ใบอนุญาตเลขที่ 11/4870

โดยสายการบินไทย (TG)
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุ งเทพฯ – มิวนิค
22.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์ เตอร์ D พบเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกทุกท่านก่อนการเดินทาง
(กรุณาจัดเตรียมสัมภาระทีจ่ าเป็ นแยกใส่ กระเป๋ าเล็กสาหรับพักค้ างคืนทีเ่ มืองคาร์ โรวี่ วารี่ 1 คืน ส่ วนกระเป๋ าใหญ่ อยู่ในรถโค้ ช
เนื่องจากรถโค้ ชไม่ สามารถส่ งท่ านถึงโรงแรมได้)

วันทีส่ องของการเดินทาง (2) มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – ปราสาทจักรพรรดิ – คาร์ โรวี่ วารี่
00.50 น.
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
07.05 น.
เดินทางถึงสนามบินมิวนิค นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก หรือ เนิ ร์นแบกร์ ก (NUREMBERG) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองของ
บาวาเรี ยและยังเคยเป็ นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี และเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลกเมื่อมีการพิจารณาคดีอาชญากร
นาซี ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านชมเข้าชมปราสาทจักรพรรดิ์ (KAISERBURG) ชมปราสาท
บริ ษทั บูทีค เวเคชัน่ จากัด 230/70 หมู่บา้ นกลางเมือง URBANION ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230

Boutique Vacation Co.,Ltd.,230/70,Banklangmueang Urbanion,Ladprao,Bangkok 10230
Tel 02 – 514 – 4422 (AUTO) Fax 02 – 514 – 4388, 514 - 4393
WWW.BOUTIQUE.CO.TH E-MAIL: INFO@BOUTIQUE.CO.TH
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ค่า

อันสวยงามตั้งอยูบ่ นเนินเขาสู งเด่น ผ่านชม ตลาดคริ สท์คินเดิล
(CHRISTKINDLMARKT) ตลาดกลางแจ้งในบริ เวณจตุรัสกลาง
เมือง สัมผัส NUREMBERG RING (วงแหวนแห่งเนิร์นแบกร์ ก )
ที่เชื่อกันว่าใครได้สัมผัสและหมุนวงแหวนครบสามรอบ จะโชคดี
และจะได้กลับมาเยือนเมืองนี้อีกครั้ง จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่
เมืองคาร์ โรวี่วารี่ นาท่านชมเมืองน้ าแร่ ที่สวยที่สุดแห่งแคว้น
โบฮีเมีย และมีน้ าพุร้อนอยูถ่ ึ ง 12 แห่ง ซึ่ งอยูท่ างตอนใต้ของกรุ งปราก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นเมืองมรดกโลก ที่
เงียบสงบ ธรรมชาติสวยงาม ผูค้ นล้วนอัธยาศัยไมตรี ดีตามแบบฉบับของชาวชนบท นาท่านชมสถาปั ตยกรรมที่
งดงามเป็ นอย่างยิง่ อาทิ โบสถ์ของ แมรี่ เมดิและโบสถ์สไตล์รัสเซี ย ออร์ ธอดอกซ์ และอาคารที่ ก่อสร้างในสไตล์
ทิวดอร์ จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองอิสระตามอัธยาศัย (ระยะทางประมาณ 209 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั GRAND PUPP HOTEL
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
(กรุณาจัดเตรียมสัมภาระทีจ่ าเป็ นแยกใส่ กระเป๋ าเล็กสาหรับพักค้ างคืนทีเ่ มืองเชสกีค้ รุมลอฟ 1 คืน ส่ วนกระเป๋ าใหญ่ อยู่ในรถโค้ ช
เนื่องจากเมืองนีไ้ ม่ อนุญาตให้ รถเข้ า)

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) คาโรวีว่ ารี่ – ครุ มลอฟ – ปราสาทครุ มลอฟ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเชสกี้ ครุ มลอฟ เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐเช็ ค และแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งเป็ นเมืองที่
แวดล้อมไปด้วยขุนเขา และสายน้ าท่ามกลางธรรมชาติอนั สมบูรณ์อีกทั้งเป็ นเมืองที่ต้ งั ของเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุด
ในภาคพื้นยุโรปตอนกลาง และเป็ นเมืองที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าสวยงามที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป นาท่านชม
เมือง เชสกี้ ครุ มลอฟ ที่ต้ งั อยูบ่ นเส้นทางค้าขายที่เก่าแก่กบั แคว้นดานูบตอนล่าง ครุ มลอฟ มาจากภาษาเยอรมัน
ว่า “KRUMME AUE” ซึ่งหมายถึง “BANDED STREAM” (ระยะทางประมาณ 227 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
นาท่านชมปราสาทครุ มลอฟ เป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากปราสาทปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13
ซึ่ งมีความใหญ่โตและแสดงถึงพลังอานาจของกษัตริ ยใ์ นอดีต ที่เด่นสง่ากลางเมือง ชมโบสถ์ เซนต์โจสท์ ชมโรง
ละครที่สร้างแบบบาร์ ร็อค จากนั้นนาท่านชมสภาพบ้านเรื อนที่มีความเก่าแก่ไม่ต่ากว่า 700 ปี จนได้เป็ นมรดก
โลกจาก ยูเนสโก (***ปราสาทครุ มลอฟ*** ปิ ดให้ เข้ าชมช่ วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั OLD INN HOTEL
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง (4)
ครุ มลอฟ – ซาลส์ บวร์ ก - THE SOUND OF MUSIC – อินส์ บรู ค - GOLDENES DACHL
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์ บวร์ ก เมืองเก่าแก่ต้ งั แต่ยคุ กลาง ตัวเมืองงดงามอยูบ่ นที่ราบลุ่มเชิงเขาสู งโดดเด่นด้วย
ป้ อมปราการโบราณโฮเฮนซาลส์ บวร์ก ชม DOMPLATZ อาคารบ้านเรื อนจตุรัสโบสถ์ วิหารโบราณที่ตกแต่ง
อย่างวิจิตรในศิลปะบารอค ไปชมบ้านเกิดของโมสาร์ ท นักประพัน ธ์เพลงคลาสสิ คผูโ้ ด่งดังของโลก ณ
GETREIDEGASSE จากนั้นชมอุทยานที่จดั แต่ง สวนมิราเบล (MIRABELL GARDEN) สวนสาธารณะที่
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สวยงาม มีเนื้อที่กว้างขวาง เต็มไปด้วยรู ปปั้ นและน้ าพุแบบบารอค ซึ่งมาเรี ยพาเด็กๆวอนแทรปป์ มาวิง่ เล่นใน
สวนนี้ ใครเคยดูคงพอจาฉากวิง่ รอบม้าเพกาซัสได้ โดยสวนนี้ถูกจัดไว้อย่างประณี ตเป็ นสัดส่ วน มีสนามหญ้าที่
เรี ยบและเขียวขจีทอดตัวลงตามลาดเขา มองเห็นทิวทัศน์สวยงามของตัวของเบื้องล่างได้อย่างชัดเจนหลายท่าน
อาจจะคุน้ ตาและนึกได้ถึงฉากหนึ่งของภาพยนตร์ เพลงอันยิง่ ใหญ่ เรื่ อง THE SOUND OF MUSIC (ระยะทาง
ประมาณ 204 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์ บรู ค ท่านจะเพลิดเพลินไปกับความน่ารักของบ้านแบบชาเล่ตท์ ี่ประดับประดาตัว
บ้าน ดอกไม้สีสันสดใส เรี ยงรายลดหลัน่ อยูต่ ามแนวเทือกเขาตลอดทางที่รถแล่นผ่าน จนถึงเมืองอินส์ บรู ค นา
ชมอินส์บรู คเมืองหลวงของแคว้นทีโรล ถิ่นภูเขาสู งที่สดใสงดงาม เคยเป็ นที่ประทับสาหรับช่วงฤดูร้อนของ
กษัตริ ยร์ าชวงศ์ฮบั สเบิร์กมาก่อน ท่ามกลางโบราณสถานในสถาปั ตยกรรมโกธิ คอันมากมายจนมีผกู่ ล่าวขานถึง
การเป็ นยุคทองแห่งโกธิ คของเมืองนี้ ชม GOLDENES DACHL หลังคาที่ทาด้วยทองแดงฉาบทอง แต่ให้
ประกายสุ กปลัง่ ราวกับทองคาแท้ โดดเด่นอยูบ่ นระเบียงชั้น 3 ของอาคารโกธิ คที่สาคัญแห่งหนึ่งซึ่ งในสมัยต้น
คริ สต์ศตวรรษที่ 16 เคยเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิ์แม็กซิ มิลเลียนที่ 1 เพื่อทอดพระเนตรการแสดงต่างๆ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งเครื่ องแก้วเจียรนัย “สวารอฟสกี้”ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของออสเตรี ย (ระยะทางประมาณ
187 กิโลเมตร)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั ALPHOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5)
อินส์ บรู ค - ซังกัลแลน - โบสถ์ ซังกัลแลน - อินเทอร์ ลาเก้น
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซังกัลแลน (ST. GALLEN) ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มีความรุ่ งเรื องและเข้มแข็งทางศาสนา
มาตั้งแต่สมัยยุคกลาง นาท่านเข้าชมความงดงามของ โบสถ์ ซังกัลแลน สร้างขึ้นตามสถาปั ตยกรรมสไตล์บาโรค
และยังเป็ นที่ต้ งั ของหอสมุด STIFTSBIBLIOTHEK ซึ่ งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลก
ในปี 1983ภาย ในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังอันขึ้นชื่อและภาพเขียนเฟรสโก้ ที่ออกแบบและเขียนโดยนักจิตรกร
ชื่อดังอย่าง ไมเคิล แองเจโล (ระยะทางประมาณ 211 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ อินเทอร์ ลาเก้น เมืองที่เป็ นชุมทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ และมีความสาคัญประการ
หนึ่ง เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์ ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ THUNERSEE และ
BRIENZERSEE เที่ยวชมเมือง และร้านค้าขายของที่ระลึกต่างๆ (ระยะทางประมาณ 207 กิโลเมตร )
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั METROPOLE SWISS QUALITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันทีห่ กของการเดินทาง (6)
อินเทอร์ ลาเก้น - จุงฟราวน์ – ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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นาคณะเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ เมืองเล็กๆ กลางหุบเขา (ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร) นาท่านขึ้นชมความ
งดงามและบรรยากาศของจุงฟราวน์ นาท่านนัง่ รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสู งชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของ
สวิส แล้วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่ สถานีไคลน์ไชเด็ก ขึ้นพิชิต ยอดเขาจุงฟราวน์ ที่มีความสู งกว่า
ระดับน้ าทะเลถึง 4,158 เมตร (11,333ฟุต) ซึ่ งได้รับการยกย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE นาคณะชมถ้ าน้ าแข็งที่
มีอายุกว่าพันปี และกลาเซียร์ หรื อธารน้ าแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิ มะในลานกว้าง SPHINX จุด
ชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ซึ่งมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ าน้ าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่
ใต้ธารน้ าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง ALETSCH ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาว ถึง 22
กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย และไม่ควรพลาดกับการส่ งโปสการ์ ดโดยที่ทาการไปรษณี ยท์ ี่สูง
ที่สุดในยุโรป
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองบนยอดเขา
บ่ าย
เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางลงจากยอดเขา นาท่านเดินทางกลับ
สูู ู่เมืองอินเทอร์ ลาเก้ น
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองเลิศรสสวิตฟองดูว์กบั อาหารพืน้ เมือง พร้ อมชมการแสดง
แบบพืน้ เมืองวัฒนธรรมสวิต FOLKLORE ทีท่ าให้ ท่านเข้ าถึงบรรยากาศสวิตแท้ ๆ
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั METROPOLE SWISS QUALITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7)
อินเทอร์ ลาเก้น - บาเซิล – รถไฟด่ วน TGV – ปารีส
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางต่อข้ามสู่ พรมแดนของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ผา่ นทางเมืองบาเซิล เมืองใหญ่
อันดับสองของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ที่มีพรมแดนติดกับประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันนี (ระยะทาง
ประมาณ 148 กิโลเมตร) นาท่านชมเมืองแห่งศูนย์การศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องจากเมืองนี้เป็ นที่ต้ งั ของโรง
ละครและพิพิธพันธ์มากมาย โดยเฉพาะพิพิธพันธ์ดา้ นศิลปะที่สะสมงานศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดในโลกไว้ให้
ประชาชนได้ชมกัน ในปี 1999 โรงละครในบาเซิ ลได้รับรางวัลการแสดงโอเปร่ าด้านภาษาเยอรมันที่ดี และ ปี
2009 & 2010 ได้ลงหนังสื อนิตยสารโอเปร่ าเยอรมัน ในฐานะแสดงโอเปร่ าที่ดีที่สุดในโลก
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
14.34 น.
ออกเดินทางสู่ นครปารีส โดยรถไฟ TGV 2nd CLASS วิง่ ด้วยความเร็ ว 250 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่ โมง 3 นาที รถบัสใหญ่นากระเป๋ าของท่านไปส่ งทีโ่ รงแรมทีพ่ กั
17.37 น.
ถึงสถานีรถไฟ GARE DU LYON ในนครปารี ส รถโค้ชท้องถิ่นรอรับท่านแล้วเดินทางช้อปปิ้ งสิ นค้า ร้าน
ปลอดภาษี อาทิ กระเป๋ า น้ าหอม เครื่ องสาอาง เป็ นต้น
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง (8) ปารีส - พระราชวังแวร์ ซายส์ – ขึน้ หอไอเฟล – ช้ อปปิ้ ง - ล่องแม่ นา้ แซนด์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแวร์ ซายส์ ชมพระราชวังแวร์ ซายส์ VERSAILLES (มีไกด์ ไทยคอยบรรยาย
ประวัติศาสตร์ บางบริษัทฯ ให้ หัวหน้ าทัวร์ บรรยายบนรถเพือ่ ประหยัดค่ าทัวร์ ) พระราชวังที่สวยงามที่สุดใน
โลก บรรจงสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า หลุยส์ที่ 14 เป็ นที่ประทับของราชวงศ์ฝรั่งเศสตั้งแต่ปี ค.ศ. 1682 - 1789 ชม
ห้องต่างๆ ที่ได้ประดับไว้อย่างสวยงามห้องรับรอง ห้องเต้นรา ห้องโถง ห้องกระจกที่ใช้ในพิธีสาคัญต่าง ๆ
(ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนชื่อดังย่านถนนชองเอลิเซ่
นาท่านขึน้ หอไอเฟลชั้ น 2 (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งปารี ส สัญลักษณ์ในงาน
UNIVERSAL EXHIBITION ฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวตั ิฝรั่งเศส ออกแบบโดย “กุสตาฟ ไอเฟล” (หอ
ไอเฟลต้ องจองทางอินเทอร์ เน็ต หากทางระบบปิ ดหรือจองไม่ ได้ ท่านจะต้ องไปเข้ าคิวเท่านั้น อาจทาให้ ท่านต้ อง
เสี ยเวลาในการรอคิวขึน้ หอไอเฟล ทางบริษัทฯต้ องขออภัยมา ณ ทีน่ ีด้ ้ วย) จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ถนนชองป์ เอลิ
เซ่ (CHAMPS-ELYSEES) ถนนที่ชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศ ย่านการค้าหรู หรา สานักงานของสายการบินต่างๆ
ร้านกาแฟ ผ่านชมประตูชัย (ARCH DE TRIOMPHE) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้านโปเลียนเพื่อ ระลึกถึงชัย
ชนะของพระองค์ในสงครามที่พระองค์ทรงมีชยั ชนะ จัดเป็ นวงเวียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยูบ่ นรู ปดาว 12
แฉก จุดนัดพบของถนน 12 สาย ถ่ายรู ปบริ เวณจัตุรัสทรอคคาเดโร ซึ่ งจากจุดนี้ท่านจะสามารถถ่ายรู ปคู่กบั หอ
ไอเฟลได้อย่างสวยงาม จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสิ้ นค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ลาฟาแยต ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
ต่างๆ ให้ท่านเลือกมากมาย อาทิ หลุยส์วคิ ตอง กุชชี่ ชาแนล เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านล่ องเรือบาโตมู ซ เพื่อชมความงดงามสองฝากฝั่งแม่น้ าแซน ด์ ที่เต็มไปด้วยตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรม
รู ปแบบเมื่อกว่าสองร้อยปี ที่ผา่ นมา ผ่านชมความงามของ มหาวิหารน อร์ ธ เธอ ดาม (NOTRE DAME) มหา
วิหารคู่บา้ นคู่เมืองของกรุ งปารี ส สร้างในศตวรรษที่ 12 อยูใ่ จกลางกรุ งปารี ส สถานที่พระเจ้านโปเลียนได้ทรงทา
พิธีสถาปนาตัวเองเป็ นจักรพรรดิฝรั่งเศส และถือเป็ นจุดกิโลเมตรที่ 0 ของประเทศ
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง (9)
ปารีส
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
09.00 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชาร์ ลเดอโกล
12.30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931
วันทีส่ ิ บของการเดินทาง (9)
กรุ งเทพฯ
06.00 น.
ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ….

***** การันตีเดินทางจานวนผู้เดินทางต้ องไม่ ต่ากว่ า 15 ท่าน******

EUROPE ROMANTIC

หน้า 5

กาหนดการเดินทาง
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29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม / 5 – 14, 11 – 22 กรกฎาคม / 5 – 14, 11 – 20 สิ งหาคม
16 – 25 กันยายน / 7 – 16, 14 – 23, 21 - 30 ตุลาคม / 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน
18 – 27 พฤศจิกายน, 2 – 11, 9 - 18 ธันวาคม
26 ธันวาคม – 4 มกราคม / 27 ธันวาคม – 5 มกราคม / 28 ธันวาคม – 6 มกราคม
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