LEELA IDYLLIC OF EUROPE
SWITZERLAND – ITALY
นำท่ำนเยือน 2 ประเทศในฝัน บนเส้นทำงทีแ่ ตกต่ำง กับกำรลัดเลำะชมธรรมชำติตำมขุนเขำ
สวิตเซอร์แลนด์ นังรถไฟสำยโรแมนติ
่
ก ทีส่ วยทีส่ ุด BERNINA EXPRESS
อิตำลี ควำมงำมที่แอบซ่ อน ณ อุทยำนแห่ งชำติ โดโลไมท์ – ชมเมืองสุดปลำยแหลมอันงดงำม ซีรม์ ิโอเน่
ชื่นชมควำมคลำสสิคแบบเวเนเซีย ณ เมืองเวนิช และ ช้อปปิ้ งส่งท้ำย ณ มิลำน
ออกเดินทำงได้ต้ งั แต่ 2 ท่ำนขึ้ นไป

กำหนดกำรเดินทำง
เลือกวันเดินทำงได้...ออกเดินทำงตั้งแต่ 2 ท่ำนขึ้ นไป
วันแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ – อำบู ดำบี - ซู ริค (สวิตเซอร์แลนด์)
17.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบินเอทิฮัด พบเจ้ า
หน้ าของบริษัทฯ รอต้ อนรับพร้ อมอานวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่างๆ
19.30 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงอำบู ดำบี โดยสาบการบิน เอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY407
23.10 น.
เดินทางถึงสนามบิน อาบูดาบี (เพือ่ แวะเปลีย่ นเครื่อง)
วันที่สองของกำรเดินทำง (2) ซู ริค (สวิตเซอร์แลนด์) – ลูเซิ รน์ – คูร์ – เซนต์โมริตส์
03.15 น.
ออกเดินทางสู่เมืองซูริค สวิตฯโดยสายการบิน เอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY073
00.15 น.
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค สวิตฯ โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 970
(ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 17.25 ชม. เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
07.55 น.
คณะเดินทางถึง ซู ริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรแล้ ว
นาท่านเดินทางสู่ Luzern หรือ Lucerne เมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ Switzerland ซึ่งตั้งอยู่ท่เี กือบจุดกึ่งกลาง
ของประเทศจนได้ รับฉายาว่า “หัวใจแห่งสวิตเซอร์แลนด์”เมือง Luzern มีส่งิ ปลูกสร้ างทั้งเก่าและใหม่ผสมผสาน
กันได้ อย่างลงตัวรายล้ อมด้ วยทะเลสาบลูเซิรน์ และขุนเขาสูงใหญ่ท่เี ป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของเมือง ได้ แก่
เทือกเขาริกิ (Rigi) เทือกเขาพิลาตุส (Pilatus) และเทือกเขาทิตลิส (Titlis) จากนั้นพาท่านชม อนุสำวรียส์ ิงโต
หิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้ าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ซ่งึ มีกากบาทสัญลักษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้ างเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิตเซอร์แลนด์ ในด้ านความกล้ าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี
ที่เสียชีวิตไปในประเทศ จากนั้นนาคณะท่านไปชม ชำเปิ ลบริดจ์และวอเตอร์ทำวน์ แลนด์มาร์คของเมืองลูเซิร์น
และยังเป็ นสะพานไม้ ท่เี ก่าแก่ มีอายุ 670 ปี สะพานนี้ถูกสร้ างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1333 และมีการบูรณะ ขึ้นใหม่ใน
ปี ค.ศ. 1993 เนื่องจากถูกไฟไหม้ ภายในสะพานมีรปู วาดทั้งหมดถึง 120 รูป

เที่ยง

คำ่
ที่พกั

อิสระอำหำรกลำงวัน เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
จากนั้นนาคณะเดินทางไป เมืองคูร์ เป็ นเมืองหลวงของรัฐเกราบึนเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางทิศ
เหนือของรัฐ เป็ นเมืองเก่าริมแม่นา้ ไรน์ เมืองนี้เป็ นเมืองที่มปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี ถือเป็ นเมืองที่
เก่าแก่ท่สี ดุ ในสวิตเซอร์แลนด์ ถึงจะเป็ นเมืองเก่าแก่แต่กไ็ ด้ รับการอนุรักษ์ไว้ เป็ นอย่างดี มีสไตล์เมืองเก่า ทุกอย่าง
ภายในเมืองไม่ว่าจะเป็ นลักษณะอาคาร ลวดลายต่างๆ

เดินทางสู่ เมืองเซนต์โมริตส์ (ST.MORITZ) โดยใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เป็ นเมืองสกีรีสอร์ท
ในเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดินทางตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ไกลจากพรมแดน
ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ ณ ระดับความสูง 1,800 เมตรเหนือระดับนา้ ทะเล ถือเป็ นหนึ่งในแหล่งสกีรีสอร์ทที่หรูหรา
ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ในแต่ละปี มีผ้ ูมาเยือนเมืองนี้นับล้ านคน เซนต์โมริตส์เคยใช้ เป็ นสถานที่จัดโอลิมปิ กฤดู
หนาวในปี ค.ศ. 1928 และ 1948
อิสระอำหำรเย็น เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
Hotel Schweizerhof St. Moritz หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3) เซนต์โมริตส์ - ปอนเตรสซี นำ - BERNINA EXPRESS – ทิรำโน่ - แบร์กำโม - มิลำน
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาคณะเดินทางไป ปอนเตรสซี นำ เป็ นหมู่บ้านบนภูเขาล้ อมด้ วยดงป่ าสนหอม
10.22 น.
นาท่านนั่ง Bernina Express รถไฟสายโรแมนติก ได้ ช่ ือว่ าเป็ นหนึ่งในเส้ นทางรถไฟที่สวยที่สดุ สูงที่สุดในยุโรป
และเป็ นเส้ นทางรถไฟสายเก่าแก่ท่สี ดุ ของสวิตเซอร์แลนด์ อายุกว่า 100 ปี ให้ บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1910 จนถึง
ปัจจุบัน และเป็ น 1 ใน 3 เส้ นทางรถไฟที่ได้ รับการยกย่องจาก UNESCO ให้ เป็ นรถไฟเส้ นทางสายมรดกโลก นา
ท่านนั่งชมทัศนียภาพอันงดงามของ 2 ข้ างทาง โดยผ่ายจุดไฮไลท์ท้งั 2 จุด คือ รถไฟจะวิ่งไต่ระดับความสูงขึ้นไป
จุ ดสูงที่สูดคือ Ospizio Bernina สูงเหนือระดับน้าทะเล 2,553 เมตร และอีกเส้ นทางรถไฟช่ วงวนรอบสะพาน
Brusio Spiral Viaduct แบบ 360 องศา ที่ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกอีกด้ วย…
12.49 น.
เดินทางถึง เมืองทิราโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองข้ างทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี -สวิสเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบ
เขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้งห้ า ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศน์ท่สี วยงามแห่ งขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิรา
โน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา

กลำงวัน

อิสระอำหำรกลำงวัน ภำยในรถไฟ

คำ่
ที่พกั

จากนั้นนาคณะเดินทาง ไป แบร์กาโม เป็ นเมืองที่ยังรักษาบรรยากาศความสวยงามของยุคกลางโดยเฉพาะในเขต
เมืองเก่า Citta Alta ที่ล้อมรอบด้ วยกาแพงเมืองโบราณ หรือที่ร้ จู กั กันในชื่อ Venetian Walls ภายในเมืองยังคง
รักษาอาคารที่มสี ถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลาง และ Renaissance จากนั้นนาท่านสูเ่ มือง มิลาน หรือที่
คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ เป็ นเมืองหลักของแคว้ นลอมบาร์เดียและเป็ นสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี
และยังเป็ นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีส และเป็ นเมืองกลางทางธุรกิจของอิตาลี
อิสระอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
ROSA GRAND MILANO - STARHOTELS COLLEZIONE หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สี่ของกำรเดินทำง
(4) มิลำน - ซี รม์ ิโอเน่ (ชมเมือง) - โบลซำโน่ (ชมเมือง)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซี รม์ ิโอเน่ (Sirmione) เป็ นเมืองเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 2,000 ปี เป็ นเมืองที่ข้ นึ ชื่อว่า
สวยงามและได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สดุ ด้ วยลักษณะภูมปิ ระเทศที่เป็ นแหลมยื่นเข้ าไปในทะเลสาบ
การ์ด้า (Garda Lake) ซึ่งเป็ นทะเลสาบนา้ จืด ที่เกิดจากนา้ แข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดังนั้นซีรม์ โิ อเน่จึงถูก
ล้ อมรอบด้ วยทะเลสาบทั้งสองด้ าน และถึงแม้ ซีร์มโิ อเน่จะเป็ นแค่เมืองเล็กๆ แต่กม็ เี สน่ห์ดงึ ดูดใจนักท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี ซิร์มโิ อเน่อยู่บริเวณเมืองเก่าตั้งอยู่บนคาบสมุทรเซียมิโอที่ย่ นื ออกไปในทะเลสาบจึงทาให้ มองเห็นวิว
ทิวทัศน์ท่สี วยงามกว้ างไกล บริเวณเหนือสุดของเกาะนี้มซี ากปรักหักพังของ Grotto of Catullus อยู่ นักท่องเที่ยว
สามารถถ่ายภาพทิวทัศน์ท่นี ่าตื่นตาของทะเลสาบโดยมีฉากหลังเป็ นร่องรอยของคฤหาสน์แบบโรมันที่หลงเหลืออยู่

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่เมือง โบลซำโน่ (BOLZANO) เมืองนี้เป็ นประตูส่อู ทุ ยานและเป็ นเมืองหลวงของ
ภูมภิ าค ทีโรลใต้ (South Tyrol) ซึ่งล้ อมรอบด้ วยแม่นา้ และภูเขาที่สวยงาม เป็ นเมืองที่ได้ ช่ อื ว่ามีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศอิตาลี นาท่านเขาชม พิพิธภัณฑ์ Museo Archeologico dell’Alto Adige เป็ น
พิพิธภัณฑ์โบราณคดีใน Bolzano ที่ผ้ เู ข้ าชมจะได้ พบกับมัมมี่ Ö tzi ที่มชี ่ อื เสียงระดับโลกเพราะมีอายุ
มากกว่า 5.000 ปี นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่มโี มเดล วีดโี อและมัลติมเี ดียแบบโต้ ตอบ ช่วยให้ คุณ
เข้ าใจสมัยต่างๆ ตั้งแต่ยุคหินไปจนถึงช่วงราชวงศ์การอแล็งเฌียง ชัดเจนมากขึ้น

คำ่
ที่พกั

อิสระอำหำรคำ่ เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
FOUR POINT BY SHERATON BOLZANO BOZAN หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
เช้ำ

เที่ยง

(5)

โบลซำโน่ – ออร์ติเซ่ – อุทยำนโดโลไมท์ – ALPS DI SUSI – ทะเลสำบเบรียส –
เมืองคอร์ติน่ำ คอมปำสโซ่
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ออร์ติเซ่ (ORTISEI) ศูนย์กลางอุทยำนโดโลไมท์ (DOLOMITES) ที่ถูกเทือกเขา
ล้ อมรอบ จากนั้นนาท่านขึ้นเคเบิลคำร์ SEISER ALM เพื่อไปชมความงานของ ALPS DI SUSI พร้ อมชมวิว
ทิวทัศน์เทือกเขาโดโลไลท์ ซึมซับกับธรรมชาติของทุ่งหญ้ าเขียวขจี และ หุบเขาสีขาว ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย ทั้งการเดินเขา ปั่นจักรยาน หรือจะเลือกนั่งรถม้ าชมบรรยากาศโดยรอบได้
อย่างเต็มที่

อิสระอำหำรกลำงวัน เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
จากนั้นนาท่านชมความงดงามของ 2 ทะเลสาบแสนสวย ชมทะเลสำบ MISURINA เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่
ทางตอนเหนือของเมือง Cortina และมักจะเห็นในโปสการ์ดโดโลไมท์อยู่เสมอๆ มีฉากหน้ าเป็ นทะเลสาบและมี
เทือกเขาพร้ อมอาคารสีเหลืองๆ ซึ่งเป็ นสถานพยาบาล เป็ นฉากหลังที่งดงาม จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสำบ เบรียส
(LAKE BRAIES หรือ Lago di Braies) เป็ นอีกหนึ่งทะเลสาบที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกัน นา้ สีทรอควอยส์
พร้ อมฉากหลังเป็ นภูเขาที่งดงาม เป็ นอีก 1 สถานที่ยอดนิยม อิสระให้ ท่านเที่ยวชม และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
หรือจะเลือกสนุกกับกิจกรรมพายเรือชมทะเลสาบ อย่างใกล้ ชิด ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ติ
น่ำ คอมปำสโซ่ (Cortina d’Ampezzo) เมืองสกีรีสอร์ทอันโด่งดัง และเป็ นสถานที่เคยถ่ายทา เจมส์บอนด์ 007
สมญานามว่า ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ อิสระท่านเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

คำ่
ที่พัก

อิสระอำหำรคำ่ เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หกของกำรเดินทำง (6) เมืองคอร์ติน่ำ คอมปำสโซ่ – เมืองเวนิส ชมเมือง
เช้ า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมือง เวนิส เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือน
ใคร โดยใช้ เรือแทนรถ ใช้ คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชินีแห่ งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้ อยใหญ่ กว่ า
118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซำนมำร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส
เที่ยง
อิสระอำหำรกลำงวัน แนะนำ สปำเก็ตตี้ หมึกดำ อำหำรขึ้ นชื่อของเกำะเวนิช
นาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพำนถอนหำยใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต
เมื่อนั กโทษที่เดินออกจากห้ องพิ พ ากษาไปสู่คุก จะได้ มีโอกาสเห็นแสงสว่ างและโลกภายนอกเป็ นครั้งสุดท้ าย
ระหว่างเดินผ่านช่องหน้ าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับ พระรำชวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พานัก
ของเจ้ าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่ านสะพานนี้มาเเล้ วคือ คาสโนว่ านั่นเอง นำท่ ำน
ถ่ำยรูปบริเวณ จัตุรสั ซำนมำร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ ว่า “เป็ นห้ องนั่งเล่นที่สวยที่สดุ ใน
ยุโรป” จัตุรัสถูกล้ อมรอบด้ วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถ์ซำนมำร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5
โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นพาท่าน ล่องเรือกอนโดล่ำ ชมบรรยากาศของเกาะเวนิสลัดเลาะไปตามลา
คลอง ชมสองฝากฝั่งที่สวยงามและสุดแสนโรแมนติก จากนั้นอิสระให้ ท่านได้ มเี วลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก
เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้ าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช้ อปปิ้ งสินค้ าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้ วมูรา
โน่,หน้ ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้ าน Cafe Florian ที่เปิ ดให้ บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720

คำ่
ที่พัก

อิสระอำหำรคำ่ เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
HOTEL DANIELI, A LUXURY COLLECTION HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ ดของกำรเดินทำง (7) เวนิช – มิลำน – มหำวิหำรดูโอโม่ – แกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนู เอลที่ 2
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางกลับสู่ มิลาน โดยรถไฟ... เมืองมิลำน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่ า “MILANO” เมืองใหญ่
อันดับสองของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชั่น และเป็ นศูนย์กลางการเดินทางที่สาคัญเมืองหนึ่งของยุโรป
เที่ยง
อิสระอำหำรกลำงวัน เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
นาท่านเข้ าชม มหำวิหำรดู โอโม่ (DUOMO CATHEDRAL ) สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่ ง
หนึ่งของโลก เริ่มสร้ างเมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่เสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้ างกว่า 427 ปี
การตกแต่งภายนอกเป็ นหลังคายอดเรียวจานวน 135 ยอด และมีรปู ปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น
บนยอดของวิหารมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุ ต) ของพระแม่ มาดอนน่ าซึ่งตั้งเด่ นเป็ นสง่ าอยู่ โดยมีนั ก
ประพันธ์ชาวอังกฤษชื่อ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหารดูโอโม่ว่า เป็ น “วิหำรที่สร้ำงเลียนแบบเม่น” เนื่องจากการ
ตกแต่ งด้ านนอกเต็มไปด้ วยหลังคายอดแหลม ภายในวิห ารเป็ นแบบเรียบง่ าย แต่ ทว่ าสง่ างามและกว้ างขวาง
สามารถรับผู้เข้ าชมได้ ถงึ 40,000 คน... อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก... ชม อำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ
เอ็มมำนู เอลที่ 2 ที่เป็ นอาคารศูนย์การค้ าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ท่ที รงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้
เป็ นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ อิสระช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัยในย่ านช้ อปปิ้ งใหญ่ของมิลานที่หลากหลายด้ วยสินค้ านานา
ชนิดทั้งแบรนด์เนมที่เราคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์คุณภาพของอิตาลีเอง

คำ่
ที่พกั

อิสระอำหำรคำ่ เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
ROSA GRAND MILANO - STARHOTELS COLLEZIONE หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่แปดของกำรเดินทำง (8) มิลำน – อำบู ดำบี - กรุงเทพ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
07.00 น.
ตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย ก่อนนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
10.00 น.
ออกเดินทำงจำกสนำมบินมิลำน ประเทศอิตำลี โดยกำรบินเอทิฮดั เที่ยวบินที่ EY088
18.05 น.
เดินทางถึงสนามบิน อาบูดาบี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
22.35 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยกำรบินเอทิฮดั เที่ยวบินที่ EY402
วันที่เก้ำของกำรเดินทำง (9) กรุงเทพ
08.55 น.
ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ

