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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอาบูดาบี (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)    

18.00 น. คณะพร้อมกนั ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  สายการบินเอทิฮดั  โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยให้

การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ 

21.05 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอาบูดาบี โดยเที่ยวบินท่ี EY 407 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอาบูดาบี (บริการอาหารบนเคร่ือง)     

2 ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด ์- เมืองชฟัเฮาเซิน – น ้าตกไรน์ - กรุงเบิร์น - 
มหาวิหารกรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน ้าตาล – City of Fountain - บา้นไอน์สไตน์ – 
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเก่าเบิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก 

   Hotel Central Engelberg หรือเทียบเท่า 

★★★★ 

3 ขึ้นกระเชา้360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส - ถา้น ้าแขง็พนัปี - สะพานแขวนบนหนา้
ผา - ฟ็อกซ์ทาวน์ เอาทเ์ลต็ - มิลาน อิตาลี 

  แนะน า Just Hotel Lomazzo หรือเทียบเทา่ 

★★★★  
4. จตัุรัสดูโอโม่ - มหาวิหารมิลาน (รวมตัว๋เขา้ชมดา้นใน) - ศูนยก์ารคา้ Galleria 

Vittorio Manuele II - อนุสาวรียเ์ลโอนาโด ้ดาเวนชี - ถนนแฟชัน่ Monte 
Napoleone - เมืองลูกาโน่ สวิส –  อินเทอร์ลาเคิน 

 แนะน า  Stella Hotel Interlaken หรือเทียบเท่า 

★★★★ 

5. ทะเลสาบเบรียซ์ - หมู่บา้นอิเซลทว์าลด ์- ลูเซิร์น - สะพานไมช้าเปล - 
BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก Casagrande – สิงโตแห่งลูเซิร์น –  เมือง
เก่าลูเซิร์น – เมืองซูริค - ถนนชอ้ปป้ิงบานโฮฟสตราเซอร์ 

  แนะน า Holiday Inn Express Zurich Airport 
หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
6. ท่าอากาศยานซูริค - ท่าอากาศยานอาบูดาบี     
7. ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง)     

ขาไป 
EY 407 BKK – AUH เวลา 21.05 – 00.30น. 

EY 073 AUH - ZRH เวลา 02.30 – 05.50น. 

ขากลบั 
EY 074 ZRH - AUH เวลา 10.30 – 19.30น. 

EY 402 AUH - BKK เวลา 21.45 – 07.20น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 30 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 
1,999บ./kg.ต่อขา มีทั้งหมด 4 ขา สามารถซ้ือเป็นขาได ้(หากต้องการซ้ือน ้าหนกัเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง) 



00.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง)  

Day 2 ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ - เมืองชัฟเฮาเซิน – น ้าตกไรน์ - กรุงเบิร์น - มหาวิหารกรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน ้าตาล 

– City of Fountain - บ้านไอน์สไตน์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเก่าเบิร์น - เมืองแองเกลิเบิร์ก 

02.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเท่ียวบินท่ี EY 073 

05.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชม.) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองชัฟเฮาเซิน เมืองเลก็อนัเงียบสงบ แตเ่ป่ียมดว้ยมนตเ์สน่ห์อนัดึงดูด ตั้งอยูท่างตอนเหนือของสวิตเซอร์เเลนดบ์รรยากาศ

ในเเบบชนบทของสวิตเซอร์เเลนดท่ี์เงียบสงบเเตเ่เฝงไวด้ว้ยความเก่า 

น ้าตกไรน์ ถือก าเนิดขึ้นในยคุน ้าแขง็เม่ือราว 17,000 ปีท่ีแลว้ เป็นน ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป โดยในช่วงฤดูร้อนจะมีน ้ามากถึง 600 ลูกบาศก์



เมตรต่อวินาที 

เดินทางสู่ กรุงเบิร์น เป็นเมืองหลวง และตั้งอยูใ่จกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีความโดดเด่นอยา่งน่าประทบัใจของเมืองเก่าสร้างขึ้น

ตั้งแต่ยคุกลาง ซ่ึงถูกอนุรักษไ์วจ้ากอดีตจนถึงปัจจบุนั และเป็นตวัอยา่งผงัเมืองของสมยักลางท่ีดีมากท่ีสุดในทวีปยโุรป น าท่านถ่ายรูปกบั มหา

วิหารกรุงเบิร์น เป็นโบสถส์ไตลก์อธิกสร้างขึ้นปี ค.ศ.1421 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม บ่อหมีสีน ้าตาล สร้างขึ้นเพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ให้ทราบว่าเบิร์นแห่งน้ีคือเมืองหมี ตน้ก าเนิดมาจากหมีสีน ้าตาล 4-5ตวั อาศยัอยูภ่ายใน



ริมบ่อฝ่ังแม่น ้าอาเรอ  

อิสระให้ท่านตามล่าหาน ้าพุเก่าแก่ 11 จุด ณ City of Fountain ถ่ายรูปกบั บ้านไอน์สไตน์ เป็นท่ี อลัเบิร์ตไอนสัไตน์ นกัดาราศาสตร์ช่ือกอ้งโลก

ชาวเยอรมนัใชค้ิดคน้วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสัมพนัธภาพในการวางรากฐาน ฟิสิกส์ สมยัใหม่ถูกเขียนขึ้นท่ีน่ี ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เป็นหอ

นาฬิกาดาราศาสตร์สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ย่านเมืองเก่าเบิร์น ชมอาคารบา้นเรือนแบบยคุกลางท่ีสร้างดว้ย หินทราย 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแองเกลิเบร์ิก เป็นหมูบ่า้นตากอากาศในยา่นใจกลางเทือกเขาอูเนอร์แอลป์ท่ีสูงตระหง่าน ดว้ยเสน่ห์อนัตราตรึงตลอดทั้ง

ปี แองเกิลเบิร์กจึงเป็นจุดหมายปลายทางท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 



พกั Hotel Central Engelberg หรือเทียบเท่า  

Day 3 ขึน้กระเช้า360องศาสู่ยอดเขาทิตลสิ - ถ้าน ้าแข็งพนัปี - สะพานแขวนบนหน้าผา - ฟ็อกซ์ทาวน์ เอาท์เลต็ - มิลาน 

อติาล ี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



ขึน้กระเช้า360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส เป็นกระเชา้แห่งแรกของโลกท่ีหมุนรอบตวัเองได ้360 องศา เพื่อให้ท่านไดช้มทศันียภาพอนังดงามของ
เทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางมุ่งสู่ ยอดเขาทิตลิส ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปี ส ารวจ ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี ถ่ายรูปกบัช่วงเวลามหศัจรรยไ์ปกบั 
สะพานแขวนบนหน้าผา ท่ีอยูสู่งท่ีสุดในยโุรปเช่ือมระหว่างยอดเขายาวประมาณ 98 เมตร อิสระใหท้่านสนุกกบักิจกรรมสุดมนัซ่ึงถือว่าเป็น
ประสบการณ์ท่ีหาจากท่ีไหนไม่ได ้เช่น ไอซ์ไฟลเ์ออร์, กิจกรรมลานสกี, สโนวท์ูบบิ้ง (ค่าใชจ้่ายไม่รวมในรายการทวัร์)                                                        

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

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

น าท่านเดินทางสู่ มิลาน อติาลี (Milan) หรือท่ีคนอิตาเลียนเรียกว่า “ มิลาโน่ (Milano)  เมืองหลกัของแควน้ลอมบาร์เดียและเป็นเมืองส าคญัใน
ภาคเหนือของประเทศอติาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี (Lombardy) เมืองมิลานมีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัให้เป็นเมือง



แฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบันิวยอร์ก ปารีสลอนดอน และโรม   นอกจากนั้นยงัมีภาพวาดเฟรสโกท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงั และโรงละครโอเปร่าอนัลือ
ช่ือ 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค า่ ย่านฟ็อกซ์ทาวน์ เอาท์เล็ต 

พกั Just Hotel Lomazzo หรือเทียบเท่า 

Day 4 จัตุรัสดูโอโม่ - มหาวิหารมิลาน (รวมตั๋วเข้าชมด้านใน) - ศูนย์การค้า Galleria Vittorio Manuele II - อนุสาวรีย์เลโอ

นาโด้ ดาเวนชี - ถนนแฟช่ัน Monte Napoleone - เมืองลูกาโน่ สวิส –  อนิเทอร์ลาเคิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ จัตุรัสดูโอโม่ เป็นสถานท่ีอนัโดดเดน่ของจตัุรัส โดยจตัุรัสแห่งน้ีนั้นจดัไดว่้าเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองมิลาน จตัุรัสมีรูปทรงเป็น

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีมีเน้ือท่ีรวมประมาณ 17,000 ตารางเมตร  นอกจากจะประกอบไปดว้ยอาคารท่ีส าคญัท่ีสุดของเมืองมิลานแลว้ท่ีจตัุรัสแห่งน้ียงั

เป็นยา่นการคา้ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด และยงัเป็นแหล่งรวมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดของมืองอกีดว้ย   

มหาวิหารมิลาน (รวมตัว๋เขา้ชมดา้นใน) เป็นมหาวิหารท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบกอธิค อนัไดช่ื้อว่าเป็นวิหารแบบกอธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีตั้งอยู่
ท่ีจตัุรัสกลางเมืองมิลาน เป็นแลนดม์าร์คส าคญัอนัเป็นสัญลกัษณ์ของมิลานท่ีห้ามพลาดเด็ดขาดเม่ือมาเยือนมิลาน 

อิสระชอ้ปป้ิง ศูนย์การค้า Galleria Vittorio Emanuele II ห้างสรรพสินคา้คา้ขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของโลกอีกดว้ย  

https://www.talontiew.com/galleria-vittorio-emanuele-ii/


เที่ยง อิสระรับประทานรอาหารเที่ยง ย่านมิลาน 

อนุสาวรีย์เลโอนาโด้ ดาเวนชี เป็นอนุสาวรียท่ี์สร้างเพ่ือระลึกถึงจิตรกรเอกท่ีโด่งดงั ตลอดช่วงชีวิตของเขานั้นไดส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ

มากมาย แต่ผลงานท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดก็คือรูปภาพโมนาลิซา ท่ีวาดขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1500  

ถนนแฟช่ัน Monte Napoleone เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่บนถนนในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี และเป็นถนนท่ีหรูหราแถมแพงมากท่ีสุดใน
ทวีปยโุรป เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงเส้ือผา้แฟชัน่ส าเร็จรูปพร้อมซ้ือและเปล่ียนใส่ไดเ้ลย ร้านเพชรพลอยสุดเร่ิดหรู ร้านเส้ือผา้เฟอร์ท าจากขนสัตว ์และ
ร้านขายของเก่าท่ีหายาก รวมทั้งร้านอีกมากมายซ่ึงตั้งอยูบ่นสอง ฝ่ังถนนในมิลานน้ี  



น าท่านเดินทางสู่ เมืองลกูาโน่ เป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดในรัฐตีชีโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตั้งอยูบ่ริเวณพรมแดนตินกบัประเทศอิตาลี ประชากร

ในเมืองจึงใชภ้าษาอิตาลีเป็นหลกั และถือเป็นชุมชนภาษาอิตาลีท่ีใหญ่ท่ีสุดนอกประเทศอิตาลี เมืองลูกาโนเป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา 

ทางตะวนัออกของเมืองติดกบัทะเลสาบลูกาโน  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง อนิเทอร์ลาเคิน เมืองท่ีมีทิวทศัน์อนังดงาม อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกบัเทือกเขาจงุ

เฟรายอร์อนัสวยงาม ท่ีมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตามถนน HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลาง

เมืองเลือกซ้ือนาฬิกาแบรนดเ์นมของสวิส อาทิ PATEK PHILIPPE,ORIS,TISSOT,TAG HEUER เป็นตน้ ช็อคโก

แลต,มีดพบั VICTIORINOX ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก,เคร่ืองหนงัแบรนดเ์นม,นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ท่ี

ร้านปลอดภาษี เคียร์ชโฮฟเฟอร์ 

ค ่า บริการอาหารค ่ามือ้พเิศษ เมนู "ฟองดู"   

พกัที่ Stella Hotel Interlaken หรือเทียบเท่า 

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


Day 5 ทะเลสาบเบรียซ์ - หมู่บ้านอเิซลท์วาลด์ - ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก 

Casagrande – สิงโตแห่งลูเซิร์น –  เมืองเก่าลูเซิร์น – เมืองซูริค – ถนนช้อปป้ิงบานโฮฟสตราเซอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทะเลสาบเบรียนซ์ ทะเลสาบสีฟ้าอมเขียวท่ีมีหมู่บา้นเลก็ๆ ตั้งเรียงรายอยูริ่มฝ่ัง พวกเราสามารถไปเดินเล่น หรือขีจ่กัรยานตามเส้นทางริม
ทะเลสาบไดเ้ลย บอกเลยว่าบรรยากาศดีสุด เดินเพลินเลยทีเดียว 

หมู่บ้านอิเซลท์วาลด์ หมู่บา้นชาวประมงเลก็ๆ ท่ีสวยงามจนไดรั้บฉายาว่า 'ไข่มุกแห่งทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) ใน Bernese 

Oberland' หมู่บา้นมีลกัษณะเป็นแหลมย่ืนมาในตวัทะเลสาบ มีปราสาทเก่าแก่ Schloss Seeburg ตั้งตระหง่านสวยงามอยูท่ี่ปลายแหลม 



น าท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนดท่ี์ผสมผสานความคลาสสิคของเมืองเก่าโบราณและความทนัสมยัเขา้ไว้

ดว้ยกนั 

สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดในโลกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 14 มีความยาว 204 เมตร สัญลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์นท่ีมีอายกุว่า 800 ปี 
อนัมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงสะพานไมแ้ห่งน้ีมีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวัยาวขา้มแม่น ้า “รอยส์” ท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 400 ปี 

BUCHERER SHOP ร้านขายนาฬิกาท่ีดงัท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์จดัเป็นพิพิธภณัฑน์าฬิกา เช่น Rolex, SWATCH, TISSOT, 
PIAGET, TAGHeuer, TUDOR, LONGINES, RADO, ROGER DUBUIS, IWC และขา้งนอกห้างสามารถเดินช็อปกนั บริเวณรอบๆ เป็นร้าน
นาฬิกา และขายขนม(ของฝาก) และท่ีระลึกร้านดงัอยา่ง 



ร้านของฝาก Casagrande ห้ามพลาดท่ีจะชอ้ปป้ิงร้านน้ีเพราะของท่ีระลึกจากสวิสมากมาย อาทิ เช่น นาฬิกานกกาเหว่า มีดทหารสวิส 

(แกะสลกัฟรีเม่ือซ้ือ) นาฬิกา เส้ือผา้ ช็อคโกแลต และอ่ืนๆอีกมาก 

สิงโตแห่งลูเซิร์น เป็นอนุสาวรียท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์สร้างขึ้นเพ่ือเป็นการเชิดชูเกยีรตแิละระลกึถงึเหล่าทหารในความกล้าหาญ 

ซื่อสตัยภ์กัดทีีเ่สยีชวีติในหน้าทีซ่ึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซริน์  

น ำท่ำนอิสระชอ้ปป้ิง ย่านเมืองเก่าลูเซิร์น  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 



 

น าท่านเดินทางสู่ ซูริค 

ถนนช้อปป้ิงบานโฮฟสตราเซอร์ ถนนการคา้ทีไดช่ื้อว่าแพงและหรูหราท่ีสุดในโลก เพราะว่าทั้งสองฝ่ังถนนเป็นร้าน Brandname ระดบัโลก

ดงัๆ ตั้งอยูม่ากมาย อาทิเช่นร้านเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั กระเป๋า นาฬิกาย่ีห้อดงัอยา่ง Bucherer , Rolex และย่ีห้ออ่ืนๆอีกมากมาย ถนนเส้นน้ีมีร้าน

ขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชั้นน าของโลก ท่ีสมกบัค าเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ี

สวิตเซอร์แลนด”์ 

ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ย่านเมืองซูริค 

พกัที่ Holiday Inn Express Zurich Airport หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสายการบนิ 
สภาพอากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 

Day 6 ท่าอากาศยานซูริค– ท่าอากาศยานอาบูดาบี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกได ้ภายใน
สนามบิน 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอาบูดาบี โดยเท่ียวบิน EY 074 

19.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง)  

21.45 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน EY 402 

 

Day 7 ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(บริการอาหารบนเคร่ือง)  

07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

01 – 07 ตุลาคม 65 59777.- 65,777.- 12,777.- 
02 – 08 ธันวาคม 65 

(วันพ่อแห่งชาติ) 
59777.- 60,777.- 12,777.- 

24 – 30 ธันวาคม 65 
(วันปีใหม่) 

64777.- 67,777.- 15,777.- 



  



 



 





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือท่านไดท้ าการจอง ทวัร์ยโุรป กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั  

เพื่อแจง้รายละเอียดการช าระเงินโทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองไดต้ลอดเวลาท าการค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ยุโรป-แพคเกจทัวร์ยุโรป-Europe-Tour
http://www.thaifly.com/

