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เยอรมนี – ออสเตรีย – เช็ค – ฮังการี
เส้นทางสวยกับบรรยากาศโรแมนติคสบายๆแบบคลาสสิก

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – มิวนิค
22.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์ เตอร์ D พบเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกทุกท่านก่อนการเดินทาง
(กรุณาจัดเตรียมสัมภาระทีจ่ าเป็ นแยกใส่ กระเป๋ าเล็กสาหรับพักค้ างคืนทีเ่ มืองเซ็นต์ วูลฟ์ กัง 1 คืน ส่ วนกระเป๋ าใหญ่ อยู่ในรถ
โค้ ช เนื่องจากเมืองนีร้ ถโค้ ชไม่ สามารถเข้ าไปส่ งถึงโรงแรมทีพ่ กั ได้)
วันทีส่ องของการเดินทาง (2)
มิวนิค – ซาลส์ บวร์ ก – MIRABELL GARDEN – ฮัลสตัทท์ – เซ็นต์ วูลฟ์ กัง
01.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
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

East_Europe 10 TG_MUC-MUC

E-MAIL: INFO@BOUTIQUE.CO.TH

Page 1

เดินทางถึงสนามบินมิวนิค นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่เมืองซาลส์ บวร์ ก เมืองเก่าแก่ต้ งั แต่ยคุ กลาง ตัวเมืองงดงามอยูบ่ นที่ราบลุ่มเชิงเขาสูงโดดเด่นด้วยป้ อมปราการ
โบราณโฮเฮนซาลส์บวร์ก ชม DOMPLATZ อาคารบ้านเรื อนจตุรัสโบสถ์ วิหารโบราณที่ตกแต่งอย่างวิจิตรในศิลปะบารอค ไป
ชมบ้านเกิดของโมสาร์ท นักประพันธ์เพลงคลาสสิ คผูโ้ ด่งดังของโลก ณ GETREIDEGASSE จากนั้นชมอุทยานที่จดั แต่ง
สวนมิราเบล (MIRABELL GARDEN) สวนสาธารณะที่สวยงาม มีเนื้อที่กว้างขวาง เต็มไปด้วยรู ปปั้นและน้ าพุแบบบารอค ซึ่ง
มาเรี ยพาเด็กๆวอนแทรปป์ มาวิง่ เล่นในสวนนี้ ใครเคยดูคงพอจาฉากวิง่ รอบม้าเพกาซัสได้ โดยสวนนี้ถูกจัดไว้อย่างประณี ตเป็ น
สัดส่วน มีสนามหญ้าที่เรี ยบและเขียวขจีทอดตัวลงตามลาดเขา มองเห็นทิวทัศน์สวยงามของตัวของเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน
หลายท่านอาจจะคุน้ ตาและนึกได้ถึงฉากหนึ่งของภาพยนตร์เพลงอันยิง่ ใหญ่ เรื่ อง THE SOUND OF MUSIC (ระยะทาง
ประมาณ 147 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่บริ เวณซาลส์ กมั เมอร์ กูท SALZKAMMERGUT LAKE อันเป็ นที่ต้ งั ของแหล่งท่องเที่ยวริ ม
ทะเลสาบโอบล้อมด้วยเทือกเขาจิตรกรแห่งยุคโรแมนติค และยังเป็ นกลุ่มแรกที่พบแหล่งผลิตเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถบ
เทือกเขาแอลป์ นาท่านเดินทางสู่เมืองฮัลสตัทท์ (HALLSTATT) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นเมืองริ มทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ภาพของหมู่บา้ นที่มีเทือกเขาเป็ นฉากหลังที่งดงามราวกับภาพวาด และ
เป็ นเมืองที่มีเหมืองเกลือที่มีอายุเก่าแกที่สุดประมาณ 4500 ปี เชิญท่านสัมผัสกับความสวยงามอย่างจุใจ (ระยะทางประมาณ 34
กิโลเมตร) จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองเซ็นต์ วูลฟ์ กัง (ST.WOLFGANG) เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆริ มทะเลสาบวูลฟ์ กัง ผ่านชม
ทัศนียภาพของบ้านเรื อนและสถานที่พกั ผ่อนริ มทะเลสาบ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติค (ระยะทาง
ประมาณ 47 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั STANDHOTEL MARGARETHA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
เซ็นต์ วูลฟ์ กัง – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ช้ อปปิ้ ง - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยังเมืองเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี และเป็ นเมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี (ระยะทาง
ประมาณ 302 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านเข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ ( SCHLOSS SCHENBRUNN ) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮอฟบวร์ก ซึ่งองค์
จักรพรรดิ ปรารถนาจะสร้างให้มีความสวยงามและใหญ่โตทัดเทียมกับพระราชแวร์ซายส์ที่ประเทศฝรั่งเศส พระราชวังแห่งนี้มี
ห้องหับต่างๆ ถึง 1,200 ห้อง ประกอบด้วยห้องรับรอง ห้องเสวย ห้องบรรทม และห้องออกว่าราชการ ซึ่งแต่ละห้องล้วนแต่มี
ความงดงามอลังการ ควรค่าแก่การเยีย่ มชมเป็ นอย่างยิง่ จากนั้นนาท่านเที่ยวชมกรุ งเวียนนา ตามเส้นทางถนนวงแหวนที่สร้างมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1857 นาท่านเที่ยวชมกรุ งเวียนนานครแสนจะโรแมนติค และเป็ นนครโบราณของราชวงศ์ฮอฟบวร์ก แห่ง
ออสเตรี ยเป็ นเวลากว่า 600 ปี กรุ งเวียนนายังเป็ นโลกแห่งการดนตรี คลาสสิก ที่หมู่มวลมนุษย์ให้การยกย่องและสรรเสริ ญ
ท่านจะได้ชื่นชมบรรยากาศของแม่น้ าดานูบที่ไหลผ่านเมือง ผ่านชมอนุสาวรี ยข์ องโยฮันสเตร้าท์ นักดนตรี เอก ณ
สวนสาธารณะสตัดพาร์ค จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งย่านถนนคาร์ ตเนอร์ สตรีท ซึ่งเป็ นถนนคนเดิน ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบ
รนด์เนมชื่อดังต่างๆมากมาย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกรีนซิ่ง ( GRINZING ) หมู่บา้ นที่ยงั คงรักษาวัฒนธรรมของ
ออสเตรี ย ไว้อย่างเหนียวแน่น ชมบ้านแบบชนบทของออสเตรี ยและสถานที่ขายไวน์แบบชนบทที่เรี ยกว่า ฮอยริเก็น (
HEURIGEN )
07.15 น.
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารแบบพืน้ เมือง ณ หมู่บ้านกรีนซิ่งลองลิม้ ชิมรสไส้ กรอกและขาหมูพร้ อมไวน์ รสชาติดขี อง
เวียนนาพร้ อมดนตรีพนื้ เมืองบรรเลงขับกล่ อมท่ านระหว่ างมือ้ อาหาร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั AUSTRIA TREND EVENTHOTEL PYRAMIDE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ของการเดินทาง (4)
เวียนนา – บูดาเปสต์ – เทีย่ วชมเมือง - ล่ องแม่ นา้ ดานูบ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ซึ่งเป็ นสถานที่ต้ งั ของแม่น้ าดานูบ และเป็ นเมืองที่ได้รับสมญานามว่าราชินีแห่ง
แม่น้ าดานูบ (ระยะทางประมาณ 241 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านเที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์ ชมสะพานเชน บริดจ์ ( CHAIN BRIDGE ) ที่มีชื่อเสี ยงและถ่ายรู ปกับอาคารรัฐสภาของ
ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็ นรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก จากนั้นนาชมป้ อมปราการริ มแม่น้ าดานูบ ป้ อมฟิ ชเชอร์ เมนส์ แบสชั่น (
FISHERMEN’S BASTION ) ป้ อมค่ายแห่งนี้มีลกั ษณะค่อนข้างประหลาดในแง่ของสถาปั ตยกรรม และยังมีการตั้งชื่อตาม
เมืองชาวประมงที่ต้ งั อยูล่ งไปเบื้องล่าง นาท่านล่ องเรือในแม่ นา้ ดานูบ แม่น้ าสายนานาชาติสายที่สองของทวีปยุโรป ชมความ
งามของสองฝากฝั่งแม่น้ า อาคารบ้านเรื อน ป้ อมปราการ อาคารรัฐสภา และสะพานที่สวยงามหลายแห่งที่เชื่อมระหว่างเขตบูดา
และเขตเปสต์เข้าไว้ดว้ ยกัน ผ่านชมอาคารรัฐสภา ซึ่งตั้งโดดเด่นอยูร่ ิ มฝั่ง จากนั้นนาท่านชมอนุสาวรีย์ซิทราเดลา อนุสาวรี ยแ์ ห่ง
อิสรภาพบนยอดเขาเหนือแม่น้ าดานูบ
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองพร้ อมไวน์ และสัมผัสกับการแสดงพืน้ เมืองของชาวแมกย่ า
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั MERCURE BUDA HOTEL
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5)
บูดาเปสต์ – บราติสลาว่ า – ปราก
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่กรุงบราติสลาว่า ซึ่งเป็ นเมือหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค นาท่านเที่ยวความงดงามของกรุ งบราติสลาว่า
ผ่านชมปราสาทแห่งกรุ งบราติสลาว่า ซึ่งตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็ นศิลปะแบบโกธิค เรเนอซองส์ และบา
รอค ตัวปราสาทตั้งอยูบ่ นเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ าดานูบ จากนั้นนาท่านผ่านชมเมืองในเขตจัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ต้ งั
ของทาเนียบประธานาธิบดี (ระยะทางประมาณ 194 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านาท่านออกเดินทางสู่กรุงปราก ( PRAGUE) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค (CZECH REPUBLIC ) ประเทศที่เดิมเคย
รวมอยูก่ บั สาธารณรัฐสโลวัค โดยมีชื่อเรี ยกว่า ประเทศเช็คโกสโลวะเกีย (ระยะทางประมาณ 334 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั AMBASSADOR HOTEL
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า
วันทีห่ กของการเดินทาง (6)
ปราก – ปราสาทปราก – วิหารเซ็นต์ วติ ุส – ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมปราสาทปราก ( PRAGUE CASTLE ) ที่เริ่ มสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ใช้สาหรับเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่ง
โบฮีเมียน ปั จจุบนั เป็ นที่พานักของประมุขของสาธารณรัฐเช็ค ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกจารึ กชื่อใน กินเนส บุค ออฟ เรคคอร์ดส์ ว่า
เป็ นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนาท่านชมวิหารเซนต์ วติ ุส ( ST VITUS’S CATHEDRAL ) วิหารที่มียอดโดมแบบ
กอธิคอันโดดเด่น วิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ชมสะพานชาร์ล ซึ่งเป็ นสะพานเก่าแก่และเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
สร้างด้วยหิ นขนาดใหญ่ ประดับด้วยรู ปปั้ นของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริ สต์เชื่อว่าหากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ต้องขอพรจาก
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นักบุญจอห์นแห่งเนโปมุข กรุ งปรากในยุคกลาง เคยเป็ นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ าวัลตวา ซึ่งท่าน
จะได้เห็นสถาปั ตยกรรมที่งดงามอาทิ โรงละครโอเปร่ า พิพิธภัณฑ์ หอคอยดินปื นที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่จตั ุรัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ต้ งั ของวิหารตินส์ ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่ องแก้วโบฮีเมีย “โมเซอร์” ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง
ไปทัว่ โลก และนาท่านไปชมนาฬิกาโบราณ เมื่ออดีตตอนบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเต้นราให้นกั ท่องเที่ยวได้ชม ซึ่งถือได้วา่ เป็ น
นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคู่บา้ นคู่เมืองของกรุ งปราก จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งในห้างสรรพสิ นค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์
แอนด์สเปนเซอร์ หรื อร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั AMBASSADOR HOTEL
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า
(กรุณาจัดเตรียมสัมภาระทีจ่ าเป็ นแยกใส่ กระเป๋ าเล็กสาหรับพักค้ างคืนทีเ่ มืองเชสกีค้ รุมลอฟ 1 คืน ส่ วนกระเป๋ าใหญ่ อยู่ในรถ
โค้ ช เนื่องจากเมืองนีไ้ ม่ อนุญาตให้ รถเข้ า)
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7)
ปราก – คาโรวี่ วารี่ - เชสกีค้ รุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ***
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองคาโรวีว่ ารี่ นาท่านชมเมืองน้ าแร่ ที่สวยที่สุดแห่งแคว้นโบฮีเมีย และมีน้ าพุร้อนอยูถ่ ึง 12 แห่ง ซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ของกรุ งปราก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นเมืองมรดกโลก ที่เงียบสงบ ธรรมชาติสวยงาม ผูค้ นล้วนอัธยาศัยไมตรี ดีตาม
แบบฉบับของชาวชนบท นาท่านชมสถาปั ตยกรรมที่งดงามเป็ นอย่างยิง่ อาทิ โบสถ์ของ แมรี่ เมดิและโบสถ์สไตล์รัสเซีย ออร์ธ
อดอกซ์ และอาคารที่ก่อสร้างในสไตล์ทิวดอร์ จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองอิสระตามอัธยาศัย (ระยะทางประมาณ
123 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
นาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐเช็ค และแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งเป็ นเมืองที่แวดล้อมไปด้วย
ขุนเขา และสายน้ าท่ามกลางธรรมชาติอนั สมบูรณ์อีกทั้งเป็ นเมืองที่ต้ งั ของเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรปตอนกลาง และ
เป็ นเมืองที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าสวยงามที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป นาท่านชมเมือง เชสกี้ ครุมลอฟ ที่ต้ งั อยูบ่ นเส้นทางค้าขายที่
เก่าแก่กบั แคว้นดานูบตอนล่าง ครุ มลอฟ มาจากภาษาเยอรมันว่า “KRUMME AUE” ซึ่งหมายถึง “BANDED STREAM”
นาท่านชมปราสาทครุมลอฟ เป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากปราสาทปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีความ
ใหญ่โตและแสดงถึงพลังอานาจของกษัตริ ยใ์ นอดีต ที่เด่นสง่ากลางเมือง ชมโบสถ์ เซนต์โจสท์ ชมโรงละครที่สร้างแบบบาร์
ร็ อค จากนั้นนาท่านชมสภาพบ้านเรื อนที่มีความเก่าแก่ไม่ต่ากว่า 700 ปี จนได้เป็ นมรดกโลกจาก ยูเนสโก (***ปราสาทครุ
มลอฟ*** ปิ ดให้ เข้ าชมช่ วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม) (ระยะทางประมาณ 227 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั OLD INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง (8)
เชสกีค้ รุมลอฟ – มิวนิค – ช้ อปปิ้ ง - กรุงเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรี ย ที่มีสถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่าเป็ นอย่างยิง่ (ระยะทางประมาณ
298 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่ าย
นาท่านเที่ยวชมรอบนครมิวนิค ผ่านสนามกีฬาโอลิมปิ ค ผ่านพิพิธภัณฑ์ของรถยนต์ BMW นาท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์
ที มีรูปโดมหัวหอม พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก หรื อพระราชวังฤดูร้อน ประตูชยั ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ หอสมุด แห่งชาติ โรง
ละครโอเปร่ า จากนั้นเดินทางเข้าสู่จตั ุรัสมาเรียนเขตเมืองเก่าใจกลางเมือง แหล่งรวมห้างสรรพสิ นค้าอันทันสมัยและ
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คา่

นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุก๊ ตาเต้นราที่ประดับอยูบ่ นอาคาร เทศบาลเมืองเก่าเวลา 11.00 น.และ 17.00 น. ของทุกวัน
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทุกมุมของเมืองมิวนิค
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั MARRIOTT HOTEL AIRPORT MUNCHEN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า

วันทีเ่ ก้ าของการเดินทาง ( 9 )
มิวนิค - กรุงเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
11.00 น.
นาท่ านออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค
14.25 น.
ออกเดินทางจากมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
วันทีส่ ิบของการเดินทาง ( 10 )
กรุงเทพฯ
13.30 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……………………
**************************

***** การันตีเดินทางจานวนผู้เดินทางต้ องไม่ ต่ากว่า 20 ท่าน******
กาหนดการเดินทาง

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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