
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 20395 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนพบกับเส้นทำงท่องเท่ียวแห่งวัฒนธรรม วีชีวิต และ กิจกรรมสุดแตกต่ำงไม่เหมือนใคร 

น ำท่ำนล่องเรือชมวัดใต้น ้ำ ชมวัฒนธรรมไทย – มอญ กิจกรรมวัฒนธรรมแปลกตำ น่ำค้นหำ 

น ำท่ำนสักกำระบูชำวัดเก่ำแก่ ล่องเรือ  ชมประวัติศำสตร์สมัยสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ลุ่มน ้ำแคว  

 



 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้ทอ้งถ่ิน  
 ท่ีพกัมาตรฐาน  
 รถตู ้VIP ปรับอากาศ ท่ีนัง่ พร้อมน ้ าด่ืมละขนมคอยบริการ 
 เรือล่องแม่น ้ า ไดรั้บมาตรฐานจากการท่องเท่ียว แห่ง ประเทศไทย 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย  

 
 สิงหาคม 21-23 / 28-30  
 กนัยายน 04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27  
 ตุลาคม 09-11 / 11-13 / 16-18 / 23-25 / 30ต.ค.-01พ.ย.  
 พฤศจิกายน  06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29  
 ธนัวาคม 04-06 / 05-07 / 10-12 / 11-13 / 18-20 / 25-27  

วันแรก(1)  กำญจนบุรี – พทุธคยำ  – ล่องเรือชมวัดใต้น ้ำ – ชมวิวแม่น ้ำซองกำเรีย 
04.00 คณะนกัเดินทางพบกนั ณ ลิกไนทท์วัร์ เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหบ้ริการ  ก่อนการ

เดินทาง 
05.00 น าท่านออกเดินทางสู่จังหวดักาญจนบุรี โดยรถตู้ VIP ท่ีบริษัทฯจัดไวบ้ริการท่าน น าท่านเดินทางใช้เวลา

ประมาณ 5 ชั่วโมง ท่านออกเดินทางสู่อ  าเภอสังขละบุรี  
สังขละบุรีดินแดนท่ีอุมดมไปด้วยวฒันธรรมผสมผสาน
ของไทยและมอญ สัมผสัวิถีชีวิต บรรยากาศสบายๆของ
วฒันธรรมและธรรมชาติท่ีลงตวั คณะน าท่านเดินทางสู่ วดั
วงัคว์ิเวกการาม เป็นวดัของชาวมอญท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ส าคญัในสังขละบุรี วดัแห่งน้ีเป็นศาสนสถานส าคญัคู่กบั
เจดียพุ์ทธคยาท่ีตั้งอยู่บริเวณซอยพุทธคยา เจดียพุ์ทธคยาน้ี
ตั้งอยูริ่มแม่น ้ า มีสีเหลืองทองสวยงาม ภายในเจดียแ์ห่งน้ีมี
พระบรมสารีริกธาตุสถิตอยู่ ท าให้เป็นท่ีเล่ือมใสของ
ชาวสังขละบุรีและผูท่ี้ผ่านไปมา อีกทั้งยงัเป็นท่ีประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาท่ีส าคญัยิ่งอีกดว้ย ให้ท่านได้ถ่ายรูป
สกัการะบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคล  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารท้อง ถ่ิน 
ร้านอาหารศรีแดง 

เมนู 1. ปลาแรดทอดสมุนไพร / 2. ตม้แซ่บปลาคงั  
 / 3. ย  าไหลบวั / 4. ซ่ีโครงหมูอบซอส / 5. ใบเหลียงผดัไข่  
 / 6. หมูป่าผดัพริกไทยด า / 7. ปูหลนผกัสด  
 / ขา้วสวย, ผลไม,้ น ้ าเปล่า, น ้ าแข็ง 



บ่าย จากนั้น น าท่านลงเรือชมวดัใตน้ ้ า เป็นกิจกรรมท่ีจดัไดว้่าเป็น UNSEEN THAILAND เลยก็ว่าได ้น าท่านล่องเรือ
ชมวดัวงัค์วิเวกการาม วดัสมเด็จ และวดัศรีสุวรรณ ซ่ึงทั้งสามวดัเป็นวดัของสามชนชาติจากนั้นไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านรับประทานอาหารและเขา้
ท่ีพกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินของท่ีพกั 
เมนู 1. ตม้จืดหมูสบั / 2. ฉู่ฉ่ีหน่อไมไ้ก่ / 3. ปลาสร้อยแดดเดียว / 4. ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน / 5. กุง้ทอดกระเทียม / 

6. ย  าทะเลซีฟู้ด / 7. เห็ดหอมสดผดัน ้ ามนัหอย / 8. ลาบปลาแซลม่อน / ขา้วสวย, ผลไม,้ น ้ าเปล่า, น ้ าแข็ง 

ที่พกั : Love Bridge House หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

วันที(่2) สะพำนมอญ – ด่ำนเจดีย์สำมองค์ – ทองผำภูมิ – น ้ำตกเกริงกะเวียง – เข่ือนวชิรำลงกรณ์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
06.00 น าคณะท่านไปบริเวณสะพานมอญ สะพานมอญแห่งน้ีเป็นสะพานท่ีเช่ือมโยงระหว่างชาวไทยกบัชาวมอญท่าน

จะไดส้ัมผสัถึงวิถีชีวิตและวฒันธรรมของไทย
มอญ ได ้ณท่ีแห่งน้ี บริเวณสะพานมอญแห่งน้ี
คบัคัง่ไปดว้ยร้านอาหาร ร้านของฝาก ผูค้น มี
กิจกรรมให้ท่านไดเ้ลือกท ามากมาย ทั้งกำรใส่
บำตรพระ (ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในรำยกำรทัวร์) 
การซ้ือแป้งทา นาคา เป็นแป้งของชนพ้ืนเมือง
ชาวมอญท่ีใชท้ากนัจนเป็นเอกลกัษณ์ ใหท่้านมี
เวลาพกัผ่อนเดินเล่นทานอาหารเช้า ก่อนการ
เดินทางจุดหมายต่อไป น าท่านเดินทางสู่ “ด่ำน
เจดีย์สำมองค์” (40 นาที) น าท่านชมด่านเจดีย์
สามองค์ เดิมทีเป็นเพียงหินแค่3ก้อน เป็นท่ี
สกัการะบูชาของผูท่ี้ผา่นไปมาบริเวณน้ี ต่อมาไดมี้การสร้างเป็นเจดียบ์นหินสามกอง ปัจจุบนัด่านเจดียส์ามองคก์็
ยงัคงเป็นสถานท่ียอดฮิตใหค้นแวะมาเขา้ชม อีกทั้งยงัเป็นด่านระหว่างพรมแดนอีกดว้ย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน ร้านอาหารครัวแปดร้ิว  
เมนู 1. ทะเลลวก / 2. ผดัเผด็หมูป่า / 3. ฉู่ฉ่ีทะเล / 4. ปลาทบัทิมทอดราดน ้ าปลา / 5. ซ่ีโครงหมูทอด / 6. ย  ารวมมิตร  
 / 7. ปลาหมึกมะนาว / 8.ตม้ย  าไก่ไทย / 9. ผดัยอดมะระ / ขา้วสวย, น ้ าแข็ง, น ้ าเปล่า 



บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “น ้ าตกเกริงกระเวีย” อยู่ใน
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นน ้ าตกใสใน
ขุนเขา ให้ท่านได้ถ่ายรูปความสวยงามของ
น ้ าตกในยามบ่าย แวะแช่ขาลงสระน ้ าเย็นๆ 
พักผ่อนหย่อนใจก่อนการเ ดินทางถัดไป 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่อ  าเภอทองผาภูมิ น า
ท่านชม “เข่ือนวชิรำลงกรณ์”เข่ือนกกัเก็บน ้ า
คญัของกาญจนบุรี เป็นแหล่งกกัเก็บน ้ าส าหรับ

ป่าและการกระท าการเกษตรของประชาชน ให้ท่านถ่ายรูปชมความงามของเข่ือนจากมุมสูง จากนั้นไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั เพื่อพกัผอ่น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า เมนูอาหารป่า ต าหรับทองผาภูมิของท่ีพกั 
เมนู 1. แหนมเนือง / 2. ปลาทบัทิมทอดกระเทียม / 3. ขาหมูเวียดนาม / 4. แกงเขียวหวานลูกช้ินปลากราย + ขนมจีน / 

5. ตม้ย  าไก่ / 6. ผดัเผด็เกง้ / 7. แกงป่าหมูป่า / 8. ผดัผกัรวม / ขา้วสวย, น ้ าแข็ง, น ้ าเปล่า 

ที่พกั : บ้ำนห้วยอู่ล่องรีสอร์ท หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที(่3) ทองผำภูมิ – น ้ำพรุ้อนหินดำด – ล่องเรือเล็กแม่น ้ำแคว – วัดถ ำ้เสือ – มีนำคำเฟ่  
               ซ้ือของฝำก – กรุงเทพมหำนคร 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “น ้ าพุร้อนหินดาด” ใหท่้านแวะผอ่นคลายความตึงเครียดท่ีน ้ าพุร้อนหินดาดเป็นแหล่ง

น ้ าผดุตามธรรมชาติเกิดจากน ้ าบาดาลใตดิ้น
ท่ีได้รับความร้อนจากพ้ืนพิภพ ผุดข้ึนมามี
แร่ธาตุท่ีดีต่อร่างกาย สถานท่ีแห่งน้ีในอดีต
เคยเป็นท่ีพกักายของทหารญ่ีปุ่น เพราะมี
ความคลา้ยกบัออนเซน ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาลง
แช่เท้า ผ่อนคลาย น ้ าพุร้อนจะท าให้เลือด
ไหลเวียนดีข้ึน จากนั้นได้เวลาอนัสมควร 
น าท่านเดินทางสู่ “ท่าเรือแม่น ้ าแคว” น า
ท่านลงเรือล่องแม่น ้ าแควให้ท่านสัมผ ัส
ประสบการณ์เท่ียวแม่น ้ าแควท่ีไม่เหมือน
ใคร น าท่านลงเรือเล็กล่องไปตามล าน ้ าแคว 
แม่น ้ าสองสีสายน ้ าแห่งชีวิตน าท่านเยีย่มชม ช่องเขาขาดวดัถ  ้าเขาปูน สุสารทหารสมัพนัธมิตรช่องไก่ สะพาน
ขา้มแม่น ้ าแคว พิพิธภณัฑ์สงครามอกัษะ และ เชลยศึก ท่านจะไดเ้รียนรู้ประวติัศาสตร์สงครามโลกคร้ังท่ี 2 
จากการล่องเรือเสน้ทางน ้ าท่ีน่าสนใจแห่งน้ี จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านรับประทานอาหารกลางวนั  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน แพอาหารโฟลทต้ิง 
เมนู 1. ตม้ย  ากุง้แม่น ้ า / 2. ขาหมูทอดกรอบ / 3. ถัว่ลนัเตาหวานผดักุง้ / 4. แกงคัว่หอย / 5. น ้ าพริกกะปิ ปลาย่าง / 6. 

ทอดมนัปลากราย / 7.ย  าสามแซ่บ / 8. ฉู่ฉ่ีปลาบึก / ขา้วสวย, ผลไม,้ น ้ าเปล่า, น ้ าแข็ง 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  “ว ัดถ  ้ า เสือ” จุดหมาย

ปลายทางแรกของการเดินทาง น าท่านไป
สกัการะขอพรพระพุทธรูปปางประธานพรท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดักาญจบุรี อีกดว้ยท่ีวดัมี
รถรางส าหรับข้ึนไปสกัการะพระพุทธรูป อีก
ทั้งยงัมีเจดียเ์กษแกว้ประสาทท่ีสวยงาม มีการ
ประดิษฐส์ถานพระบรมสารีริคธาตุท่ีอนัเชิญ
มาจากอินเดียไวอี้กดว้ย ใหท่้านไดอ่ิ้มเอมบุญ
ก่อนการเดินทางจุดหมายปลายทางต่อไป คือ 
“มีนาคาเฟ่” แวะจิบกาแฟและถ่ายรูปนาขา้ว
ยามบ่าย จุดเช็คอินอนัเป็นท่ีนิยมในจงัหวดั
กาญจนบุรี แบบชิคๆเก๋ๆจากนั้น น าท่านซ้ือ
ของฝากพ้ืนบา้น “ร้านแกว้” ก่อนน าท่านออกเดิทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร  



20.30 เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัภาพประทบัใจมากมายในการเดินทางคร้ังน้ี 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกม์ีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำงท่องเทีย่ว 2563 



วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 
พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพ่ิมท่านล่ะ 

21-23 ส.ค. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 
28-30 ส.ค. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

04-06 ก.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

11-13 ก.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

18-20 ก.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

25-27 ก.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

02-04 ต.ค. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

09-11 ต.ค. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

11-13 ต.ค. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

16-18 ต.ค. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

23-25 ต.ค. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

30ต.ค.-01พ.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

06-08 พ.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

13-15 พ.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

20-22 พ.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

27-29 พ.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

04-06 ธ.ค. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

05-07 ธ.ค. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

10-12 ธ.ค. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

11-13 ธ.ค. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

18-20 ธ.ค. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

25-27 ธ.ค. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

จ ำนวนลูกค้ำออกเดินทำงเพยีง 8 ท่ำน 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีรวม 



1. ค่ารถตู ้VIP ปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
2. โรงแรมท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
3. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าล่องเรือและท ากิจกรรมตลอดทริป 
5. มคัคุเทศกผ์ูม้ีประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าใส่บาตรพระ สะพานมอญ 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 2,500 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกดช่ือ

และนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ  าหรือ

ช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ  าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หากแจง้ ระหว่าง 

15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จ  านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้ไดช้  าระไวแ้ลว้ หากแจง้
นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้  าระไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง 

สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ีขาด
หายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล  าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 



● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควทิ 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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