วันที่

โปรแกรมทัวร์

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล(มีบริ การอาหารบนเครื่ อง)

2

ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ – ลูเซิร์น -สะพานไม้ชาเปล - BUCHERER SHOP ร้านของฝาก Casagrande - กําแพงเมืองเก่า - สิ งโตแห่งลูเซิร์น - สถานีรถไฟ - Old Townอินเทอร์ลาเคิน - ชอปปิ้ งเอาท์เล็ท
กริ นเดลวาลด์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า - นัง่ รถไฟสู่จุงเฟรา - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทาง
รถไฟ - อุโมงค์น้ าํ แข็ง - ยอดเขาจุงเฟรา - ร้านไฮไทม์ - ธารนํ้าแข็งอาเล็ทช์ – เลาเทอร์บรุ น
เนิน - ดีฌง ฝรั่งเศส
ดีฌง - ปารี ส -พระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรื อบาโตมูช - ถนนแฟชัน่ ชองป์ เอลิเซ่ - จัตุรัสแห่ง
ดวงดาว - ประตูชยั นโปเลียน
อิสระชอปปิ้ งกรุ งปารี ส ไกด์แนะนํา : สวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ – ห้างลาฟาแยตต์ - ปารี ส
โอเปร่ า - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ย่านเลอมาเร่ ส์ - มาร์เก็ตสตรี ท - ตลาดนัด Saint Ouen - ย่าน
Triangle d’Or
ดิวตี้ฟรี ช็อป - พิพิธภัณฑ์น้ าํ หอม – หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด - ลาวาเล่ เอาท์เล็ต - ท่าอากาศ
ยานปารี ส ชาร์ล เดอ โกล- ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(มีบริ การอาหารบนเครื่ อง)

3

4.
5.

6.
7.

ขาไป
ขากลับ

TK069 BKK-IST
TK1907 IST-ZRH
TK1910 ZRH-IST
TK402 IST-BKK

โรงแรม

The Hey Hotelหรื อ
เทียบเท่า
Ibis DijonGare หรื อ
เทียบเท่า
Holiday Inn Parisหรื อ
เทียบเท่า
Holiday Inn Parisหรื อ
เทียบเท่า

23.00น. –05.15น.
08.10น. –10.00น.
18.50น. - 22.50น.
01.45น. - 15.25น.

Day 1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - ท่ าอากาศยานอิสตันบูล(มีบริการอาหาร
บนเครื่ อง)
19.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่าง
ประเทศชั้น 4สายการบินเทอร์กิชแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเครื่ อง 8 กก.สัมภาระโหลด
ใต้เครื่ อง 30 กก.
23.00น.ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานท่าอากาศยานอิสตันบูลโดยเที่ยวบิน TK069
05.15น.เดินทางถึงท่าอากาศยานท่าอากาศยานอิสตันบูล(เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง)

Day 2 ท่ าอากาศยานซู ริค สวิตเซอร์ แลนด์ – ลูเซิร์น -สะพานไม้ ชาเปล - BUCHERER SHOP - ร้ านของฝาก Casagrande
- กาแพงเมืองเก่ า - สิ งโตแห่ งลูเซิร์น - สถานีรถไฟ - Old Town - อินเทอร์ ลาเคิน - ชอปปิ้ งเอาท์ เล็ท
08.10น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเที่ยวบิน TK1907
10.00น.เดินทางถึงท่าอากาศยานซูริคสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.)
นําท่านเดินทางสู่ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ที่ผสมผสานความคลาสสิ คของเมืองเก่าโบราณและความทันสมัยเข้าไว้
ด้วยกัน
สะพานไม้ ชาเปลเป็ นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14มีความยาว 204 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที่มีอายุกว่า 800 ปี
อันมีชื่อเสี ยงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งสะพานไม้แห่งนี้มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น้ าํ “รอยส์”ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี

BUCHERER SHOPร้านขายนาฬิกาที่ดงั ที่สุดในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์นาฬิกา เช่น Rolex, SWATCH,
TISSOT, PIAGET, TAGHeuer, TUDOR, LONGINES, RADO,
ROGER DUBUIS, IWC และข้างนอกห้างสามารถเดินช็อปกัน
บริ เวณรอบๆ เป็ นร้านนาฬิกา และขายขนม(ของฝาก) และที่ระลึก
ร้านดังอย่าง
ร้ านของฝาก Casagrandeห้ามพลาดที่จะช้อปปิ้ งร้านนี้เพราะของ
ที่ระลึกจากสวิสมากมาย อาทิ เช่น นาฬิกานกกาเหว่า มีดทหารสวิส (แกะสลักฟรี เมื่อซื้อ) นาฬิกา เสื้ อผ้า ช็อคโกแลต และอื่นๆอีกมาก
กาแพงเมืองเก่ าอยูบ่ นเนินเขายาว 850 เมตร สร้างในปี 1386 ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีถ่ายรู ปกับ
สิงโตแห่ งลูเซิร์นเป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่มีชื่อเสี ยงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการเชิดชู เกียรติและระลึกถึงเหล่าทหารในความกล้าหาญ
ซื่อสัตย์ภกั ดีทเ่ี สียชีวติ ในหน้าทีซ่ ง่ึ ส่วนใหญ่เป็ นชาวลูเซิรน์
สถานีรถไฟลูเซิร์นเปิ ดให้บริ การตั้งแต่ปี ค.ศ.1856 ถือเป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ตอ้ งมาเช็คอินเมื่อมาเยือนลูเซิร์น...
เดินทางสู่เมือง อินเทอร์ ลาเกนเมืองที่มีทิวทัศน์อนั งดงาม อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรู ปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์อนั สวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดทั้งปี หรื อเดินเล่นไปตามถนน HIGH STREET แหล่งช้อปปิ้ งใจกลางเมืองเลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ PATEK
PHILIPPE,ORIS,TISSOT,TAG HEUER เป็ นต้น ช็อคโกแลต,มีดพับ
VICTIORINOX ที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก,เครื่ องหนังแบรนด์เนม,
นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษี เคียร์ชโฮฟเฟอร์
เทีย่ งบริการอาหารเทีย่ งSetbox
คา่  แนะนาอาหารขึน้ ชื่ อของสวิตเชอร์ แลนด์ เมนู "ฟองดู"
พักที่ The Hey Hotelหรื อเทียบเท่ า

Day 3 กรินเดลวาลด์ – ขึน
้ กระเช้ าลอยฟ้ า - นั่งรถไฟสู่ จุงเฟรา - พิพธิ ภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ทางรถไฟ - อุโมงค์ นา้ แข็ง - ยอด
เขาจุงเฟรา - ร้ านไฮไทม์ - ธารนา้ แข็งอาเล็ทช์ - เลาเทอร์ บรุ นเนิน - ดีฌง ฝรั่งเศส
เช้ าบริการอาหารเช้ าณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ นําท่านสัมผัสประสบการณ์ ขึน้ กระเช้ านั่งรถไฟชมวิวเทือกเขาแอลป์ เพื่อมุง่ หน้าสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอค เป็ น
สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปสูงถึง 11,332 ฟุต และเมื่อมาถึงสิ่ งแรกที่แนะนําคือการเขียน โปสการ์ด ส่งทูตไปรษณี ยท์ ี่อยูส่ ูงที่สุดในยุโรป
นําท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ ประวัตศิ าสตร์ ทางรถไฟที่จดั แสดงอยูใ่ นอุโมงค์และยังมี อุโมงค์ นา้ แข็งที่มีการแกะสลักนํ้าแข็งตามจุดต่างๆให้ชมอีกด้วย
จุดชมวิว ยอดเขาจุงเฟรายอค Top of Europeให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ร้ านไฮไทม์ ร้านนาฬิกาที่สูงที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ และท่านจะได้สมั ผัสกับ
หิ มะขาวโพลนพร้อมชมทัศนียภาพของ ธารนา้ แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจุงเฟรา
เลาเทอร์ บรุนเนินเมืองที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรี ยนซ์ ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาสามเกลอ อย่างเทือกเขา
Eiger, Monch และ Jungfrau
ออกเดินทางสู่ดฌ
ี ง คือเมืองที่เปี่ ยมด้วยสถาปั ตยกรรมที่ให้คณ
ุ สัมผัสมากกว่ามัสตาร์ด ในสถานที่ที่เป็ นใจกลางของยุค
กลางที่บรู ณะแล้ว คุณจะได้คน้ พบหนึง่ ในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สดุ ในฝรั่งเศส

คา่ 

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พัก Ibis Dijon Gareหรื อเทียบเท่ า

Day 4

ดีฌง - ปารีส -พระราชวังแวร์ ซาย - ล่ องเรื อบาโตมูช - ถนนแฟชั่ นชองป์ เอลิเซ่ - จัตุรัสแห่ งดวงดาว ประตูชัยนโปเลียน

เช้ า

บริการอาหารเช้ าณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ปารีสเมืองหรู ที่น่าสนใจให้เราต้องลัดฟ้าไปที่ยโุ รปกันบ้างแล้วมาดูกนั ว่า ปารี ส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่เต็ม
ไปด้วยสถาปั ตยกรรม วัฒนธรรม และเป็ นเมืองชั้นนําทางแฟชัน่ ที่น่าสนใจ เหมาะที่จะไปเสพงานศิลป์ พร้อมชม
สถาปั ตยกรรมสวย ๆ ที่มีอยูท่ วั่ ถ้าอยากท่องเที่ยวพร้อมหาความอาร์ตใส่ตวั ไปด้วยแล้วละก็ ปารี สนี่แหละ เหมาะที่สุด
พระราชวังแวร์ ซาย สถานที่อนั หรู หราแห่งนี้เป็ นพระราชวังหลวงตั้งอยูท่ ี่เมืองแวร์ซายส์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั โดย
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีพระประสงค์ให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์
ล่ องเรื อบาโตมูคือการล่องเรื อไปตามแม่น้ าํ แซนน์ เพื่อเที่ยวชมเมืองปารี ส เนื่องจากแม่น้ าํ แซนตั้งอยูใ่ จกลางเมือง ทําให้การ
ล่องเรื อไปตามแม่น้ าํ นั้นได้พบกับสถานที่ที่สวยงามมากมายที่อยูใ่ นปารี ส เช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ

และโบสถ์โนตเตรอดามสะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3
ถนนแฟชั่นชองป์ เอลิเซ่ เป็ นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังในฝรั่งเศส สวรรค์ขาช้อปตัวแม่!! ย่านศูนย์การค้าระดับพรี เมียม
แหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์ดงั ระดับโลกทุกแบรนด์!!
ผังเมืองปารี ส ประเทศฝรังเศสได้ชื่อว่าเป็ นผังเมืองที่สวยที่สุดในโลกแห่งนี้ โดยประตูชัยนโปเลียน สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการสดุดีวรี ชนทหารกล้า
ที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสงครามนโปเลียน ถือเป็ นอนุสรณ์สถานที่สาํ คัญในกรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่
กลางจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล หรื อเป็ นที่รู้จกั กันในนาม "จัตุรัสแห่ งดวงดาว" เนื่องจากมีถนน 12 สายมาบรรจบกันทําให้มีลกั ษณะเหมือนดวงดาว
เทีย่ ง

บริการอาหารเทีย่ งณ ภัตตาคาร

คา่ 

เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลา
อิสระรับประทานอาหารตาม
อัธยาศัย

พัก

Holiday Inn Parisหรื อเทียบเท่ า

Day 5

อิสระชอปปิ้ งกรุ งปารีส ไกด์ แนะนา : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ – ห้ างลาฟาแยตต์ - ปารีสโอเปร่ า - พิพธิ ภัณฑ์
ลูฟร์ - ย่ านเลอมาเร่ ส์ - มาร์ เก็ตสตรีท - ตลาดนัด Saint Ouen - ย่ าน Triangle d’Or

เช้ า...

บริการอาหารเช้ าณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ดสิ นีย์แลนด์ ปารีสเข้าสู่ดินแดนจิตนาการศูนย์รวมจินตนาการที่สุดแสนจะวิเศษโลกแห่งเทพนิยาย เป็ นสวน
สนุกแห่งที่สองที่เปิ ดนอกประเทศอมเริ กา USA และเป็ นดิสนียแ์ ลนด์แห่งแรกและแห่งเดียวของยุโรป จึงไม่น่าแปลกใจ
ที่ดิสนียแ์ ลนด์ปารี สจะเป็ นสวนสนุกที่มีผเู ้ ข้าชมมากที่สุดเป็ นอันดับ 1 ของยุโรป
ช้ อปปิ้ งห้ างลาฟาแยตต์เป็ นห้างหรู ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารี ส ภายในอาคารที่มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ที่แม้วา่
เราจะไม่ได้ต้ งั ใจไปช้อปปิ้ งแบรนด์เนมก็ยงั ควรค่าแก่การไปเดนเล่นอยูด่ ี

ปารีสโอเปร่ า เป็ นโรงอุปรากรตั้งอยูใ่ นกรุ งปารี สในฝรั่งเศส ที่สร้างโดย ชาร์ล การ์นีเย เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบฟื้ นฟูบาโรก
พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟร์ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังที่สุดของเมืองปารี ส จากผลงานที่จดั แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิง่ ใหญ่ของ
สถานที่ทาํ ให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสําคัญระดับโลกแสดงถึงประวัติศาตร์ความรุ่ งเรื องของยุคบางยุคเป็ สถานที่หนึ่งที่คุณไม่ควร
พลาด
ย่ านเลอมาเร่ ส์ เป็ นย่านหนึ่งในปารี สที่ยงั คงรักษาสภาพเเวดล้อมต่างแบบปาครี เซียงไว้ได้เป็ นอย่างดี เเละด้วยเหตุน้ ีเองย่านนี้จึงเป็ นที่ที่
นักท่องเที่ยวและชาวปารี สเองนั้นมักจะเเวะเวียนมาเยีย่ มชม อยูเ่ สมอๆ
ตลาดนัด Saint Ouen ซึ่งเป็ นหนึ่งในตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสํารวจเสาะหาสิ นค้าราคาถูก ตลาดนัดแห่งนี้ดว้ ยร้านค้าแผง
ลอยหลายร้อยร้าน ย่ าน Triangle d’Orไปถึง ปารี ส ทั้งทีแต่ถา้ ไม่ได้ไปช้อปปิ้ งที่ Triangle d’Or ก็น่าเสี ยดายแย่ ย่านนี้อยูใ่ น เขต 8
สามเหลี่ยมทองคํา Triangle d’Or ล้อมรอบด้วย ถนน George V , Rue Francois-ier และ ถนน Montaigne เป็ นสวรรค์ของนักช้อปที่
แท้จริ ง

เทีย่ ง/คา่ 

เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

พัก

Holiday Inn Parisหรื อเทียบเท่ า

Day 6 ดิวตีฟ
้ รีช็อป - พิพธิ ภัณฑ์ นา้ หอม – หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ ด - ลาวาเล่ เอาท์ เล็ต - ท่ าอากาศยานปารีส ชาร์ ล
เดอโกล– ท่ าอากาศยานอิสตันบูล
เช้ า...

บริการอาหารเช้ าณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ดิวตีฟ
้ รีช็อปเป็ นห้างชื่อดังใจกลางกรุ งปารี ส ซึ่งคุณจะได้พบกับสิ นค้าแบรนด์ช้ นั นําต่างๆจากทัว่ โลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศ
ที่หรู หราตระการตา ที่ดีเด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี้ดว้ ย พิพธิ ภัณฑ์ นา้ หอมFragonard
ในปารี สเป็ นพิพิธภัณฑ์น้ าํ หอมที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในโลกแบรนด์น้ าํ หอมของ Fragonard มีประวัติยาวนานกว่า 300 ปี เคยเป็ นผูจ้ ดั หา

นํ้าหอมให้กบั ราชวงศ์ฝรั่งเศสปั จจุบนั เป็ นแบรนด์น้ าํ หอมที่มีเกียรติที่สุดในฝรั่งเศส มีหลายสิ่ งที่ควรค่าแก่การชมเช่นนํ้าหอมที่
ราชวงศ์ใช้และสูตรของนํ้าหอมต่างๆในขณะเดียวกันคุณยังสามารถซื้อนํ้าหอม Huagongna ของแท้มากที่สุดได้อีกด้วยดังนั้นจึงควร
ค่าแก่การเยีย่ มชม

หอไอเฟล เป็ นสัญลักษณ์สาํ คัญของการท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรป โดยหอไอเฟลตั้งอยูท่ ี่เมืองปารี ส แคว้นอิล-เดอ-ฟรองซ์
ประเทศฝรั่งเศส
จัตุรัสคองคอร์ ด ป็ นจัตุรัสที่กว้างขวางที่สุดในกรุ งปารี ส จัตุรัสแห่งนี้เป็ นสถานที่แห่งความทรงจําทางประวัติศาสตร์การนองเลือดครั้งใหญ่ใน
กรุ งปารี ส เป็ นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวตั ิการปกครองของฝรั่งเศสที่ไม่อาจลืมเลือน
ลาวาเล่ เอาท์ เล็ต เป็ นเอาท์เล็ทจําหน่ายสิ นค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจําหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบาง
ช่วงโปรโมชัน่ พิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรื อมากกว่า ทําให้เป็ นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากจาก
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม
19.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล
00.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล เพื่อทําการเปลี่ยนเครื่ อง

Day 7

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ(มีบริการอาหารบนเครื่ อง)

01.45 น.

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินTK1910

15.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ :ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริ ง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นหลัก
หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ)
กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทําการ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

12 – 18 กรกฎาคม 65
(วันอาสาฬหบูชา/วันเข้ าพรรษา)
9 – 15 สิ งหาคม 65
(วันคล้ ายวันพระราชสมภพ)
13 – 19 กันยายน 65
11 – 17 ตุลาคม 65
(วันคล้ ายวันสวรรคต)

ผู้ใหญ่
พัก2-3ท่ าน/ห้ อง
(ราคาต่ อท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
ไม่ มเี ตียง
(ราคาต่ อท่ าน)

พักเดี่ยวเพิม่
(ราคาต่ อท่ าน)

57,777.-

55,777.-

9,977.-

62,777.-

60,777.-

9,977.-

62,777.-

60,777.-

9,977.-

62,777.-

60,777.-

9,977.-

