
  



  



 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอสิตันบูล(มีบริการอาหาร 

 บนเคร่ือง) 

19.30 น. คณะพร้อมกนั ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศชั้น  4สายการบินเทอร์กิชแอร์ไลนโ์ดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
และอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ   สมัภาระถือข้ึนเคร่ือง 8 กก.สมัภาระโหลด
ใตเ้คร่ือง 30 กก. 

23.00น.ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานท่าอากาศยานอิสตนับูลโดยเท่ียวบิน TK069 

05.15น.เดินทางถึงท่าอากาศยานท่าอากาศยานอิสตนับูล(เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง) 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตนับูล(มีบริการอาหารบนเคร่ือง)     

2 ท่าอากาศยานซูริค สวติเซอร์แลนด ์– ลูเซิร์น -สะพานไมช้าเปล - BUCHERER SHOP - 
ร้านของฝาก Casagrande - กาํแพงเมืองเก่า - สิงโตแห่งลูเซิร์น - สถานีรถไฟ - Old Town- 
อินเทอร์ลาเคิน - ชอปป้ิงเอาทเ์ลท็ 

   The Hey Hotelหรือ
เทียบเท่า 

3 กรินเดลวาลด ์– ข้ึนกระเชา้ลอยฟ้า - นัง่รถไฟสู่จุงเฟรา - พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ทาง
รถไฟ - อุโมงคน์ํ้ าแขง็ - ยอดเขาจุงเฟรา - ร้านไฮไทม ์- ธารนํ้ าแขง็อาเลท็ช ์– เลาเทอร์บรุน
เนิน - ดีฌง ฝร่ังเศส 

   Ibis DijonGare หรือ
เทียบเท่า 

4. ดีฌง - ปารีส -พระราชวงัแวร์ซาย - ล่องเรือบาโตมูช - ถนนแฟชัน่ชองป์เอลิเซ่ - จตัุรัสแห่ง
ดวงดาว - ประตูชยันโปเลียน 

   Holiday Inn Parisหรือ
เทียบเท่า 

5. อิสระชอปป้ิงกรุงปารีส ไกดแ์นะนาํ : สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์– หา้งลาฟาแยตต ์- ปารีส
โอเปร่า - พิพิธภณัฑล์ูฟร์ - ยา่นเลอมาเร่ส์ - มาร์เก็ตสตรีท - ตลาดนดั Saint Ouen - ยา่น 
Triangle d’Or 

   Holiday Inn Parisหรือ
เทียบเท่า 

6. ดิวต้ีฟรีช็อป - พิพิธภณัฑน์ํ้ าหอม – หอไอเฟล - จตัุรัสคองคอร์ด - ลาวาเล่ เอาทเ์ลต็ - ท่าอากาศ
ยานปารีส ชาร์ล เดอ โกล- ท่าอากาศยานอิสตนับูล 

    

7. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(มีบริการอาหารบนเคร่ือง)     

ขาไป 
TK069 BKK-IST 23.00น. –05.15น. 

TK1907 IST-ZRH 08.10น. –10.00น. 

ขากลบั 
TK1910 ZRH-IST 18.50น. - 22.50น. 

TK402 IST-BKK 01.45น. - 15.25น. 



Day 2  ท่าอากาศยานซูริค สวติเซอร์แลนด์ – ลูเซิร์น -สะพานไม้ชาเปล - BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก Casagrande 
- ก าแพงเมืองเก่า - สิงโตแห่งลูเซิร์น - สถานีรถไฟ - Old Town - อนิเทอร์ลาเคิน - ชอปป้ิงเอาท์เลท็ 

08.10น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริคประเทศสวติเซอร์แลนดโ์ดยเท่ียวบิน TK1907 

10.00น.เดินทางถึงท่าอากาศยานซูริคสวติเซอร์แลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชม.) 

นาํท่านเดินทางสู่ลูเซิร์น เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของสวติเซอร์แลนดท่ี์ผสมผสานความคลาสสิคของเมืองเก่าโบราณและความทนัสมยัเขา้ไว้
ดว้ยกนั 

สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดในโลกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14มีความยาว 204 เมตร สญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์นท่ีมีอายกุวา่ 800 ปี 
อนัมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงสะพานไมแ้ห่งน้ีมีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวัยาวขา้มแม่นํ้ า “รอยส์”ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 400 ปี 



 

BUCHERER SHOPร้านขายนาฬิกาท่ีดงัท่ีสุดในประเทศ
สวติเซอร์แลนด ์จดัเป็นพิพิธภณัฑน์าฬิกา เช่น Rolex, SWATCH, 
TISSOT, PIAGET, TAGHeuer, TUDOR, LONGINES, RADO, 
ROGER DUBUIS, IWC และขา้งนอกหา้งสามารถเดินช็อปกนั 
บริเวณรอบๆ เป็นร้านนาฬิกา และขายขนม(ของฝาก) และท่ีระลึก
ร้านดงัอยา่ง 
ร้านของฝาก Casagrandeหา้มพลาดท่ีจะชอ้ปป้ิงร้านน้ีเพราะของ

ท่ีระลึกจากสวสิมากมาย อาทิ เช่น นาฬิกานกกาเหวา่ มีดทหารสวสิ (แกะสลกัฟรีเม่ือซ้ือ) นาฬิกา เส้ือผา้ ช็อคโกแลต และอ่ืนๆอีกมาก 
ก าแพงเมืองเก่าอยูบ่นเนินเขายาว 850 เมตร  สร้างในปี 1386 ไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งดีถ่ายรูปกบั 
สิงโตแห่งลูเซิร์นเป็นอนุสาวรียท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดในสวติเซอร์แลนดส์ร้างข้ึนเพ่ือเป็นการเชิดชู เกยีรตแิละระลกึถงึเหล่าทหารในความกลา้หาญ
ซื่อสตัยภ์กัดทีีเ่สยีชวีติในหน้าทีซ่ึง่สว่นใหญ่เป็นชาวลเูซริน์ 
สถานีรถไฟลูเซิร์นเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1856 ถือเป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์คท่ีตอ้งมาเช็คอินเม่ือมาเยอืนลูเซิร์น...     

เดินทางสู่เมือง อนิเทอร์ลาเกนเมืองท่ีมีทิวทศัน์อนังดงาม อิสระใหท่้านหามุมถ่ายรูปกบัเทือกเขาจุงเฟรายอร์อนัสวยงาม ท่ีมีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตามถนน HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองเลือกซ้ือนาฬิกาแบรนดเ์นมของสวสิ อาทิ PATEK 
PHILIPPE,ORIS,TISSOT,TAG HEUER เป็นตน้ ช็อคโกแลต,มีดพบั 
VICTIORINOX ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก,เคร่ืองหนงัแบรนดเ์นม,
นาฬิกากุ๊กก ูและของฝากนานาชนิด ท่ีร้านปลอดภาษี เคียร์ชโฮฟเฟอร์ 

เทีย่งบริการอาหารเทีย่งSetbox 

ค า่ แนะน าอาหารขึน้ช่ือของสวติเชอร์แลนด์ เมนู "ฟองดู"  

พกัที ่The Hey Hotelหรือเทยีบเท่า 

  



Day 3 กรินเดลวาลด์ – ขึน้กระเช้าลอยฟ้า - น่ังรถไฟสู่จุงเฟรา - พพิธิภัณฑ์ประวตัิศาสตร์ทางรถไฟ - อุโมงค์น า้แข็ง - ยอด
เขาจุงเฟรา - ร้านไฮไทม์ - ธารน า้แข็งอาเลท็ช์ - เลาเทอร์บรุนเนิน  - ดีฌง ฝร่ังเศส 

เช้าบริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทาง สู่ กรินเดลวาลด์นาํท่านสมัผสัประสบการณ์ ขึน้กระเช้านั่งรถไฟชมววิเทือกเขาแอลป์ เพ่ือมุ่งหนา้สู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอค  เป็น
สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรปสูงถึง 11,332 ฟตุ และเม่ือมาถึงส่ิงแรกท่ีแนะนาํคือการเขียน โปสการ์ด ส่งทูตไปรษณียท่ี์อยูสู่งท่ีสุดในยโุรป 

นาํท่านชมพพิธิภัณฑ์ประวตัศิาสตร์ทางรถไฟท่ีจดัแสดงอยูใ่นอุโมงคแ์ละยงัมี อุโมงค์น า้แข็งท่ีมีการแกะสลกันํ้ าแขง็ตามจุดต่างๆใหช้มอีกดว้ย 
จุดชมววิ ยอดเขาจุงเฟรายอค Top of Europeใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง ร้านไฮไทม์ ร้านนาฬิกาท่ีสูงท่ีสุดในสวสิเซอร์แลนด ์ และท่านจะไดส้มัผสักบั
หิมะขาวโพลนพร้อมชมทศันียภาพของ ธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์  

  



เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจุงเฟรา 

เลาเทอร์บรุนเนินเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์ ลอ้มรอบไปดว้ยยอดเขาสามเกลอ อยา่งเทือกเขา 
Eiger, Monch และ Jungfrau 

ออกเดินทางสู่ดฌีง คือเมืองที่เป่ียมดว้ยสถาปัตยกรรมที่ใหค้ณุสมัผสัมากกวา่มสัตารด์ ในสถานท่ีที่เป็นใจกลางของยคุ
กลางที่บรูณะแลว้ คณุจะไดค้น้พบหนึง่ในพิพิธภณัฑท์ี่เก่าแก่ที่สดุในฝรั่งเศส 

ค า่  บริการอาหารค า่ณ ภัตตาคาร 

พกั Ibis Dijon Gareหรือเทยีบเท่า 



Day 4  ดีฌง - ปารีส -พระราชวงัแวร์ซาย - ล่องเรือบาโตมูช - ถนนแฟช่ันชองป์เอลเิซ่ - จัตุรัสแห่งดวงดาว - 
ประตูชัยนโปเลยีน 

เช้า  บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ปารีสเมืองหรูท่ีน่าสนใจใหเ้ราตอ้งลดัฟ้าไปท่ียโุรปกนับา้งแลว้มาดูกนัวา่ ปารีส เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีเตม็
ไปดว้ยสถาปัตยกรรม วฒันธรรม และเป็นเมืองชั้นนาํทางแฟชัน่ท่ีน่าสนใจ เหมาะท่ีจะไปเสพงานศิลป์พร้อมชม
สถาปัตยกรรมสวย ๆ ท่ีมีอยูท่ัว่ ถา้อยากท่องเท่ียวพร้อมหาความอาร์ตใส่ตวัไปดว้ยแลว้ละก็ ปารีสน่ีแหละ เหมาะท่ีสุด 

พระราชวงัแวร์ซาย สถานท่ีอนัหรูหราแห่งน้ีเป็นพระราชวงัหลวงตั้งอยูท่ี่เมืองแวร์ซายส์ ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมเม่ือปี 1979 จากองคก์ารยเูนสโก พระราชวงัแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจุบนั โดย
พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 มีพระประสงคใ์หส้ร้างพระราชวงัข้ึนเพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการปกครองของพระองค ์

ล่องเรือบาโตมูคือการล่องเรือไปตามแม่นํ้ าแซนน ์เพ่ือเท่ียวชมเมืองปารีส เน่ืองจากแม่นํ้ าแซนตั้งอยูใ่จกลางเมือง ทาํใหก้าร
ล่องเรือไปตามแม่นํ้ านั้นไดพ้บกบัสถานท่ีท่ีสวยงามมากมายท่ีอยูใ่นปารีส เช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑลู์ฟ 



 และโบสถโ์นตเตรอดามสะพานอเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 

ถนนแฟช่ันชองป์เอลเิซ่ เป็นหน่ึงในถนนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในฝร่ังเศส สวรรคข์าชอ้ปตวัแม่!! ยา่นศูนยก์ารคา้ระดบัพรีเมียม 
แหล่งรวมสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลกทุกแบรนด!์! 

ผงัเมืองปารีส ประเทศฝรังเศสไดช่ื้อวา่เป็นผงัเมืองท่ีสวยท่ีสุดในโลกแห่งน้ี โดยประตูชัยนโปเลยีน สร้างข้ึนเพ่ือเป็นการสดุดีวรีชนทหารกลา้
ท่ีไดร่้วมรบเพ่ือประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลียน ถือเป็นอนุสรณ์สถานท่ีสาํคญัในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่
กลางจตัุรัสชาร์ล เดอ โกล หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "จตัุรัสแห่งดวงดาว" เน่ืองจากมีถนน 12 สายมาบรรจบกนัทาํใหมี้ลกัษณะเหมือนดวงดาว 

เทีย่ง  บริการอาหารเทีย่งณ ภัตตาคาร 

ค า่  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา  

อสิระรับประทานอาหารตาม
อธัยาศัย                                                                                                   

พกั  Holiday Inn Parisหรือเทยีบเท่า 



Day 5 อสิระชอปป้ิงกรุงปารีส ไกด์แนะน า : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ – ห้างลาฟาแยตต์ - ปารีสโอเปร่า - พพิธิภัณฑ์

ลูฟร์ - ย่านเลอมาเร่ส์ - มาร์เกต็สตรีท - ตลาดนัด Saint Ouen - ย่าน Triangle d’Or 

เช้า...   บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ดสินีย์แลนด์ ปารีสเขา้สู่ดินแดนจิตนาการศูนยร์วมจินตนาการท่ีสุดแสนจะวเิศษโลกแห่งเทพนิยาย เป็นสวน

สนุกแห่งท่ีสองท่ีเปิดนอกประเทศอมเริกา USA และเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกและแห่งเดียวของยโุรป จึงไม่น่าแปลกใจ
ท่ีดิสนียแ์ลนดป์ารีสจะเป็นสวนสนุกท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ของยโุรป 

ช้อปป้ิงห้างลาฟาแยตต์เป็นหา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ท่ีแมว้า่

เราจะไม่ไดต้ั้งใจไปชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมก็ยงัควรค่าแก่การไปเดนเล่นอยูดี่ 



 

ปารีสโอเปร่า เป็นโรงอุปรากรตั้งอยูใ่นกรุงปารีสในฝร่ังเศส ท่ีสร้างโดย ชาร์ล การ์นีเย เป็นสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟบูาโรก  

พพิธิภัณฑ์ลูฟร์เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดของเมืองปารีส จากผลงานท่ีจดัแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิง่ใหญ่ของ

สถานท่ีทาํใหเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีความสาํคญัระดบัโลกแสดงถึงประวติัศาตร์ความรุ่งเรืองของยคุบางยคุเป็สถานท่ีหน่ึงท่ีคุณไม่ควร
พลาด 

ย่านเลอมาเร่ส์ เป็นยา่นหน่ึงในปารีสท่ียงัคงรักษาสภาพเเวดลอ้มต่างแบบปาครีเซียงไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เเละดว้ยเหตุน้ีเองยา่นน้ีจึงเป็นท่ีท่ี

นกัท่องเท่ียวและชาวปารีสเองนั้นมกัจะเเวะเวยีนมาเยีย่มชม อยูเ่สมอ  ๆ

 ตลาดนัด Saint Ouen ซ่ึงเป็นหน่ึงในตลาดนดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และสาํรวจเสาะหาสินคา้ราคาถูก ตลาดนดัแห่งน้ีดว้ยร้านคา้แผง

ลอยหลายร้อยร้าน ย่าน Triangle d’Orไปถึง ปารีส ทั้งทีแต่ถา้ไม่ไดไ้ปชอ้ปป้ิงท่ี Triangle d’Or ก็น่าเสียดายแย ่ยา่นน้ีอยูใ่น เขต 8 

สามเหล่ียมทองคาํ Triangle d’Or ลอ้มรอบดว้ย ถนน George V , Rue Francois-ier และ ถนน Montaigne เป็นสวรรคข์องนกัชอ้ปท่ี
แทจ้ริง  



เทีย่ง/ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย                                                                                                   

พกั  Holiday Inn Parisหรือเทยีบเท่า 

 

Day 6 ดิวตีฟ้รีช็อป - พพิธิภัณฑ์น า้หอม – หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด - ลาวาเล่ เอาท์เลต็ - ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล  

 เดอโกล– ท่าอากาศยานอสิตันบูล 

เช้า...  บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ดวิตีฟ้รีช็อปเป็นหา้งช่ือดงัใจกลางกรุงปารีส ซ่ึงคุณจะไดพ้บกบัสินคา้แบรนดช์ั้นนาํต่างๆจากทัว่โลก ในราคาท่ีไม่แพงและบรรยากาศ

ท่ีหรูหราตระการตา ท่ีดีเด่นต่อนกัท่องเท่ียวไทย เพราะมีพนกังานและขอ้ความภาษาไทยในหา้งน้ีดว้ย พพิธิภัณฑ์น า้หอมFragonard 

ในปารีสเป็นพิพิธภณัฑน์ํ้ าหอมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกแบรนดน์ํ้ าหอมของ Fragonard มีประวติัยาวนานกวา่ 300 ปีเคยเป็นผูจ้ดัหา



นํ้าหอมใหก้บัราชวงศฝ์ร่ังเศสปัจจุบนัเป็นแบรนดน์ํ้ าหอมท่ีมีเกียรติท่ีสุดในฝร่ังเศส มีหลายส่ิงท่ีควรค่าแก่การชมเช่นนํ้ าหอมท่ี

ราชวงศใ์ชแ้ละสูตรของนํ้ าหอมต่างๆในขณะเดียวกนัคุณยงัสามารถซ้ือนํ้ าหอม Huagongna ของแทม้ากท่ีสุดไดอี้กดว้ยดงันั้นจึงควร
ค่าแก่การเยีย่มชม 

 

หอไอเฟล เป็นสญัลกัษณ์สาํคญัของการท่องเท่ียวประเทศฝร่ังเศสและภูมิภาคยโุรป โดยหอไอเฟลตั้งอยูท่ี่เมืองปารีส แควน้อิล-เดอ-ฟรองซ์  

ประเทศฝร่ังเศส 

จตัุรัสคองคอร์ด ป็นจตัุรัสท่ีกวา้งขวางท่ีสุดในกรุงปารีส จตัุรัสแห่งน้ีเป็นสถานท่ีแห่งความทรงจาํทางประวติัศาสตร์การนองเลือดคร้ังใหญ่ใน

กรุงปารีส เป็นสญัลกัษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวติัการปกครองของฝร่ังเศสท่ีไม่อาจลืมเลือน 

ลาวาเล่ เอาท์เลต็  เป็นเอาทเ์ลท็จาํหน่ายสินคา้แบรดเ์นมช่ือดงัต่างๆ โดยจาํหน่ายในราคาถูกกวา่ราคาปกติอยา่งนอ้ย 30 เปอร์เซ็นต ์และมีบาง

ช่วงโปรโมชัน่พิเศษตามฤดูกาลต่างๆท่ีอาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นตห์รือมากกวา่ ทาํใหเ้ป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการช็อปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม 

19.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตนับูล 

00.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตนับูล เพื่อทาํการเปล่ียนเคร่ือง  



Day 7  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

01.45 น.                 เดินทางสู่   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเท่ียวบินTK1910 

15.25 น.  เดินทางถึง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ   :ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม  โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ 

                   ภูมิอากาศ การจราจร ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นหลกั 

                  หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ)  
                  กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีก่อนทาํการ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มเีตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

12 – 18 กรกฎาคม 65 
(วนัอาสาฬหบูชา/วนัเข้าพรรษา) 

57,777.- 55,777.- 9,977.- 

9 – 15 สิงหาคม 65 
(วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ) 

62,777.- 60,777.- 9,977.- 

13 – 19 กนัยายน 65 62,777.- 60,777.- 9,977.- 
11 – 17 ตุลาคม 65 

(วนัคล้ายวนัสวรรคต) 
62,777.- 60,777.- 9,977.- 



 

 



  



  



 



  



 

 


