
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25442(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)  



  



Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานมัสกตั (บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) - ท่าอากาศยานซูริค 

สวติเซอร์แลนด์ 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น 4 สายการบิน Oman Air WY โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

09.15น. บินลดัฟ้าสู่ท่าอากาศยานมสักตั โดยสายการบิน Oman Air โดยเท่ียวบินท่ี WY 818 

12.35น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมสักตั (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง)  

14.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค สวติเซอร์แลนดโ์ดยเท่ียวบินท่ี WY 153 

19.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค สวติเซอร์แลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชม.) 

พกั Holiday Inn Zurich Airport หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานมสักตั (บริการอาหารเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง) - ท่าอากาศยานซูริค สวติเซอร์แลนด ์

  - Holiday Inn Zurich Airport หรือเทียบเท่า 

★★★ 
2 ซูริค - ลูเซิร์น สะพานไมช้าเปล ช็อปของฝาก สิงโตแห่งลูเซิร์น - เมืองแอง

เกิลเบิร์ก ข้ึนกระเชา้360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส ถ ้าน ้ าแขง็พนัปี สะพาน
แขวนบนหนา้ผา ไอซ์ไฟลเ์ออร์ 

   H+ Hotel Engelberg หรือเทียบเท่า 

★★★ 

3 ลูกาโน่ ทะเลสาบลูกาโน่ - ฟ็อกซ์ทาวน์เอาทเ์ลต็ – โคโม่ อิตาลี - เวนิส    Russott Hotel หรือเทียบเท่า 

★★★  
4. ล่องเรือสู่เวนิส แกรนดค์าแนล มหาวหิารซานตามาเรีย จตัุรัสซานมาร์โค 

ถ่ายรูปคู่หอระฆงั หอนาฬิกา มหาวหิารเซนตม์าร์ก พระราชวงัดอจด์ 
สะพานริอลัโต สะพานถอนหาใจ ถนนชชอ้ปป้ิง - เมืองปิซ่า 

   AC Hotel By Marriott Pisa หรือเทียบเท่า 

★★★ 

5. จตัุรัสเปียซซาเดลดุโอโม่ หอเอนปิซ่า อาสนวหิาร&หอศีลปิซ่า - มิลาน 
ถนนแฟชัน่มอนเต นโปเลียน 

  แนะน า Holiday Ibis Milano Centro หรือเทียบเท่า 

★★★ 
6. จตัุรัสดูโอโม่ เขา้ชมมหาวหิารมิลาน ชอ้ปป้ิงแกลลอล่ี วคิเตอร์ เอม็มานู

เอล – ท่าอากาศยานมิลาโนมลัเปซา ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี 
 -   

7. ท่าอากาศยานมสักตั (บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) – ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  

    

ขาไป 
WY 818 BKK - MCT 09.15น. – 12.35น. 

WY 153 MCT - ZRH 14.45น. – 19.05น. 

ขากลบั 
WY 144 MXP - MCT 21.30น. – 06.40น. 

WY 815 MCT- BKK 09.00น. – 17.45น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 30 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 



Day 2 ซูริค - ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล ช็อปของฝาก สิงโตแห่งลูเซิร์น - เมืองแองเกลิเบิร์ก ขึน้กระเช้า360องศาสู่ยอดเขา  

ทติลสิ ถ า้น า้แข็งพนัปี สะพานแขวนบนหน้าผา ไอซ์ไฟล์เออร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของสวติเซอร์แลนดท่ี์ผสมผสานความคลาสสิคของเมืองเก่าโบราณและความทนัสมยัเขา้ไว้

ดว้ยกนั สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดในโลกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 มีความยาว 204 เมตร สญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์นท่ีมีอายุ

กวา่ 800 ปี อนัมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงสะพานไมแ้ห่งน้ีมีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวัยาวขา้มแม่น ้ า “รอยส์” ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 400 ปี 

ช็อปของฝาก หา้มพลาดท่ีจะชอ้ปป้ิงร้านน้ีเพราะของท่ีระลึกจากสวสิมากมาย อาทิ เช่น นาฬิกานกกาเหวา่ มีดทหารสวสิ (แกะสลกัฟรีเม่ือซ้ือ) 

นาฬิกา เส้ือผา้ ช็อคโกแลต และอ่ืนๆอีกมาก 



สิงโตแห่งลูเซิร์น เป็นอนุสาวรียท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดในสวติเซอร์แลนดส์ร้างข้ึนเพ่ือเป็นการเชิดชูเกยีรตแิละระลกึถงึเหล่าทหารในความกลา้หาญ 

ซื่อสตัยภ์กัดทีีเ่สยีชวีติในหน้าทีซ่ึง่สว่นใหญ่เป็นชาวลเูซริน์  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลิเบร์ิก เป็นหมู่บา้นตากอากาศในยา่นใจกลางเทือกเขาอูเนอร์แอลป์ท่ีสูงตระหง่าน ดว้ยเสน่ห์อนัตราตรึงตลอดทั้งปี  

ขึน้กระเช้า360องศาสู่ยอดเขาทติลสิ เป็นกระเชา้แห่งแรกของโลกท่ีหมุนรอบตวัเองได ้360 องศา เพ่ือใหท่้านไดช้มทศันียภาพอนังดงามของ

เทือกเขาแอลป์ ระหวา่งทางมุ่งสู่ ยอดเขาทิตลิส ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปี ส ารวจ ถ า้น า้แข็งพนัปี ถ่ายรูปกบัช่วงเวลามหศัจรรยไ์ปกบั 

สะพานแขวนบนหน้าผา ท่ีอยูสู่งท่ีสุดในยโุรปเช่ือมระหวา่งยอดเขายาวประมาณ 98 เมตร อิสระใหท่้านสนุกกบักิจกรรมสุดมนัซ่ึงถือวา่เป็น

ประสบการณ์ท่ีหาจากท่ีไหนไม่ได ้เช่น ไอซ์ไฟล์เออร์, กิจกรรมลานสกี, สโนวทู์บบ้ิง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น)                                                        

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกั H+ Hotel Engelberg หรือเทยีบเท่า  



Day 3 ลูกาโน่ ทะเลสาบลูกาโน่ - ฟ็อกซ์ทาวน์เอาท์เลต็ – โคโม่ อติาล ี- เวนิส 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐตีชีโน ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ตั้งอยูบ่ริเวณพรมแดนตินกบัประเทศอิตาลี ประชากร

ในเมืองจึงใชภ้าษาอิตาลีเป็นหลกั เป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ทางตะวนัออกของเมืองติดกบั ทะเลสาบลูกาโน เป็นทะเลสาบน ้ าแขง็ท่ี

ตั้งอยูบ่ริเวณพรมแดนระหวา่งสวติเซอร์แลนดต์อนใตแ้ละตอนเหนือของอิตาลี 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ฟ็อกซ์ทาวน์ เอาท์เลต็ เป็น outlet ซ่ึงเนน้ขายสินคา้แบรนดเ์นม เช่น Gucci, Prada, Ferragamo, Burberry, Miu Miu, Armani 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5


น าท่านสู่ เมืองโคโม เป็นเมืองในแควน้ลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี เป็นเมืองเอกของจงัหวดัโคโม ตั้งอยูบ่ริเวณพรมแดนกบัประเทศ

สวติเซอร์แลนด ์โคโมเป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยูติ่ดกบัทะเลสาบโคโม โคโมเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งหน่ึง 
เป็นแหล่งรวมช้ินงานศิลปะช่ือดงั, มีโบสถ,์ พิพิธภณัฑ,์ สวน, โรงละคร, วงัเก่าอยูม่ากมาย 

เวนิส เป็นเมืองท่ีมีฉายาวา่ เมืองแห่งสายน ้ า ความสวยงามตรึงใจของท่ีน่ีเหมือนไดอ้ยูใ่นโลกนิทาน มีเอกลกัษณ์ท่ีไม่มีท่ีไหนเหมือน จนหลาย

คนตั้งเป้าวา่ชาติน้ีขอใหไ้ดไ้ปสกัคร้ัง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกั Russott Hotel หรือเทยีบเท่า  



Day 4 ล่องเรือสู่เวนิส แกรนด์คาแนล มหาวหิารซานตามาเรีย จัตุรัสซานมาร์โค ถ่ายรูปคู่หอระฆงั หอนาฬิกา มหาวหิาร

เซนต์มาร์ก พระราชวงัดอจ์ด สะพานริอลัโต สะพานถอนหาใจ ถนนชช้อปป้ิง – เมืองปิซ่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ล่องเรือสู่เวนิส แลว้ล่องไปตามคลอง แกรนด์คาแนล เป็นคลองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการท่องเท่ียว และเป็นจุดหมายปลายทางหลกัของ

นกัท่องเท่ียวท่ีอยากล่องเรือกอนโดล่า นกัท่องเท่ียวนิยมไปนัง่เรือกอนโดล่าลดัเลาะไปตามคลองต่างๆ ในเวนิซ ซ่ึงจะผา่นสถานท่ีท่องเท่ียว
ส าคญัต่างๆ ของเมือง และไดส้มัผสักบัความสวยงาม และวถีิชีวติของชาวเมือง 

มหาวหิารซานตามาเรีย เป็นโบสถส์ไตลบ์าโรกท่ีตั้งอยูบ่ริเวณปากแกรนดค์าแนล ทางดา้นทิศใต ้ก่อนท่ีจะออกสู่ทะเลสาบค่ะ ภายในโบสถจ์ะมี

ภาพเขียน และประติมากรรมล ้าคา่หลายช้ิน รวมทั้งรูปสลกั Queen of Heaven expelling the Plague ผลงานช้ินเอกของศิลปิน Josse de Corte อยู ่



จตุรัสซันมาร์โก เป็นจตัุรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองเวนิส ตั้งอยูบ่นเกาะเวนิส 

ประเทศอิตาลี รุ่มรวยดว้ยประวติัศาสตร์ท่ีมีมายาวนานและรายรอบดว้ย
สถาปัตยกรรมสวยงาม 

ถ่ายรูปหอระฆงั San Marco Campanile เป็นหอระฆงัสูงถึง 98 เมตร ท่ีตั้งอยู่

ดา้นหนา้มหาวหิารซานมาร์โก ท่ีน่ีเป็นอีกแลนดม์าร์คท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมา

ถ่ายภาพ และยงัเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเดินข้ึนบนัไดไปชมววิสวยๆ ของ
เมืองเวนิส จากชั้นบนสุดของหอระฆงัไดทุ้กวนัอีกดว้ยค่ะ 

หอนาฬิกาเซนต์มาร์ค เตม็ไปดว้ยความประหลาดใจ ท่ีดา้นบนมีรูปป้ันทอง

สมัฤทธ์ิของชายหนุ่มและชายชราท่ีตีระฆงัในช่วงเวลาหน่ึง ดา้นล่างเป็นสิงโต

พร้อมหนงัสือ - สญัลกัษณ์ของเมือง ดา้นล่าง - พระมารดาของพระเจา้กบัทารก
พระเยซู; ภายใตพ้ระมารดาของพระเจา้ - นาฬิกาสีน ้ าเงินทองสุดหรู 

มหาวหิารเซนต์มาร์ก เป็นมหาวหิารท่ีไดรั้บสมญานามวา่ Chiesa d’oro หรือ

โบสถท์องตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 11 เป็นตวัอยา่งอนัส าคญัของสถาปัตยกรรม

แบบไบแซนไทน์ซ่ึงตั้งอยูบ่นจตัรัุสซนัมาร์โกกลางเมืองเวนิส โบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิกระดบัมหาวหิารประจะเขตอคัรบิดรเวนิส

ในประเทศอิตาลี 

  



พระราชวงัดอจ์ด เป็นพระราชวงัขนาดใหญ่และโอ่อ่าสวยงาม ส าหรับเป็นท่ีพกัของดยคุผูป้กครองเมืองเวนิสในอดีต ตั้งอยูท่ี่แลนดม์าร์คส าคญั

ของเมืองอยา่งจตัุรัสซนัมาร์โก และมีภายในติดกบัมหาวหิาร St Mark’s Basilica ซ่ึงเป็นโบสถห์ลกัของเมืองเวนิสอีกดว้ย 

สะพานริอลัโต เป็นสญัลกัษณ์อีกอยา่งของเมืองเวนิส สะพานขา้ม Grand Canal ท่ีเก่าแก่และสวยงามท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

เป็นจุดถ่ายภาพท่ีส าคญัแห่งหน่ึง จุดเด่นของสะพานรีอลัโตคือมีหลงัคาคลุมสะพานท่ีสวยงาม และยงัเป็นยา่นการคา้เก่าแก่ของเมืองมาตั้งแต่พนั
ปีก่อนคริสตกาล 



สะพานถอนหายใจ เป็นสะพานหินปูนสีขาวในเวนิสท่ีเช่ือมต่อกบัพระราชวงัดอจ ซ่ึงวงัแห่งน้ีมีคุกขงันกัโทษอนัน่าสะพรึงขวญัอยูช่ั้นใตดิ้น

โดยถูกเช่ือมดว้ยทางเดินแคบๆ ไปยงัสะพานขา้มคลองน้ีเพ่ือเขา้สู่แดนคุมขงั สะพานแห่งน้ีจึงมีช่ือเรียกวา่ สะพานถอนหายใจ ตามอาการของ
นกัโทษท่ีเดินขา้มสะพานก่อนท่ีจะหมดอิสรภาพ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง ณ ถนนช้อปป้ิง ในเมืองเวนิส  

เดินทางสู่ เมืองปิซ่า เพ่ือเขาสู่ท่ีพกั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกั AC Hotel By Marriott Pisa หรือเทยีบเท่า  



Day 5 จัตุรัสเปียซซาเดลดุโอโม่ หอเอนปิซ่า อาสนวหิาร&หอศีลปิซ่า - มิลาน ถนนแฟช่ันมอนเต นโปเลยีน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จตัุรัสเปียซซาเดลดุโอโม่ คือบริเวณท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพง ใจกลางเมืองปิซา เปียซ่า เดล ดูโอโม (Piazza del Duomo) เป็นจตัุรัสท่ีไดรั้บการ

ขนานนาม วา่ "Campo dei Miracoli” หรือ " ทุ่งมหศัจรรย ์” เพราะเป็นท่ีตั้งของหอคอยท่ีโด่งดงั และ โบสถส์ าคญั ๆ ท่ีสง่างามหลายแห่ง  

หอเอนปิซ่า ตั้งอยูใ่นจตัุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ประเทศอิตาลี เป็น หอระฆงัของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น 

สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟตุ (55.86 เมตร) น ้ าหนกัรวม 14,500 ตนัโดยประมาณ มีบนัได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจาก

แนวตั้งฉาก 3.9 เมตร อาสนวหิาร&หอศีลปิซ่า เป็นสญัลกัษณ์ของมหาวหิารอิตาลี ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสกอ์ยา่งแทจ้ริง มหาวหิาร

สร้างระหวา่งปี ค.ศ. 1063 - ค.ศ. 1092 โดยมีการเพ่ิมเติมลกัษณะกอธิคเขา้ไปบา้ง (ไม่วมค่าเขา้) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

  



เดินทางสู่ มลิาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ถนนแฟช่ันมอนเต นโปเลยีน เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่บนถนนในเมืองมิลาน ประเทศ

อิตาลี และเป็นถนนท่ีหรูหราแถมแพงมากท่ีสุดในทวปียโุรป เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงเส้ือผา้แฟชัน่ส าเร็จรูปพร้อมซ้ือและเปล่ียนใส่ไดเ้ลย ร้านเพชร
พลอยสุดเร่ิดหรู ร้านเส้ือผา้เฟอร์ท าจากขนสตัว ์และร้านขายของเก่าท่ีหายาก รวมทั้งร้านอีกมากมายซ่ึงตั้งอยูบ่นสอง ฝ่ังถนนในมิลานน้ี  

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย                                                                                                   

พกั Holiday Ibis Milano Centro หรือเทยีบเท่า 

 
 

  



Day 6 จัตุรัสดูโอโม่ เข้าชมมหาวหิารมิลาน ช้อปป้ิงแกลลอลี ่วคิเตอร์ เอม็มานูเอล – ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปซา  

 ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ จตัุรัสดูโอโม่ เป็นสถานท่ีอนัโดดเด่นของจตัุรัส โดยจตัุรัสแห่งน้ีนั้นจดัไดว้า่เป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองมิลาน จตัุรัสมีรูปทรงเป็น

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีมีเน้ือท่ีรวมประมาณ 17,000 ตารางเมตร  นอกจากจะประกอบไปดว้ยอาคารท่ีส าคญัท่ีสุดของเมืองมิลานแลว้ท่ีจตัุรัสแห่งน้ียงั

เป็นยา่นการคา้ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด และยงัเป็นแหล่งรวมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดของมืองอีกดว้ย   

เข้าชมมหาวหิารมลิาน เป็นมหาวหิารท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบกอธิค อนัไดช่ื้อวา่เป็นวหิารแบบกอธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีตั้งอยูท่ี่จตัุรัสกลาง
เมืองมิลาน เป็นแลนดม์าร์คส าคญัอนัเป็นสญัลกัษณ์ของมิลานท่ีหา้มพลาดเด็ดขาดเม่ือมาเยอืนมิลาน 

อิสระชอ้ปป้ิง ช้อปป้ิงแกลลอลี ่วคิเตอร์ เอม็มานูเอล หน่ึงในหา้งสรรพสินคา้คา้ขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของโลกอีกดว้ย  

เทีย่ง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 



น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปซา เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหวา่งนั้นทุกท่านยงัสามารถ ช้อปป้ิงดวิตีฟ้รี เลือกซ้ือของฝาก 

ของท่ีระลึกได ้ภายในสนามบิน 

21.30 น.       เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานมสักตั โดย สายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี  WY144 

 

Day 7 ท่าอากาศยานมัสกตั (บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

06.40 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานมสักตั เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ือง 

09.00 น. เดินทางสู่   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน WY 815 

17.45 น. เดินทางถึง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

  

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราค่าบริการ 

 
  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

12 – 18 มีนาคม 66 59,977.- 59,977.- 10,977.- 
05 – 11 เมษายน 66 

(วนัจักรี) 
59,977.- 59,977.- 10,977.- 

19 – 25 เมษายน 66 59,977.- 59,977.- 10,977.- 
21 – 27 เมษายน 66 59,977.- 59,977.- 10,977.- 

26 เมษายน – 02 พฤษภาคม 66 
(วนัแรงงาน) 

59,977.- 59,977.- 10,977.- 

28 เมษายน – 04 พฤษภาคม 66 
(วนัแรงงาน) 

65,977.- 62,977.- 10,977.- 

03 – 09 พฤษภาคม 66 59,977.- 59,977.- 10,977.- 
05 – 11 พฤษภาคม 66 59,977.- 59,977.- 10,977.- 
12 – 18 พฤษภาคม 66 59,977.- 59,977.- 10,977.- 
19 – 25 พฤษภาคม 66 59,977.- 59,977.- 10,977.- 
24 – 30 พฤษภาคม 66 59,977.- 59,977.- 10,977.- 



  



  



 

  



                                                             หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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