
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี     

2 
เมืองมิวนิค – ถ่ายรูปคู ่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา  – ศาลากลางเมือง
มิวนิค –  ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น    

Hotel Hirsch Fussen 
   หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์ –เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล 
บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส                              

Hotel Scherer Salzburg 

    หรือเทียบเท่า 

4 
เมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง  
ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค    

Hotel Budweis Budejovice 

   หรือเทียบเท่า  

5 
เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังหลวง  
ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการหลังเก่า  
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 

   

Hotel Best Western 
Amedia Praha 

    หรือเทียบเท่า  

6 
เมืองเวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – พระราชวังเชินบรุนน์ 
ถนนสายวงแหวน ถนนคาร์นเนอร์    

Hotel Arion City Vienna 

  หรือเทียบเท่า  
7 สนามบนิเวียนนา – สนามบินอาบูดาบี     

8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ     

    



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี 
 

 

16.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
เช็คอินให้แก่ท่าน 

19.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินที่ EY 407 (บริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 15 นาที 

 23.10    เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง  
 
Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินมิวนิค – เมืองมิวนิค – สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ช้อปป้ิงถนนมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น 
 

 

02.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบิน EY 005 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที 

 06.55        เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 
     นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐไบเอิร์น ประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่

ใหญ ่เป็นอันดับ 3 ในเยอรมันรองจากเบอร์ลินและฮัมบวร์ค มิวนิคต้ังอยู่บนฝั่งแม่น้ำอีซาร์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำดานูบ  
 นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา (Allianz Arena Stadium) สนามฟุตบอลในประเทศเยอรมัน เปิดใช้งานเมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เป็นสนามฟุตบอลที่สามารถเปลี่ยนสีด้านนอกได้  

  นำท่านชม ศาลากลางของเมืองมิวนิค (Neues Rathaus) ที่ต้ังอยู่ด้านเหนือของ จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ 
หรือ จัตุรัสพระแม่มารี คือจัตุรัสกลางเมืองของนครมิวนิค ถือเป็นจัตุรัสหลักประจำเมืองมาต้ังแต่ ค.ศ. 1158 และยังเป็นที่ต้ังของเสาอนุสรณ์ พระ
แม่มารี ซึ่งตั้งตระหง่านที่จัตุรัสแห่งนี้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1638 ในปัจจุบัน ด้านเหนือของจัตุรัสนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองแห่ งเก่า และด้าน
ตะวันออกเป็นที่ต้ังของศาลาการเมืองแห่งใหม่ จัตุรัสน้ีถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของมิวนิคเลยก็ว่าได้ ซึ่งมีร้านอาหาร ร้านสินค้า แบรนด์เนมต่างๆ ให้
ท่านเดินเลือกชมได้อย่างมากมาย มีสถาปัตยกรรมต่างๆที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์โกธิค อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

เที่ยง        อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) ฟุสเซ่นเป็นเมืองในบาวาเรีย อยู่ห่างจากชายแดนออสเตรียประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องดนตรีไวโอลีน อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารจีน 
ที่พัก         Hotel Hirsch Fussen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



                 
Day3 เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์ – เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท  
            ช้อปป้ิงถนนเก็ตเตรียกาสเซส 
 

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา (Schwangau) ชวานเกาเป็นเมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน เมืองชวานเกาตั้งอยู่ติดกับชายแดน
ประเทศออสเตรีย เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมันอย่างปราสาทนอยชวานซไตน์และปราสาทโฮเฮนชวาเกา ให้ท่า น
อิสระเดินชมเมืองชวานเกาตามอัธยาศัย 
นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานซไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน 
สร้างในสมัยพระเจ้าลูทวิชที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 ออกแบบโดย Christian Jank ตามจินตนาการของพระเจ้าลุดวิทที่ 2 
แห่งบาวาเรีย มีพระประสงค์ให้จัดสร้างข้ึนเพ่ือเป็นที่ประทับอย่างสันโดษ ห่างจากผู้คนและเพ่ืออุทิศให้แก่ มหากวีชื่อ ริชาร์ท วากเนอร์ ผู้ซึ่งเป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพันธ์เรื่อง โลอินกรีน มีเนื้อหาเกี่ยวกับอัศวินขี่หงส์ขาว ดังนั้น ปราสาทแห่งนี้จึงได้รับ การตกแต่ง
ตามเรื่องราวในบทประพันธ์ดังกล่าว ปราสาทนี้เป็นปราสาทยุโรปที่งดงามมากที่สุดในโลก และเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้า
หญิงนิทรา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงแดนเนรมิต **รวมค่าเข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์แล้ว** 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศออสเตรีย เมืองเก่า
ของซาลส์บูร์กเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก เป็นหน่ึงในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกัน  
ได้รับข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี 1996 
นำท่านเข้าชม สวนมิราเบล (Mirabell Palace & Gardens) ซาลส์บูร์กมีอาคารและสวนเก่าแก่ไม่มากนัก แต่มีพระราชวังมิราเบลล์อันโดดเด่น
และเป็นหน่ึงในอาคารที่ดีที่สุดในออสเตรีย พระราชวังแห่งน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นอนุสาวรีย์มรดกทางวัฒนธรรม สร้างข้ึนในปี 1606 นอกจาก
พระราชวังแล้ว ยังมีสวนที่สวยงามจนน่าอัศจรรย์ สวนน้ีให้ทัศนียภาพอันงดงามของวิหาร 
นำท่านถ่ายร ูปด้านนอกกับ บ้านเก ิดโมสาร ์ท  (House of Walfgang Amadeus 
Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโม
สาร์ทและครอบครัว อิสระให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบน ถนนเก็ตเตรียกาส
เซส (Getreidegasse) ของเมือง ที่มีทั้งร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 
ต่างๆมากมาย ให้ท่านได้เลือกชม 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก        Hotel Scherer Salzburg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
Day4 เมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่  
            เมืองเชสก้ี บูดาโจวิก 
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หมู่บ้านมรดกโลกอันแสนโรแมนติก ที่มีอายุกว่า 4,500 ปี 
เมืองที่ต้ังอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut 
เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียได้ให้ฉายาเมืองน้ีว่า “ไข่มุกแห่งออสเตรีย” และ ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก เมื่อปี 1997 อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาคารพื้นเมือง พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง 
               นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ข่ัวโมง) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียทาง

ตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่า ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีคู่ น้ำล้อมรอบ ทำให้
กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 
1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ได้มี
การบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม  
จากประวัต ิศาสตร ์ท ี ่ยาวนาน ม ีความสำค ัญและโดดเด ่นในการอน ุร ักษณ์
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ที ่ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย” 
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992 
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จาก
บริเวณรอบนอก ซึ ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็น
อันดับสองรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งต้ังอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ำวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมือง
เก่าคลาสสิค (Senete Square) และโบสถ์เก่าแก่กลางเมือง  
ผ่านชม จัตุรัสกลางเมือง (Center Square) ที่สวยงาม รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ของเมือง เป็นที่ต้ังของร้านค้ามากมาย 
ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ (City Hall) และยังคงเป็นที่ทำการของหน่วยงานอยู่จนถึงปัจจุบัน 

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก        Hotel Budweis Cesky Budejovice ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

Day5 เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
 

 
เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมืองซึ่งได้สมญา
นามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992 
นำท่านเข้าชม ปราสาทปราก (Prague Castle) พร้อมมีไกด์ท้องถ่ินบรรยายและพาท่านชมห้องต่างๆในปราสาท ปราสาทปรากสร้างข้ึนบนเนิน
เขาต้ังแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 สมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์  Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1918 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน 
นำท่านผ่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหาร
สไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น 
พระเจ้าชาร์ล ท่ี 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น  
ผ่านชม พระราชวังหลวง (Royal Prague) ที่เป็นหน่ึงในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย 
นำท่านผ่านชม ย่านช่องทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก จำหน่ายอยู่มากมาย 
ผ่านชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สะพานที่ออกแบบสไตล์โกธิคที่สร้างข้ึนต้ังแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 
14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราว
สะพานกว่า 30 องค์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ประตูเมืองเก่า (Power 
Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ ผ่านชม ศาลาว่าการหลังเก่า (Old Town 
Hall) ที่สร้างมาตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นที ่ตั ้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่าน
เลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านประตูเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝาก ของที่
ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ แบรนด์เนม ต่างๆมากมาย 

ค่ำ            อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก         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) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาต้ังแต่คริสศตวรรษที่ 13-20  
นำท่านผ่านชม โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจ้า

คาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1713 เพ่ือเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน 
นำท่านผ่านชม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์คซึ่งมีประวัติ

การสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่
อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพ่ือใช้เป็นพระราชวังฤดู

ร้อน พระราชวังน้ียังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก เมื่อปี 1996 
นำท่านสู่ ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเท่ียวสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไป

ด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างข้ึนในช่วง ค.ศ. 1863-1869 
นำท่านสู่ ถนนคาร์นเนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เป็นย่านจำหน่ายสินค้านานาชนิด อาทิเช่น 

สินค้าแบรนด์เนม Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, Zara , 
H&M, Pandora ร้านของที่ระลึก คาเฟ่ และร้านอาหารต่างๆมากมาย 
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ำ           อสิระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก         Hotel Arion City Vienna ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  
 
 
 
 



 
Day7 สนามบินเวียนนา – สนามบินอาบูดาบี 
 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย  
12.10    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน  ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินที ่EY 054  

           (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที 
19.35 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ 
22.35 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินที่ EY 402 

   (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที 
 

Day8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 
08.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทวัร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไม่มีเตียง/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัร์ไม่รวม 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

09 – 16 กันยายน 2565 59,990 56,990 39,990 10,000 

23 – 30 กันยายน 2565 59,990 56,990 39,990 10,000 

07 – 14 ตุลาคม 2565 61,990 56,990 41,990 13,000 

21 – 28 ตุลาคม 2565 61,990 56,990 41,990 13,000 

 
อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 
อตัรานี้ ไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัร์ขา้งต้นไม่รวมค่าวซี่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนั
เดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัร์เตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจ
มกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึ่งอาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

 



 



 



 



 





  



 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


