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วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงีสิงคโปร์     

2 
สนามบินชางงี – สนามบินซูริค – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – 
เมืองอิเซล์ทวาลด์ – เมืองอินทาลาเก้น – ทะเลสาบทูน และ ทะเลสาบเบรียนซ ์    

Dorint Bluemlisalp Hotel 
 หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองอินเทอลาเก้น – เมืองกรินเดิลวัลท์ – นั่งรถไฟไต่เขาจุงเฟรา – ถํ้านํ้าแข็งพันปี – ธารนํ้าแข็ง ยอด
เขาจุงเฟรา – เมืองทาซ     

Elite Hotel  
หรือเทียบเท่า 

4 เมืองเซอร์แมท – สถานีเคเบิ้ลคาร์ – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เมืองซูริค    
Crown Plaza Hotel Zurich 
หรือเทียบเท่า 

5 เมืองซูริค – นีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส    
Crown Plaza Hotel Zurich 
หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินซูริค – สนามบินชางงี     

7 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี 
 

17.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
เช็คอินให้แก่ท่าน 

20.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินท่ี SQ713 
23.30 เดินทางถึง สนามบินชางง ีประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง 
 

Day2 สนามบินชางงี – สนามบินซูริค – เมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล เมืองอิเซล์ทวาลด์ – เมืองอิน
ทาลาเก้น – ทะเลสาบทูน และ ทะเลสาบเบรียนซ์ 

 

01.25 ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินท่ี SQ346  
08.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและ
ขุนเขา  

 

 
นําท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงการสละ
ชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792  
นําท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่นํ้ารอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์
ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
นําท่านสู่ เมืองอิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald) พาท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบเบรียนซ์ Lake Brienz เป็นทะเลสาบสีมรกตที่เงียบสงบ อยู่ทางทิศเหนือ
ของเทือกเขาแอลป ์หนึ่งในฉากซีรีย์เกาหลีใต้เรื่อง Crash Landing on You  



นําท่านสู่ เมืองอินทาลาเก้น (Interlaken) ความหมายตรงตัวที่แปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน 
(Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบด้านหน้าหลังด้วยเทือกเขาเขียวชะอุ่ม  
 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! คอมโบฟองดู (ฟองดูชีส, ฟองดูน ้ามัน, ฟองดูช็อกโกแลต) 
ที่พัก Dorint Bluemlisalp Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 
Day3 เมืองอินเทอลาเก้น – เมืองกรินเดิลวัลท์ – นั่งรถไฟไต่เขาจุงเฟรา – ถ ้าน ้าแข็งพันปี – ธารน ้าแข็ง ยอดเขาจุงเฟรา – เมือง

ทาซ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดิลวัลท์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่ตั้งของ สถานีรถไฟกริน
เดิลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) นําท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express  พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เปลี่ยนขบวนรถไฟที่ 
สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  มีความสูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะได้ผ่านชมความ
สวยงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง คือ ธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ บริเวณเชิงเขาก่อนถึงสถานีปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค สถานีรถไฟที่สูงที่สุดใน
ทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยยูเนสโก  
 



 
 

นําท่านเข้าชม ถ ้าน ้าแข็งพันปี (Ice Palace) เป็นถํ้านํ้าแข็งพันปีที่ไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารนํ้าแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร 
ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นนํ้าแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ และ ลานสฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถ
มองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสกับภาพของ ธารน ้าแข็ง (Aletsch Glacier) ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มี
ความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและกิจกรรมบนยอดเขา ที่ไม่ควร
พลาดกับการส่งโปสการ์ดโดย ที่ท าการไปรษณีย์ที่สูงท่ีสุดในยุโรป ไปหาบุคคลที่ท่านนึกถึงในช่วงเวลาที่ดีที่สุด  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นําท่านรับประทานอาหารที่ภัตตาคารใน
เมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ท้ังนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสําคัญ  
นั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  โดยเปลี่ยนจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express เพื่อมายัน 
สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) นําเดินทางถึง หมู่บ้านทาซ (Tasch) เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา
สูงชัน ด้วยทัศนียภาพท่ีสวยงามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง หมู่บ้านทาซเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ** การเดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ สภาพภูมิอากาศเป็นสําคัญ กรณีคณะไม่สามารถขึ้น
ชมยอดเขาจุงเฟราได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็น
การชําระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ท้ังนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสําคัญ  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น  
ที่พัก Elite Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 
 
 



 

Day4 เมืองเซอร์แมท – สถานีเคเบิ้ลคาร์ – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เมืองซูริค 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) โดยรถไฟระหว่างเมือง Shuttle Train เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ท่ีสวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่บน
เทือกเขาแอลป์ใน ที่น่ีเป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีมีความปลอดภัยสูง  เมืองเซอร์แมทก็มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งการรักษาความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติ การไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมือง แต่ให้ใช้จักรยาน รถม้า หรือรถไฟฟ้าคันเล็กๆ เป็นพาหนะหลักแทน จนได้ชื่อว่ า
เป็น เมืองปลอดมลพิษ สามารถสูดความสดชื่นของอากาศบริสุทธิ์ นําท่านสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์  Matterhorn Glacier Paradise เพื่อสัมผัสกับ
ความ งดงามและยิ่งใหญ่ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตรและได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขา
แอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (น่ังได้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานอันกว้างไกลสุดสายตาเป็น ระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร (ยาวที่สุดใน
สวิตเซอร์แลนด์) ช่ืนชมกับทิวทัศน์ที่ส่วยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขาจุงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี 
ในเขตมงต์ บลังก์ ชมถํ้านํ้าแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูป แกะสลักนํ้าแข็งที่ส่วยงามลานหิมะกว้างให้ท่านได้ สัมผัสอย่างจุใจ นําท่างลงโดย
เคเบิ้ลคาร์ กลับสู่เมืองเซอร์แมท 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารไทย 
นัง่รถไฟระหว่างเมือง(Shuttle train) เมืองแซอร์แมท สู่หมู่บ้านทาซ และ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองซูริคขึ้นช่ือเรื่องมนต์เสน่ห์ของ
เมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่า ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
และถูกยกให้เป็นหนึ่งในลําดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก Crown Plaza Hotel Zurich ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day5 เมืองซูริค – นีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเยี่ยมชมบรรยายกาศเมืองซูริค ย่านเมืองเก่า (Old Tonw)  ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์
หอคอยคู่สูงระฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม ที่สําคัญอีกอย่าง ผ่านชม 
โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ (St. Peter’s Church) หอนาฬิกาที่มีหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และ
ระฆังท้ัง 5 ใบท่ีตีบอกเวลา ใช้ทําการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 
(Fraumunster Abbey) ช่ือเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงามโดดเด่น นําท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ 
(Lindenhof) ป้อมปราการโรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแม่นํ้าลิมมัท (Limmat River) ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จุดนับพบ 
และจุดชมวิวเมืองช้ันเยี่ยมจุดหนึ่งของชาวเมือง 

 



 
 
 
 
 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูริค เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดินชมอาคารบ้านเรือน

สไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งของเก่าชั้นเยี่ยม มีร้านค้าจําพวกงานฝีมือ
และงานศิลปะอยู ่เป็นจํานวนมาก นําท่านเดินทางสู ่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
(Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าสําคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 
กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคา
แพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า 
ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบาน
โฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สาย
เล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนที่ มี
หน้าต่างไม้แกะสลัก สร้างขึ้นจากช่างฝีมือในยุคกลาง  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก Crown Plaza Hotel Zurich ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 

Day6 สนามบินซูริค – สนามบินชางงี 
 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

11.45 นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินท่ี SQ 345 
 

Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 
 

 
05.55 เดินทางถึง สนามบินชางง ีประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ 
07.10 นําท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย สายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินท่ี SQ 706 
08.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

12 – 18 เมษายน 2565 89,999 86,999 59,999 15,999 

10 – 16 พฤษภาคม 2565 79,999 76,999 59,999 13,999 
 

อัตราค่าบริการสําหรับเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 
อัตรานี้ ยังไมร่วมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท ยื่นแบบปกติระยะเวลายื่น 15 วันทําการ (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแตล่ะ
วัน) 

นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนยย์ื่น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อํานวยความสะดวกในการยื่น และให้คําแนะนําแก่ท่าน 
 

สําคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 40,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน 100% เท่านั้น 
2. อัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทาง จํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะนําเท่านั้น 
4. นักท่องเที่ยวท่ีต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทําความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รว มอยู่ใน

รายการทัวร์) 
6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
 

  



  



  



  





  



 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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