
 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเยือน 2 ประเทศในฝัน บนเสน้ทำงทีแ่ตกต่ำง กบักำรลดัเลำะชมธรรมชำติตำมขุนเขำ 

สวิตเซอรแ์ลนด ์นัง่รถไฟสำยโรแมนติก ทีส่วยทีสุ่ด BERNINA EXPRESS 

อิตำลี ควำมงำมที่แอบซ่อน ณ อุทยำนแห่งชำติ โดโลไมท ์– ชมเมืองสุดปลำยแหลมอนังดงำม ซีรม์ิโอเน่ 

ชื่นชมควำมคลำสสิคแบบเวเนเซีย ณ เมืองเวนชิ และ ชอ้ปป้ิงส่งทำ้ย ณ มิลำน 

ออกเดินทำงไดต้ั้งแต่ 2 ท่ำนข้ึนไป 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เลือกวนัเดินทำงได.้..ออกเดินทำงตั้งแต่ 2 ท่ำนข้ึนไป  

วนัแรกของกำรเดินทำง   (1)  กรุงเทพฯ – อำบูดำบี - ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์    

17.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบนิเอทฮิัด พบเจ้า

หน้าของบริษัทฯ รอต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่างๆ 

19.30 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ กรุงอำบูดำบี โดยสาบการบนิ เอทฮัิด เที่ยวบนิที่ EY407 

23.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิ อาบูดาบ ี(เพือ่แวะเปลีย่นเคร่ือง) 

            

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง   (2)   ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์ – ลูเซิรน์ – คูร ์– เซนตโ์มริตส ์  

03.15 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงซรูิค สวิตฯโดยสายการบนิ เอทฮิัด เที่ยวบนิที่ EY073 

00.15 น.  น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงซรูิค สวิตฯ  โดยสายการบนิ ไทย เที่ยวบนิที่ TG 970 

(ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 17.25 ชม. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  

07.55 น.  คณะเดนิทางถงึ ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมอืง และศุลกากรแล้ว 

น าท่านเดนิทางสู่ Luzern หรือ Lucerne เมอืงท่องเที่ยวหลักของประเทศ Switzerland ซึ่งตั้งอยู่ที่เกอืบจุดกึ่งกลาง

ของประเทศจนได้รับฉายาว่า “หัวใจแห่งสวิตเซอร์แลนด”์เมอืง Luzern มสีิ่งปลูกสร้างทั้งเก่าและใหม่ผสมผสาน

กนัได้อย่างลงตวัรายล้อมด้วยทะเลสาบลูเซิร์นและขนุเขาสงูใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคญัของเมอืง ได้แก่ 

เทอืกเขาริก ิ(Rigi) เทอืกเขาพิลาตสุ (Pilatus) และเทอืกเขาทติลิส (Titlis) จากนั้นพาท่านชม อนุสำวรียสิ์งโต

หิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสงิโตจะมโีล่ซึ่งมกีากบาทสญัลักษณข์อง

สวิตเซอร์แลนดอ์ยู่ โดยสร้างเพ่ือเป็นเกยีรตแิก่ทหารสวิตเซอร์แลนด ์ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสตัย์และจงรักภักด ี

ที่เสยีชีวิตไปในประเทศ จากนั้นน าคณะท่านไปชม ชำเปิลบริดจแ์ละวอเตอรท์ำวน ์ แลนดม์าร์คของเมอืงลเูซิร์น 

และยังเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ มอีายุ 670 ปี สะพานนี้ ถูกสร้างขึ้นมาในปี  ค.ศ. 1333 และมกีารบูรณะ ขึ้นใหม่ใน

ปี ค.ศ. 1993 เนื่องจากถูกไฟไหม้ ภายในสะพานมรีปูวาดทั้งหมดถงึ 120 รปู  
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เท่ียง  อิสระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

 จากนั้นน าคณะเดนิทางไป เมืองคูร ์เป็นเมอืงหลวงของรัฐเกราบนึเดนิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตั้งอยู่ทางทศิ

เหนือของรัฐ เป็นเมอืงเก่าริมแม่น า้ไรน์ เมอืงนี้ เป็นเมอืงที่มปีระวตัศิาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี ถอืเป็นเมอืงที่

เก่าแก่ที่สดุในสวิตเซอร์แลนด ์ถงึจะเป็นเมอืงเก่าแก่แต่กไ็ด้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างด ีมสีไตล์เมอืงเก่า ทุกอย่าง

ภายในเมอืงไม่ว่าจะเป็นลักษณะอาคาร ลวดลายต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เดนิทางสู่ เมืองเซนตโ์มริตส ์(ST.MORITZ)  โดยใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง  เป็นเมอืงสกรีีสอร์ท

ในเทอืกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ในรัฐเกราบนึเดนิทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ไม่ไกลจากพรมแดน

ประเทศอติาลี ตั้งอยู่ ณ ระดับความสงู 1,800 เมตรเหนือระดับน า้ทะเล ถือเป็นหนึ่งในแหล่งสกรีีสอร์ทที่หรหูรา

ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ในแต่ละปีมีผู้มาเยือนเมืองนี้ นับล้านคน เซนต์โมริตส์เคยใช้เป็นสถานที่จัดโอลิมปิกฤดู

หนาวในปี ค.ศ. 1928 และ 1948 

ค ำ่  อิสระอำหำรเย็น เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

ท่ีพกั   Hotel Schweizerhof St. Moritz หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3) เซนตโ์มริตส ์- ปอนเตรสซีนำ - BERNINA EXPRESS – ทิรำโน่ - แบรก์ำโม - มิลำน 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น าคณะเดนิทางไป ปอนเตรสซีนำ เป็นหมู่บ้านบนภเูขาล้อมด้วยดงป่าสนหอม 

10.22  น. น าท่านนั่ง Bernina Express รถไฟสายโรแมนติก ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สวยที่สดุ สูงที่สุดในยุโรป 

และเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ที่สดุของสวิตเซอร์แลนด ์อายุกว่า 100 ปี ให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1910 จนถึง

ปัจจุบัน และเป็น 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นรถไฟเส้นทางสายมรดกโลก น า

ท่านนั่งชมทศันียภาพอนังดงามของ 2 ข้างทาง โดยผ่ายจุดไฮไลทท์ั้ง 2 จุด คือ รถไฟจะวิ่งไต่ระดบัความสงูขึ้นไป 

จุดสูงที่สูดคือ Ospizio Bernina สูงเหนือระดับน ้าทะเล 2,553 เมตร และอีกเส้นทางรถไฟช่วงวนรอบสะพาน 

Brusio Spiral Viaduct แบบ 360 องศา ที่ได้รับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกอกีด้วย… 

12.49 น. เดินทางถึง เมืองทริาโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่พรมแดนอติาลี-สวิสเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบ

เขาและย่านทะเลสาบอนัสวยงามทั้งห้า ของอติาลี ชมวิวทวิทศัน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบถงึ “เมืองทริา

โน่” Tirano เมอืงตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาตขิองกลางหุบเขา 



กลำงวนั อิสระอำหำรกลำงวนั ภำยในรถไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าคณะเดนิทาง ไป แบร์กาโม  เป็นเมอืงที่ยังรักษาบรรยากาศความสวยงามของยุคกลางโดยเฉพาะในเขต

เมอืงเก่า Citta Alta ที่ล้อมรอบด้วยก าแพงเมอืงโบราณ หรือที่รู้จกักนัในชื่อ Venetian Walls ภายในเมอืงยังคง

รักษาอาคารที่มสีถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลาง และ Renaissance จากนั้นน าท่านสูเ่มอืง มลิาน หรือที่

คนอติาเลียนเรียกว่า มลิาโน่ เป็นเมอืงหลักของแคว้นลอมบาร์เดยีและเป็นส าคญัในภาคเหนือของประเทศอติาลี 

และยังเป็นเมอืงหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกบัปารีส และเป็นเมอืงกลางทางธรุกจิของอติาลี  

ค ำ่  อิสระอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั   ROSA GRAND MILANO - STARHOTELS COLLEZIONE หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง   (4)   มิลำน - ซีรม์ิโอเน่ (ชมเมือง) - โบลซำโน่ (ชมเมือง)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซีรม์ิโอเน ่(Sirmione) เป็นเมอืงเก่าแก่ มอีายุมากกว่า 2,000 ปี เป็นเมอืงที่ขึ้นชื่อว่า

สวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สดุ ด้วยลักษณะภมูปิระเทศที่เป็นแหลมย่ืนเข้าไปในทะเลสาบ

การ์ด้า (Garda Lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืด ที่เกดิจากน า้แขง็ละลายจากเทอืกเขาแอลป์ ดงันั้นซีร์มโิอเน่จึงถูก

ล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน และถงึแม้ซีร์มโิอเน่จะเป็นแค่เมอืงเลก็ๆ แต่กม็เีสน่ห์ดงึดูดใจนักท่องเที่ยวได้

ตลอดทั้งปี ซิร์มโิอเน่อยู่บริเวณเมอืงเก่าตั้งอยู่บนคาบสมุทรเซียมิโอที่ย่ืนออกไปในทะเลสาบจงึท าให้มองเหน็ววิ

ทวิทศัน์ที่สวยงามกว้างไกล บริเวณเหนือสดุของเกาะนี้มซีากปรักหักพังของ Grotto of Catullus อยู่ นักท่องเที่ยว

สามารถถ่ายภาพทวิทศัน์ที่น่าตื่นตาของทะเลสาบโดยมฉีากหลังเป็นร่องรอยของคฤหาสน์แบบโรมนัที่หลงเหลืออยู่  

 

 

 

 

 



เท่ียง  อิสระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่เมอืง โบลซำโน่ (BOLZANO) เมอืงนี้ เป็นประตสูู่อทุยานและเป็นเมอืงหลวงของ

ภมูภิาค ทโีรลใต้ (South Tyrol) ซึ่งล้อมรอบด้วยแม่น า้และภเูขาที่สวยงาม เป็นเมอืงที่ได้ชื่อว่ามคุีณภาพชวีิตที่ด ี

ตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของประเทศอติาลี น าท่านเขาชม พิพิธภัณฑ ์Museo Archeologico dell’Alto Adige เป็น

พิพิธภัณฑโ์บราณคดใีน Bolzano ที่ผู้เข้าชมจะได้พบกบัมมัมี่ Ö tzi ที่มชีื่อเสยีงระดบัโลกเพราะมอีายุ

มากกว่า 5.000 ปี นอกจากนี้ ยังมกีารจัดแสดงนิทรรศการที่มโีมเดล วีดโีอและมลัตมิเีดยีแบบโต้ตอบ ช่วยให้คุณ

เข้าใจสมยัต่างๆ ตั้งแต่ยุคหินไปจนถงึช่วงราชวงศ์การอแลง็เฌียง ชัดเจนมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

ท่ีพกั  FOUR POINT BY SHERATON BOLZANO BOZAN หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง   (5)   โบลซำโน่ – ออรติ์เซ่ – อุทยำนโดโลไมท ์– ALPS DI SUSI – ทะเลสำบเบรียส –  

                                           เมืองคอรติ์น่ำ คอมปำสโซ่ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ออรติ์เซ่ (ORTISEI) ศนูย์กลางอทุยำนโดโลไมท ์(DOLOMITES) ที่ถูกเทอืกเขา

ล้อมรอบ จากนั้นน าท่านขึ้นเคเบลิคำร ์SEISER  ALM เพ่ือไปชมความงานของ ALPS DI SUSI พร้อมชมวิว

ทวิทศันเ์ทอืกเขาโดโลไลท ์ซึมซบักบัธรรมชาตขิองทุ่งหญ้าเขยีวขจี และ หุบเขาสขีาว ที่ผสมผสานกนัอย่างลงตวั 

สนุกกบักจิกรรมต่างๆ ตามอธัยาศัย ทั้งการเดนิเขา ป่ันจักรยาน หรือจะเลือกนั่งรถม้าชมบรรยากาศโดยรอบได้

อย่างเตม็ที่ 

 

 

 

 

 

  

เท่ียง  อิสระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

จากนั้นน าท่านชมความงดงามของ 2 ทะเลสาบแสนสวย ชมทะเลสำบ MISURINA เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่

ทางตอนเหนือของเมอืง Cortina และมกัจะเหน็ในโปสการ์ดโดโลไมทอ์ยู่เสมอๆ มฉีากหน้าเป็นทะเลสาบและมี

เทอืกเขาพร้อมอาคารสเีหลืองๆ ซึ่งเป็นสถานพยาบาล เป็นฉากหลังที่งดงาม จากนั้นเดนิทางสู่ ทะเลสำบ เบรียส 

(LAKE BRAIES หรือ Lago di Braies) เป็นอกีหนึ่งทะเลสาบที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกนั น า้สทีรอควอยส ์

พร้อมฉากหลังเป็นภเูขาที่งดงาม เป็นอกี 1 สถานที่ยอดนิยม อสิระให้ท่านเที่ยวชม และ พักผ่อนตามอธัยาศัย 

หรือจะเลือกสนุกกบักจิกรรมพายเรือชมทะเลสาบ อย่างใกล้ชิด ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคอรติ์

น่ำ คอมปำสโซ่  (Cortina d’Ampezzo) เมอืงสกรีีสอร์ทอนัโด่งดงั และเป็นสถานที่เคยถ่ายท า เจมสบ์อนด ์007 

สมญานามว่า ไข่มุกแห่งเทอืกเขาโดโลไมท ์อสิระท่านเที่ยวชมเมอืงตามอธัยาศัย  



 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

ที่พัก  Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa หรือระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง   (6)   เมืองคอรติ์น่ำ คอมปำสโซ่ – เมืองเวนิส ชมเมือง  

เช้า  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง เวนิส เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือน

ใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 

118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซำนมำรโ์ค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส  

เท่ียง  อิสระอำหำรกลำงวนั แนะน ำ สปำเก็ตต้ีหมึกด ำ อำหำรข้ึนช่ือของเกำะเวนิช 

น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพำนถอนหำยใจ  (Bridge of Sighs) ที่มีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต 

เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุก จะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นคร้ังสุดท้าย

ระหว่างเดนิผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้  ซึ่งเชื่อมต่อกบั พระรำชวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานที่พ านัก

ของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้ มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง น ำท่ำน

ถำ่ยรูปบริเวณ จตุัรสัซำนมำรโ์ค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สดุใน

ยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอนังดงาม รวมทั้ง โบสถซ์ำนมำรโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 

โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นพาท่าน ล่องเรือกอนโดล่ำ ชมบรรยากาศของเกาะเวนิสลัดเลาะไปตามล า

คลอง ชมสองฝากฝั่งที่สวยงามและสดุแสนโรแมนตกิ จากนั้นอสิระให้ท่านได้มเีวลาเที่ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก 

เช่น เพ่ือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช้อปป้ิงสนิค้าของที่ระลึก อาทเิช่น เคร่ืองแก้วมูรา

โน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Cafe Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720  

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

ที่พัก  HOTEL DANIELI, A LUXURY COLLECTION HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 

  

 

  



วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง   (7)   เวนิช – มิลำน – มหำวิหำรดูโอโม่ – แกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลท่ี 2 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางกลับสู่ มิลาน โดยรถไฟ... เมืองมิลำน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่

อนัดบัสองของประเทศอติาลี เมอืงแห่งแฟชั่น และเป็นศูนย์กลางการเดนิทางที่ส  าคญัเมอืงหนึ่งของยุโรป   

เท่ียง  อิสระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

น าท่านเข้าชม มหำวิหำรดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL ) สถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่ง

หนึ่งของโลก เริ่มสร้างเมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่เสรจ็สมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี 

การตกแต่งภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจ านวน 135 ยอด และมรีปูป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมยักว่า 2,245 ชิ้น 

บนยอดของวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ โดยมีนัก

ประพันธ์ชาวองักฤษชื่อ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็น “วิหำรท่ีสรำ้งเลียนแบบเม่น” เนื่องจากการ

ตกแต่งด้านนอกเตม็ไปด้วยหลังคายอดแหลม ภายในวิหารเป็นแบบเรียบง่าย  แต่ทว่าสง่างามและกว้างขวาง 

สามารถรับผู้เข้าชมได้ถงึ 40,000 คน... อสิระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก... ชม อำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ 

เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้

เป็นประเทศอติาลีทุกวันนี้  อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัยในย่านช้อปป้ิงใหญ่ของมิลานที่หลากหลายด้วยสนิค้านานา

ชนิดทั้งแบรนดเ์นมที่เราคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑคุ์ณภาพของอติาลีเอง 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

ท่ีพกั   ROSA GRAND MILANO - STARHOTELS COLLEZIONE หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง   (8)   มิลำน – อำบูดำบี - กรุงเทพ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

07.00 น. ตรวจสอบสมัภาระให้เรียบร้อย ก่อนน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

10.00 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินมิลำน ประเทศอิตำลี โดยกำรบินเอทิฮดั  เท่ียวบินท่ี EY088 

18.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิ อาบูดาบ ีเพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

22.35 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยกำรบินเอทิฮดั  เท่ียวบนิท่ี EY402 

 

วนัท่ีเกำ้ของกำรเดินทำง   (9)   กรุงเทพ 

08.55 น.  ถงึสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ 

 

 


