังเต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย เป็นอุทยานป่าท่ีเป็น

สถานท่ีน่าสนใจ เหมาะแก่การมาเดินเท่ียวสูดบรรยากาศแห่งความ

บริสุทธิ์ของธรรมชาติ  นำท่านถ่ายรูปคู่ เป็นท่ีระลึกกับเสาโทเท็ม 

(Totem) ของชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียนแดง เป็นวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ท่ีตั้งโดดเด่นเป็นสง่า ไว้รำลึกประวัติศาสตร์ เข้าชมคาปิลาโน เป็น

สะพานไม้แขวนท่ียาวท่ีสุดของแคนาดา มีความยาวถึง 137 เมตร 

ทอดข้ามเหวลึก 70 เมตรเหนือแม่น้ำคาปิลาโน กลับเข้าสู่ย่านไชน่า

ทาวน์ ชุมชนชาวจีนท่ีอพยพมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ย่าน Gastown คือ

โซนเมืองเก่าแก่ ถือเป็นดาวน์ทาวน์แห่งแรกของแวนคูเวอร์ท่ีนัก

บุกเบิก Gassy Jack Deighton ล่องเรือมาพบและตั้งชุมชนแรกขึ้น

ในปี ค.ศ.1867 ความสำคัญน้ีเอง ทำให้ปัจจุบันชาวเมืองได้ร่วมกัน

อนุรักษ์เขตเมืองน้ีไว้ มีนาฬิกาไอน้ำ (Gastown Steam Clock) 

เรือนแรกของโลก ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหัวมุมถนน ตึกเก่าแก่

คลาสสิกท่ีเรียงราย ยังคงกล่ินอายเมืองในยุโรปน้ันยังคงมนต์ขลัง

ไว้เช่นเดิม ย่านวอเตอร์ ฟร้อนท์ เพิ่มเสน่ห์ด้วยสีสันของร้านรวง

สมัยใหม่เข้าไปได้อย่างเก๋ไก๋ลงตัว ซ่ึง น่ี เองคืออีกหน่ึงความ

ผสมผสานท่ีเป็นเสน่ห์ของเมืองน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre **** หรือ  



เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันท่ี 2 แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ต - แวนคูเวอร์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

10.00 น. นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่  ท่ีมีความ

ปลอดภัยสูง ข้ามช่องแคบจอร์เจียสู่ เมืองวิคตอเรีย (Victoria) Sir 

James Douglas เป็นผู้ บุกเบิก เมืองเม่ือ ปี 1843 โดยการเริ่ม

ค้าขายขนสัตว์ในรูปบริษัท Hudson's Bay Company เมืองน้ีมี

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากมาย และเป็นเมืองท่อง เท่ียวท่ีมี

ชื่อเสียงท่ีสุดของรัฐ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นำเข้าชมสวนบุชชาร์ต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติท่ีสวย

ติดอันดับโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวน 5 ฤดู  โดยรวบรวม

ดอกไม้นานาพันธุ์จากท่ัวโลกมาปลูกอย่างแตกต่างกันไปในแต่ละ

ฤดูกาล ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูไหน ท่านก็จะได้สัมผัสความสวยงาม

ท่ี ไม่ ซ้ำแบบ  ภายในสวนจะแบ่งออก  เป็นโซนๆ คือ  Sunken 

Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden 

และ Mediterranean Garden น้ำพุดนตรีในทะเลสาบเล็กๆ ดูเป็น

ธรรมชาติมาก สวนแห่งน้ีมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นท่ีชื่นชอบของ

ผู้รักในไม้ดอก อาทิ กุหลาบ, ทิวลิป, ไอริส, ไฮเดรนเยีย ดอกไม้แต่

ละชนิดก็จะผลัดกันออกดอกตามฤดูกาล สลับสับเปล่ียนหมุนเวียน

กันไป ในเน้ือท่ีกว่า 55 เอเคอร์ 

 

 

15.00 น. เท่ียวชมความงามของเมืองวิคตอเรีย ประกอบไปด้วยอาคาร

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและท่ีตั้งรัฐสภา ย่านดาวน์ทาวน์ กล่ินอาย

ในยุคบุกเบิก และเมืองหน้าอ่าว เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้หลงใหล 

ร้านรวงเรียงราย ทัศนียภาพรายล้อมรอบด้วยทะเลและภูเขา ในปี 

2008 เมืองวิคตอเรียน้ี ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 16 จาก 100 สถานท่ี

ท่ัวโลกท่ีน่าไปเย่ียมชม โดย TripAdvisor Traveller's 

 

17.00 น. นำคณะเดินทางกลับสู่เมืองแวนคูเวอร์  

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 พักโรงแรม Sheraton Vancouver Wall Centre **** หรือ

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

 

 



วันท่ี 3 

แวนคูเวอร์ - บินสู่เมืองคัลการี - เท่ียวคัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ 

อัญมณีแห่งเทือกเขาร็อคกี้ 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองคัลการี  

 ถึงสนามบินเมืองคัลการี (CALGARY) แห่งรัฐอัลเบอร์ต้า ภูมิ

ประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วยเทือกเขาร็อกก้ีอันสูงชัน ทุ่งหญ้า

แพรรี่อันกว้างใหญ่ อุทยานแห่งชาติท่ีปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอด

ท้ังปี อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงจากการจัดงาน เทศกาล

คาวบอยท่ีใหญ่สุดของโลก จัดประจำทุกปีช่วงเดือนกรกฎาคม และ

กีฬา โอลิมปิกฤดูหนาว ท่ีเคยเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ.1988 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย เดินทางสู่ เลคหลุยส์ (Lake Louise) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

บานฟ์ (Banff National Park) ตั้งอยู่บนความสูง 1,730 เมตร

เหนือระดับน้ำทะเล เป็นหมู่บ้านท่ีอยู่สูงท่ีสุดในแคนาดา ค้นพบโดย

นักสำรวจในปีค.ศ. 1882 โดยทอม วิลสัน กว่า 100 ปีท่ีได้มีการ

พัฒนาจาก Chalet to Chateau อันย่ิงใหญ่ ของ Chateau Lake 

Louise จนปัจจุบันเป็นโรงแรม 400 ห้องเพียงแห่งเดียวท่ีตั้งอยู่

ปลายทะเลสาบโดยมีธารน้ำแข็งวิคตอเรีย เด่นตระหง่านอยู่ด้าน

ตรงข้าม นำคณะเข้าเช็คอินโรงแรม (ภาพอันงดงามของทะเลสาบ

หลุยส์เป็นเอกสิทธิ์สำหรับแขกของโรงแรมเท่าน้ัน) สีของทะเลสาบจะ

เปล่ียนไปตามฤดูกาลจากสีฟ้าใส จนถึงเขียวมรกต อันเกิดจากการ

เคล่ือนตัวของธารน้ำแข็งท่ีมีอนุภาคของหินก้อนเล็กๆ เคล่ือนตัว

และเริ่มละลายไหลเป็นลำธารโอบล้อมด้วยเทือกเขาท่ีมีหิมะขาว

โพลนปกคลุม ผิวน้ำน่ิงใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและ

ธารน้ำแข็ง เป็นภาพท่ีงดงามสุดพรรณนา 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 พักโรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel 

***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันท่ี 4 

โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - สกายวอล์ค - ทะเลสาบโมเรน (Moraine 

Lake) - แบมฟ์ 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

09.00 น. นำคณะชมความงดงามของธรรมชาติอันพิสุทธิ์ แคนาเดียน ร็อคกี้ 

เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวมากว่า 123 ปี สถานท่ีอันงดงามประดุจ

 



หน่ึงภาพวาด กับเรื่องบอกเล่ามาแต่อดีตกาลล้วนชวนฝันให้

นักท่องเท่ียวมาเยือน ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ อุดมสมบูรณ์ไปด้วย

ป่าสน และธารน้ำตก ท่ี เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง 

Athabasca อันย่ิงใหญ่ และเป็นท่ีตั้งของยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดบางแห่ง

ของเทือกเขา Canadian Rocky เปิดประสบการณ์อันแปลกใหม่ไป

กับ Columbia Icefield รถบัสนักสำรวจพิเศษ ตะลุยธารน้ำแข็งท่ี

ปกคลุมมานานนับเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว พื้นท่ีกว่า 365 ตาราง

กิโลเมตร Columbia Icefield เป็นทุ่งน้ำแข็งท่ีใหญ่ที่สุดในเทือกเขา 

Canadian Rocky ตั้งอยู่ท่ีความสูง 3,000 เมตรมีหิมะตกตลอด

ท้ังปี 

 

 

 สัมผัสอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาด Glacier Skywalk อุทยาน

แห่งชาติแจสเปอร์ เปิดจุดชมวิวแห่งใหม่ในนาม และกลายเป็นแลนด์

มาร์คท่ีโด่งดังในระยะเวลาอันรวดเร็ว Glacier Skywalk ทางเดิน

พื้นกระจกท่ีย่ืนออกมาจากหน้าผา 35 เมตร และสูงจากพื้นดิน 

280 เมตร สำหรับชื่นชมทิวทัศน์ของเทือกเขาร็อคก้ีและธารน้ำแข็ง

อันสวยงาม 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย นำท่านสู่ทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake) ท่ีซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา

และธารน้ำแข็ง ได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบท่ีงดงามพิศุทธิ์บน

โลกใบน้ี 

เดินทางสู่เมืองแบมฟ์ (Banff) ตั้งอยู่ในหุบเขาชื่อ โบว์ ริเวอร์วัลเล่ย์ 

(Bow River Valley) มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแคสเคด ที่มีความสูง

ถึง 2,998 เมตร แบมฟ์ ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอุทยานฯแห่ง

แรกของแคนาดา ประกอบไปด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ถึง 7 แห่ง 

ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์บนดินของนักท่องเท่ียวอย่างแท้จริง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 พักโรงแรม The Rimrock Resort Hotel **** หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 

 

วันท่ี 5 แบมฟ์ - เคเบ้ิลคาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการี  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

09.00 น. นำท่านสู่สถานีกระเช้า (Gondola) นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบน

ย อ ด เข า ซั ล เฟ อ ร์  ( Sulphor Mountain) ซ่ึ ง อ ยู่ สู ง ก ว่ า

ระดับน้ำทะเลประมาณ 2,281 เมตร บนยอดเขามีทางเดินระยะทาง 
 



1 ก.ม. ไปยังส่วน ท่ีสูง ท่ีสุด ท่ี เรียกว่า Summit walk ให้ ท่าน

ประทับใจกับวิวทิวทัศน์อันย่ิงใหญ่ ท่ีท่านสามารถมองได้ไกลสุด

สายตา แบบพาโนรามา   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมเมืองท่ีแสนน่ารัก อบอุ่นไปด้วยความมีมิตร

ไมตรีจากผู้คน ก่อนจะเดินทางสู่เมืองคัลการีอีกครั้ง เมืองคาลการี่

ตั้งอยู่ในเขต Grassland เมืองท่ีใหญ่ ท่ีสุดของรัฐอัลเบอร์ต้า มี

ประชากรอาศัยอ ยู่ราว 1.1 ล้านคน ช่วงต้นศตวรรษ ท่ี 19 

อุตสาหกรรมน้ำมันเป็นสาเหตุหลัก ท่ีทำให้คนจากท่ัวทุกมุมโลก

เดินทางมาตั้งรกรากท่ีน่ี 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 พักโรงแรม Delta Calgary airport Hotel **** หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 

 

วันท่ี 6 คัลการี - บินสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก)  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองโตรอนโต้ 

 

 ***อยู่ในระหว่างทำการบิน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน*** 

 ถึงสนามบินเมืองเมืองโตรอนโต ้

16.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโตรอนโต้ เพียร์สัน รถรอรับคณะแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

 พักโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel **** หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 

(ห้องพักวิวน้ำตกไนแองการา) 

 

วันท่ี 7 

ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า – ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าบน 

Skylon Tower -  ช้อปป้ิง Outlets - โตรอนโต 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

09.00 น. นำคณะสู่น้ำตกไนแองการ่า ให้ท่านได้ยลโฉมกับความงดงามอัน

เป็นท่ีสุดของน้ำตก  ประ กอบด้วยสองน้ำตกใหญ่  คือน้ำตก

อเมริกัน (American Fall) และน้ำตกแคนาดา (Canadian Fall) 

หรือน้ำตกเกือกม้า น้ำตกท้ังสองถูกคั่นด้วยเกาะกลางชื่อว่า Goat 

Island น้ำตกอเมริกันอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว้าง

น้อยกว่าสูงน้อยกว่า กว้างเพียง 320 เมตรส่วนน้ำตกแคนาดาเป็น

 

 

 



น้ำตกรูปเกือกม้า 2 ใน 3 ของน้ำตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา 

กว้างกว่า สูงกว่า และก็สวยกว่า กว้างถึง 790 เมตร จริง ๆ แล้วน้ำ

ท่ีตกลงมาเป็นน้ำตกไนแองการา จะตกจากฝั่งอเมริกาไปยังฝั่ง

แคนาดา  

 

10.00 น. อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่าง

ใกล้ชิด ด้วยการล่องเรือ Hornblower Niagara Cruise เพื่อให้

ท่านได้สัมผัสความย่ิงใหญ่ ของม่านน้ำตกอย่างใกล้ชิด  กับ

ประสบการณ์อันแสนประทับใจ 

(หมายเหตุ :ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีการล่องเรือ อาจจะปิด

ให้บริการเน่ืองจากสภาพอากาศยังคงหนาว  น้ำตกจะแข็งตัวไม่

สามารถล่องเรือได้/จะได้ล่องหรือไม่ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon Restaurant 

พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของน้ำตกไนแองการ่า  

 

13.00 น. นำคณะช้อปป้ิงท่ี Outlets Collection at Niagara ท่ีมีสินค้าแบ

รนด์ดังของอเมริกาและท่ัวโลก ลดกระหน่ำตั้งแต่ 30-70% 

 

16.00 น. เดินทางกลับสู่โตรอนโต้   

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

 พักโรงแรม Chelsea hotel Toronto **** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 

 

วันท่ี 8 

เท่ียวเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระช้อปป้ิง - เดินทางกลับ

กรุงเทพฯ 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

09.00 น. นำคณะเท่ียวชมเมืองโตรอนโต้ (Toronto) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเมืองท่ี

มีหลายเชื้อชาติมากท่ีสุด มีผู้อพยพจากท่ัวโลกกว่า 169 ประเทศ 

ใช้ภาษาพูดมากกว่า 100 ภาษา ครึ่งหน่ึงของจำนวน 5 ล้านกว่าคน

ล้วนเป็นคนต่างชาติ มีเพียงครึ่งเดียวท่ีเป็นคนท้องถ่ิน มีชุมชนชาว

เอเชียและชาวจีนท่ีใหญ่ ท่ีสุดในอเมริกาเหนือ จึงทำให้เมืองน้ีมี

วัฒนธรรมหลากหลาย เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ 

วัฒนธรรม รัฐบาลแคนาดาจึงได้จัดให้ Toronto เป็นเมืองหลวง

ทางด้านวัฒนธรรมของประเทศ และเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลัก  ชม

ทิวทัศน์ของตัวเมืองบนหอคอย "ซีเอ็น" (CN Tower) หอคอยท่ีสูง

ท่ีสุดของโลก ผ่านชม Old City Hall สร้างสถาปัตยกรรมเก่าแก่ 

 



University ท่ี ติ ด อั น ดั บ  Top ten ขอ ง โล ก  พ ร้ อ ม ส ำร ว จ

วัฒนธรรมท่ีหลากหลายในย่าน ชุมชนชาวกรีก, ลิตเติ๊ลอิตาลี, ไช

น่าทาวน์, โคเรียทาวน์ และลิตเติ๊ลอินเดีย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม หรือสินค้าของท่ีระลึกของ

แคนาดา ย่านถนนช้อปป้ิงชื่อดังในโตรอนโต้ท่ีรวบรวมสินค้าหลาก 

หลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซ้ือได้อย่างจุใจ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

21.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่

กรุงเทพฯ 

 

วันท่ี 9 บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างทำการบิน  

01.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก บินสู่ฮ่องกง โดย

เท่ียวบินท่ี CX 829 

 

 ***อยู่ในระหว่างทำการบิน บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล***  

วันท่ี 10 ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ  

05.00 น. ถึงอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปล่ียนเท่ียวบิน  

09.00 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง สู่กรุงเทพฯโดย

เท่ียวบินท่ี CX 717 

 

10.55 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

(หมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง 

เน่ืองจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน

จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่าน้ัน) 

PERIOD 

Tour Fare 

ADL 

CHD 4-11 

With Bed 

CHD 4-8 

No Bed 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

30 เม.ย. – 09 พ.ค. 

2565 

165,000 148,500 132,000 25,000 

-35,000 / -

26,250 

03 – 12 มิถุนายน 2565 169,000 152,000 135,200 29,000 

-35,000 / -

26,250 

22 – 31 กรกฎาคม 

2565 

169,000 152,000 135,200 29,000 

-35,000 / -

26,250 

12 – 21 สิงหาคม 2565 169,000 152,000 135,200 29,000 

-35,000 / -

26,250 

03 – 12 กันยายน 2565 165,000 148,500 132,000 25,000 -35,000 / -



26,250 

14 – 23 ตุลาคม 2565 165,000 148,500 132,000 25,000 

-35,000 / -

26,250 

ค่าทัวร์รวม : 

• ค่าตั๋ วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมค่าภาษี  และน้ำมัน

เชื้อเพลิง ณ วันท่ี  01 เมษายน 2565 

• ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางแวนคูเวอร์-คัลการี / คัลการี-โตรอนโต้ 

• ค่ารถโค้ชมาตรฐานแคนาดา ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ : 10-15 ท่านใช้รถเล็กขนาด 20-

25 ที่น่ัง / 15-20 ท่านใช้รถขนาด 33 ท่ีน่ัง  / 21-40 ท่านใช้รถขนาด 50 ท่ีน่ัง 

• ค่าตั๋ ว เข้า Capilano, ค่า Ferry ไปเกาะวิคตอเรีย , ค่ าตั๋ ว เข้า Butchart Gardens, ค่ า 

Gondola, ค่าตั๋วขึ้น CN Tower  

• ค่าโรงแรมท่ีพักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน 

• ***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน ห้องแบบเมาเท่นวิว*** 

• ***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเท่า 1 คืน ห้องแบบวิวน้ำตก*** 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถ่ินในแต่ละแห่ง 

• ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช กำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2$ CAD / ท่าน / วัน 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา (ย่ืนผ่านตัวแทน VFS) 

• ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่รวม

ค่าทิป) 

• ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR 

คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้

เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลใน

ต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท 

ท้ังน้ีครอบคลุมถึงประกันสุขภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว  (หากมีความประสงค์จะเพิ่ม

ความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและ

เท่ียวบินกรุณาสอบถาม) 

• ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความ

ดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

ค่าทัวร์ไม่รวม : 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 



• ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

• ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์ 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาใน

ห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จัดให้ 

ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว 

ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

• หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะข้ามสู่ฝั่งอเมริกา ท่านต้องมีวีซ่า USA และการขอวีซ่าแคนาดา

ท่านต้องได้รับการอนุมัติวีซ่าเป็นแบบ MULTIPLE เช่นเดียวกัน 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent 

ใกล้บ้านหรือท่ีท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซ่ึงจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้

เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซ่ึงเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของ

ท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ชำระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวันท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 

➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน  คืนเงินมัดจำท้ังหมด 

➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน หักค่าทัวร์ 50% 

➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ 

➢ กรณีคืนเงินมัดจำ หากมีค่าใช้จ่ายท่ีทัวร์ได้จ่ายไปแล้ว ขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนเต็มจำนวน 

หักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ได้รับการ

พิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิก

เฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันท้ังหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขขอ งวันเวลาท่ียกเลิก

ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทาง

บริษัทขอแนะนำให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้

ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมท้ังไม่

สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังน้ี การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุด

งาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้

ให้ได้มากท่ีสุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อัน

เน่ืองจากการกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์



ท่ีท่านชำระมาแล้ว 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวันเดินทาง

กลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบินเป็นผู้กำหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้   และในกรณียกเลิกการ

เดินทางและได้ออกตั๋วเครื่องบินไปเรียบร้อยแล้ว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถ 

REFUND เงินได้ทุกกรณี ยกเว้น การเสียชีวิตเท่าน้ัน  ท้ังน้ีเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตาม

กำหนดของสายการบินเท่าน้ัน ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขได้ 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel 

Surcharge / Tax YQ) 

คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันท่ี 01 เมษายน 2565 การเปล่ียนแปลงของ

สายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความ

เป็นจริง ณ วันท่ีออกตั๋ว 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 

o ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่าน

มีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และโรงแรมบางแห่งอาจไม่

มีบริการส่งกระเป๋าเข้าห้องพัก 

o สำหรับน้ำหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 2 3 

กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวาง

น้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

o สำหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 

กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 

56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

o ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

กำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนท่ีเกิน 

o กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบน

พาหนะการเดินทาง 

o บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย,  สูญหายของกระเป๋าและ

สัมภาระของผู้โดยสาร ซ่ึงความรับผิด ชอบให้เป็นไปตามสายการบินเท่าน้ัน 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี

ข้อกำหนดท่ีชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ท้ังน้ีเน่ืองจาก



สุขภาพของคนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็น

พิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลา

เกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน

เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศแคนาดา  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันทำการ 

ทุกท่านต้องมาสแกนลายน้ิวมือท่ี VFS แคนาดาทุกท่าน 

ท่ีอยู่สำนักงาน: ศูนย์รับย่ืนคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา : อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขท่ี 10/198-201 

ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ,กรุงเทพ ฯ 10110 

▪ พาสปอร์ตท่ียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ต

เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็น

การง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 

▪ รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน) มีอายุไม่

เกิน 3 เดือน และเหมือนกันท้ัง 2 รูป 

▪ สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปล่ียนชื่อ -สกุล /

สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

▪ หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดท่ีท่านทำงานอยู่ต้องเป็น

ภาษาอังกฤษเท่าน้ันโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเริ่มทำงานกับ

บริษัทน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลังจากน้ันจะกลั บมาทำงาน

ตามปกติหลังครบกำหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน 

▪ กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรอง

บริษัทท่ีคัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของ

บริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน 

▪ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มท่ีมีการ

เข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียง

พอท่ีจะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็น

ครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายใน

ครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***  

▪ จดหมายรับรองสถานการเงินจากธนาคารน้ันๆ (ตัวจริงภาษาอังกฤษ) ท่ีให้สำเนาการเงิน ณ 

ปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน 

▪ กรณี ท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางท้ังหมด 



นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดง

ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผล

ท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายด้วย 

▪ กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

ตัวจริง   

▪ กรณีท่ีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องทำ

จดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะต้องไปย่ืนเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตร

เดินทางไปกับอีกท่านหน่ึงได้ ณ ท่ีว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการ

เขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

▪ การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร 

และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้ว และหาก

ต้องการขอย่ืนคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

▪ กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เ ป็นสถิติใน

นามของบริษัทฯ  

▪ ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


