วันที่

โปรแกรมทัวร์
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สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
เมื องมิวนิ ค – ถ่ ายรูป คู่กั บสนามฟุ ตบอลอัล ลีอั นทซ์ อาเรนา – ศาลากลางเมือ ง
มิวนิค – ช้อปป��งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น
เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์ –เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล
บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
เมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง
ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค
เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังหลวง
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เช้า

อาหาร
เที่ยง

เย็น

โรงแรม
Hotel Hirsch Fussen

หรือเทียบเท่า

Hotel Scherer Salzburg

หรือเทียบเท่า

Hotel Budweis Budejovice

หรือเทียบเท่า

Hotel Best Western
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ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการหลังเก่า
หอนา�ิกาดาราศาสตร์
เมืองเวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนสายวงแหวน ถนนคาร์นเนอร์
สนามบินเวียนนา – สนามบินอาบูดาบี
สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ

Amedia Praha

หรือเทียบเท่า

Hotel Arion City Vienna

หรือเทียบเท่า

Day1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี

16.30

23.10

นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
เช็คอินให้แก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 15 นาที
เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง

Day2

สนามบินอาบูดาบี – สนามบินมิวนิค – เมืองมิวนิค – สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ช้อปป��งถนนมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น

19.30

ค่ำ

ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบิน EY 005 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที
เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป�นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐไบเอิร์น ประเทศเยอรมัน เป�นเมืองที่
ใหญ่ เป�นอันดับ 3 ในเยอรมันรองจากเบอร์ลินและฮัมบวร์ค มิวนิคตั้งอยู่บนฝ��งแม่น้ำอีซาร์ ซึ่งเป�นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำดานูบ
นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา (Allianz Arena Stadium) สนามฟุตบอลในประเทศเยอรมัน เป�ดใช้งานเมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เป�นสนามฟุตบอลที่สามารถเปลี่ยนสีด้านนอกได้
นำท่านชม ศาลากลางของเมืองมิวนิค (Neues Rathaus) ที่ตั้งอยู่ด้านเหนือของ จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์
หรือ จัตุรัสพระแม่มารี คือจัตุรัสกลางเมืองของนครมิวนิค ถือเป�นจัตุรัสหลักประจำเมืองมาตั้งแต่ ค.ศ. 1158 และยังเป�นที่ตั้งของเสาอนุสรณ์ พระ
แม่มารี ซึ่งตั้งตระหง่านที่จัตุรัสแห่งนี้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1638 ในป�จจุบัน ด้านเหนือของจัตุรัสนี้เป�นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองแห่งเก่า และด้าน
ตะวันออกเป�นที่ตั้งของศาลาการเมืองแห่งใหม่ จัตุรัสนี้ถือว่าเป�นแลนด์มาร์คของมิวนิคเลยก็ว่าได้ ซึ่งมีร้านอาหาร ร้านสินค้า แบรนด์เนมต่างๆ ให้
ท่านเดินเลือกชมได้อย่างมากมาย มีสถาป�ตยกรรมต่างๆที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์โกธิค อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปป��งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป��ง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) ฟุสเซ่นเป�นเมืองในบาวาเรีย อยู่ห่างจากชายแดนออสเตรียประมาณ 1 กิโลเมตร เป�นเมืองที่มี
ชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องดนตรีไวโอลีน อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารจีน

ที่พัก

Hotel Hirsch Fussen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

02.30
06.55

เที่ยง

Day3

เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์ – เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท
ช้อปป��งถนนเก็ตเตรียกาสเซส

เช้า

เที่ยง

ค่ำ
ที่พัก

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา (Schwangau) ชวานเกาเป�นเมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน เมืองชวานเกาตั้งอยู่ติดกับชายแดน
ประเทศออสเตรีย เมืองนี้เป�นเมืองที่ตั้งปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมันอย่างปราสาทนอยชวานซไตน์และปราสาทโฮเฮนชวาเกา ให้ท่าน
อิสระเดินชมเมืองชวานเกาตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานซไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป�นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน
สร้างในสมัยพระเจ้าลูทวิชที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 ออกแบบโดย Christian Jank ตามจินตนาการของพระเจ้าลุดวิทที่ 2
แห่งบาวาเรีย มีพระประสงค์ให้จดั สร้างขึ้นเพื่อเป�นที่ประทับอย่างสันโดษ ห่างจากผู้คนและเพื่ออุทิศให้แก่ มหากวีชื่อ ริชาร์ท วากเนอร์ ผู้ซึ่งเป�น
แรงบันดาลใจในการสร้างให้เป�นไปตามบทประพันธ์เรื่อง โลอินกรีน มีเนื้อหาเกี่ยวกับอัศวินขี่หงส์ขาว ดังนั้น ปราสาทแห่งนี้จึงได้รับการตกแต่ง
ตามเรื่องราวในบทประพันธ์ดังกล่าว ปราสาทนี้เป�นปราสาทยุโรปที่งดงามมากที่สุดในโลก และเป�นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้า
หญิงนิทรา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงแดนเนรมิต **รวมค่าเข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์แล้ว**
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป�นเมืองที่ใหญ่เป�นอันดับ 4 ในประเทศออสเตรีย เมืองเก่า
ของซาลส์บูร์กเป�นสถาป�ตยกรรมแบบบาโรก เป�นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกัน
ได้รับขึ้นทะเบียนให้เป�นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อป� 1996
นำท่านเข้าชม สวนมิราเบล (Mirabell Palace & Gardens) ซาลส์บูร์กมีอาคารและสวนเก่าแก่ไม่มากนัก แต่มีพระราชวังมิราเบลล์อันโดดเด่น
และเป�นหนึ่งในอาคารที่ดีที่สุดในออสเตรีย พระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป�นอนุสาวรีย์มรดกทางวัฒนธรรม สร้างขึ้นในป� 1606 นอกจาก
พระราชวังแล้ว ยังมีสวนที่สวยงามจนน่าอัศจรรย์ สวนนี้ให้ทัศนียภาพอันงดงามของวิหาร
นำท่ า นถ่ า ยรู ป ด้ า นนอกกั บ บ้ า นเกิ ด โมสาร์ ท (House of Walfgang Amadeus
Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ป�จจุบันนี้เป�นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโม
สาร์ทและครอบครัว อิสระให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบน ถนนเก็ตเตรียกาส
เซส (Getreidegasse) ของเมือง ที่มีทั้งร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
ต่างๆมากมาย ให้ท่านได้เลือกชม
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป��ง
Hotel Scherer Salzburg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4

เมืองฮัลสตัท – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสกี้ บูดาโจวิก

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หมู่บ้านมรดกโลกอันแสนโรแมนติก ที่มีอายุกว่า 4,500 ป� เมือง
ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป�นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขต
ที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียได้ให้ฉายาเมืองนี้ว่า “ไข่มุกแห่งออสเตรีย” และ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป�นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก เมื่อป� 1997 อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาคารพื้นเมือง พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ขั่วโมง) เป�นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียทาง
ตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก มีชื่อเสียงจากสถาป�ตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่า
ด้ ว ยทำเล
ที่ตั้งของตัวเมืองที่มีคู่น้ำล้อมรอบ ทำให้กลายเป�นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึก
ในอดีตเคยเป�นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี
ต่อมาในป� ค.ศ. 1963 ได้รับการประกาศว่าเป�นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และ
ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายป� ค.ศ.
1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิม
ไว้อย่างน่าชื่นชม
จากประวัติ ศาสตร์ที่ ย าวนาน มี ค วามสำคั ญ และโดดเด่ น ในการอนุ รัก ษณ์
สถาป�ตยกรรมอันทรงคุณค่า ที่ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย”
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป�นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก
เมื่อป� ค.ศ. 1992

เที่ยง

ค่ำ
ที่พัก

นำท่านถ่ายรูปเป�นที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อป� ค.ศ. 1250 ถือเป�นปราสาทที่ใหญ่
เป�นอันดับสองรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ป� ซึ่งตั้งอยู่ริมฝ��งแม่น้ำวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝ��งตรงข้าม
เป�นย่านเมืองเก่าคลาสสิค (Senete Square) และโบสถ์เก่าแก่กลางเมือง
ผ่านชม จัตุรัสกลางเมือง (Center Square) ที่สวยงาม รายล้อมด้วยสถาป�ตยกรรมเก่าแก่ของเมือง เป�นที่ตั้งของร้านค้ามากมาย
ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ (City Hall) และยังคงเป�นที่ทำการของหน่วยงานอยู่จนถึงป�จจุบัน
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป��ง
Hotel Budweis Cesky Budejovice ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day5 เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนา�ิกาดาราศาสตร์

เช้า

เที่ยง

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมืองซึ่งได้สมญา
นามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป�นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อป� ค.ศ. 1992
นำท่านเข้าชม ปราสาทปราก (Prague Castle) พร้อมมีไกด์ท้องถิ่นบรรยายและพาท่านชมห้องต่างๆในปราสาท ปราสาทปรากสร้างขึ้นบนเนิน
เขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 สมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งป�จจุบันเป�นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ป� ค.ศ. 1918
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านผ่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาป�ตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป�นมหาวิหาร
สไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในป� ค.ศ. 1344 ภายในเป�นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น
พระเจ้าชาร์ล ที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป�นต้น
ผ่านชม พระราชวังหลวง (Royal Prague) ที่เป�นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป�นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย

ค่ำ
ที่พัก

นำท่านผ่านชม ย่านช่องทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งป�จจุบันมีร้านขายของที่ระลึก จำหน่ายอยู่มากมาย
ผ่านชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ มแม่น้ำวัลตาวา สะพานที่ออกแบบสไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่
14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปป��นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราว
สะพานกว่า 30 องค์ นำท่าน ถ่ายรูปเป�นที่ระลึก กับ ประตูเมืองเก่า (Power
Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ ผ่านชม ศาลาว่าการหลังเก่า (Old Town
Hall) ที่ ส ร้ า งมาตั้ งแต่ ป� ค.ศ. 1338 เป� น ที่ ตั้ ง ของ หอนา�ิ ก าดาราศาสตร์
(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่าน
เลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านประตูเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝาก ของที่
ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ แบรนด์เนม ต่างๆมากมาย
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป��ง
Hotel Best Western Amedia Prague ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day6

เมืองเวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาคารพื้นเมือง พิเศษเมนู Spare Ribs
นำท่านผ่านชม พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป�นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก
มาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13-20

นำท่านผ่านชม โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในป� ค.ศ. 1713
เพื่อเป�นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน
นำท่านผ่านชม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์คซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ
ต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ในระหว่างป� ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป�นพระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป�นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก เมื่อป� 1996
นำท่านสู่ ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาป�ตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น
โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869
นำท่านสู่ ถนนคาร์นเนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เป�นย่านจำหน่ายสินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้าแบรนด์เนม Louis Vitton,
Gucci, ร้านนา�ิกา Bucherer, Zara , H&M, Pandora ร้านของที่ระลึก
คาเฟ่ และร้านอาหารต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปป��งตามอัธยาศัย
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป��ง
ที่พัก
Hotel Arion City Vienna ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day7

สนามบินเวียนนา – สนามบินอาบูดาบี

เช้า
12.10
19.35
22.35

Day8

08.05

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 054
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที
เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 402
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที

สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
09 – 16 กันยายน 2565

23 – 30 กันยายน 2565

07 – 14 ตุลาคม 2565

21 – 28 ตุลาคม 2565

11 – 18 พฤษจิกายน 2565

Flight Detail
EY407/BKK-AUH/19.30-23.10
EY005/AUH-MUC/02.30-06.55
EY054/VIE-AUH/12.10-19.35
EY402/AUH-BKK/22.35-08.05+1
EY407/BKK-AUH/19.30-23.10
EY005/AUH-MUC/02.30-06.55
EY054/VIE-AUH/12.10-19.35
EY402/AUH-BKK/22.35-08.05+1
EY407/BKK-AUH/19.30-23.10
EY005/AUH-MUC/02.30-06.55
EY054/VIE-AUH/12.10-19.35
EY402/AUH-BKK/22.35-08.05+1
EY407/BKK-AUH/19.30-23.10
EY005/AUH-MUC/02.30-06.55
EY054/VIE-AUH/12.10-19.35
EY402/AUH-BKK/22.35-08.05+1
EY407/BKK-AUH/21.05-00.30
EY005/AUH-MUC/02.50-05.55
EY054/VIE-AUH/10.30-18.55
EY402/AUH-BKK/21.45-07.20+1

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์เด็ก
ราคาทัวร์ไม่รวม
ไม่มีเตียง/ท่าน
ตั๋วเครือ่ งบิน
(อายุไม่เกิน 12 ป�)

ราคา
ห้องพัก
เดี่ยว

53,990

50,990

33,990

9,900

53,990

50,990

33,990

9,900

53,990

50,990

33,990

9,900

53,990

50,990

33,990

9,900

53,990

50,990

33,990

9,900

29 พฤษจิกายน – 6 ธันวาคม 2565

04 – 11 ธันวาคม 2565

26 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566

27 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566

30 ธันวาคม 2565 – 06 มกราคม 2566

EY407/BKK-AUH/21.05-00.30
EY005/AUH-MUC/02.50-05.55
EY054/VIE-AUH/10.30-18.55
EY402/AUH-BKK/21.45-07.20+1
EY407/BKK-AUH/21.05-00.30
EY005/AUH-MUC/02.50-05.55
EY054/VIE-AUH/10.30-18.55
EY402/AUH-BKK/21.45-07.20+1
EY407/BKK-AUH/21.05-00.30
EY005/AUH-MUC/02.50-05.55
EY054/VIE-AUH/10.30-18.55
EY402/AUH-BKK/21.45-07.20+1
EY407/BKK-AUH/21.05-00.30
EY005/AUH-MUC/02.50-05.55
EY054/VIE-AUH/10.30-18.55
EY402/AUH-BKK/21.45-07.20+1
EY407/BKK-AUH/21.05-00.30
EY005/AUH-MUC/02.50-05.55
EY054/VIE-AUH/10.30-18.55
EY402/AUH-BKK/21.45-07.20+1

53,990

50,990

33,990

9,900

53,990

50,990

33,990

9,900

59,990

56,990

37,990

15,900

59,990

56,990

37,990

15,900

59,990

56,990

37,990

15,900

อัตราค่าบริการสําหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ขา้ งต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
โดยเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ อํานวยความสะดวกในการยื่น และให้คาํ แนะนําแก่ท่าน
สําคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวนั
เดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน 100% เท่านัน้
2. อัตราค่าบริการนี้ จําเป็ นต้องมีผเู้ ดินทาง จํานวน 10 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่มี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ ตามจํานวนทีก่ ําหนด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อน
การเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ตอ้ งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั ๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทําการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นเพียงการแนะนําเท่านัน้
4. นักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ขอสงวนสิทธิในการขอวี
์
ซ่าประเภทอื่นซึง่ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน

