กำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน
หลักสูตร RE-CU CEO-PREMIUM รุน่ ที่ 5
ระหว่างวันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2562 (10 วัน 7 คืน)
(MUNICH, GERMANY – ST.WOLFGANG, HALLSTATT, VIENNA, AUSTRIA – PRAGUE, CZECH REPUBLIC)

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 (วันแรกของการเดินทาง)
(SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT – DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT)
18.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์ T ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์
21.25 น.
นำทุกท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK373
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 (วันทีส่ องของการเดินทาง)
(MUNICH AIRPORT – ENGLISH GARDEN – BMW MUSEUM – OKTOBERFES)
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
04.00 น. เดินทางต่อไปยังสนามบินมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ EK530
08.35 น. นำทุกท่านเดินทางถึงสนามบินมิวนิค หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
09.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของ
ประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดของยุโรป
10.30 น. เยี่ยมชม “ENGLISH GARDEN MUNICH–GERMANY” สวนสาธารณะนอกเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลกที่แวดล้อมด้วยทะเลสาบ ผืนหญ้ารวมถึงลานเบียร์ และอนุสรณ์สถานมากมาย ENGLISCHER
GARDEN (อิงลิช การ์เดน) เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1789 เมื่อพื้นที่ป่าตามแนวแม่น้ำ ISAR ได้ถูกถางออกแล้วทำ
เป็นสวน ตั้งแต่ใจกลางเมืองไปจนสุดทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองมิวนิค มีแม่น้ำ ISAR ไหลผ่านอิงลิชการ์
เดนและเป็นแหล่งบันเทิงที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนเมืองนี้ มีแม่น้ำเพื่อล่องแพ ว่ายน้ำและอาบแดด ซึ่งบางครั้งก็ไม่
สวมใส่อะไรเลยชาวเมืองมิวนิคยุคใหม่นิยมมาเพื่อเล่นกระดานโต้คลื่นด้วยเช่นกัน คลื่นแม่น้ำที่อยู่ใกล้กับสะพาน
กลายเป็นจุดชมวิวสำคัญที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะแวะเข้ามาชมในสวนแห่งนี้

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ “HOFBRAUHAUS RESTAURANT” เมนูขาหมูเยอรมัน
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12.30 น.

นำทุกท่านเดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ BMW (BMW MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวิวัฒนาการของ
รถยนต์ BMW ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน ตึกที่เห็นจะเป็นอาคารรูปทรงกระบอกสูบ
รถยนต์คือสำนักงานใหญ่ ส่วนตัวตึกที่มีลักษณะเป็นชามคือพิพิธภัณฑ์ค่าก่อสร้างตึกประมาณ 9,500 ล้าน
บาทคำว่า BMW ย่อมาจาก BAVARIAN MOTOR WORK (BAYERISCHE MOTOREN
WERKE

15.30 น.
17.30 น.

นำท่านเดินทางเพื่อ CHECK IN เข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ “MARRIOT MUNICH CITY CENTER”
นำทุกท่านเดินทางเยี่ยมชมเทศกาลเบียร์ “OKTOBERFEST” ถือว่าเป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดย
ที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 โดยทุก ๆ ปีจะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาร่วมงานเทศกาลนี้จากทั่วทุกมุม
โลกสูงกว่า 6 ล้านคน “ต้อนรับสู่ OKTOBERFEST” อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นได้ตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 (วันทีส่ ามของการเดินทาง)
(ALLIANZ ARENA, BAYERN MUNCHEN – MARIENPLATZ - VIKTUALIENMARKT)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก
09.00 น. นำท่านออกเดินทางเพื่อเข้าเยี่ยมชมสนามกีฬา “ALLIANZ ARENA”
10.00 น. เดินทางเข้าเยี่ยมชม “อัลลิอันซ์อาเรนา” (ALLIANZ ARENA) สนามกีฬา ALLIANZ ARENA
ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่รวมสิ่งก่อสร้างแล้ว 258x 227x52 เมตร โดยใช้ทุนสร้าง
ถึง 340 ล้านยูโร สเตเดียมแห่งนี้สร้างมาเพื่อซัพพอร์ตทีมเอฟซีบาเยิร์น มิวนิค ชาวมิวนิคต่างภูมิใจกับ
สถาปัตยกรรมของ ALLIANZ ARENA เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ หรือพื้นที่การใช้งาน
และที่นี่ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งความภูมิใจของคนสายเลือดเยอรมันเลย

11.30 น.

ผ่านชม “HOCHHAUS UPTOWN UNCHEN” CAMPUS-STYLE BUILDING
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12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านเดินเล่นบริเวณจตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (MARIENPLATZ) ใจกลางเมืองของนครมิวนิคเป็น “หัวใจ”
ของเขตเมืองเก่าและเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมืองในยุคกลาง ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทาง
วัฒนธรรมต่าง ๆ มาเรียนพลาตซ์แห่งนีม้ ีสิ่งที่น่าชมอย่างมากมาย อาทิเช่น MARIENSAULE รูปปั้นพระ
แม่มารีทองคำบนเขาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ (NEUSE RATHAUS) ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่หอระฆัง
GLOCKENSPIEL ตุ๊กตาจะออกมาเต้นระบำเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และทุก 5 โมงเย็น

16.00 น.

นำทุกท่านเยี่ยมชมตลาด “วิคทัวเลียน” (VIKTUALIENMARKT) เป็นตลาดกลางแจ้ง ตลาดใหม่ถูกสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1823 แต่กถ็ ูกเผาทิ้งในสงครามโลกครั้งที่สองและได้มีการเปิดใหม่อีกครั้ง ในปี ค.ศ. 2005 ที่นี่
เต็มไปด้วยอาหารท้องถิ่น ผัก ผลไม้ ไวน์พื้นเมือง และของฝากมากกว่า 140 ร้าน รวมไปถึงร้านขายของสะสม
ที่มีให้เลือกช้อปกันให้หน่ำใจไปเลย และให้ทุกท่านได้เดินเล่นที่ถนน NEUHAUSERSTRASSE และ
KAUFINGERSTRASSE ซีง่ เป็นย่านที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุด ซึ่งรวมไว้ซึ่งสินค้ามากมายหลายชนิด
และเป็นย่านที่รวมสินค้าแบรนด์เนมไว้อย่างมากมาย
18.00 น. หลังจากนั้นให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารเย็น และช้อปปิ้งเดินเล่มชมบรรยากาศเมืองมิวนิค กลับเข้าสู่
โรงแรมที่พักได้ตามอัธยาศัย ณ “MARRIOT MUNICH CITY CENTER”
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 (วันทีส่ ามของการเดินทาง)
(EXPO REAL – OLYMPIC STADIUM – SIEMENS HEADQUARTERS)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก
09.00 น. นำท่านเดินทางเพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “EXPO REAL”
LEADING REAL ESTATE AND INVESTMENT EXHIBITION IN EUROPE เป็นงาน
เทรดโชว์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในยุโรปที่รวบรวมบริษัทชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น การออกแบบ
การพัฒนาการตลาด การลงทุน การวางแผน และการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
14.00 น. อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน เดินชมงาน “EXPO REAL” ได้ตามอัธยาศัย นำท่านเข้าเยี่ยมชม
ARCHITECH–TOUR ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง OLYMPIC PARK, OLYMPIC TOWER
ซึ่ง HILIGHT จะเป็นหลังคากระโจมยืดหยุ่นขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยการออกแบบจะ
เลียนแบบใยแมงมุม ไดอะตอมและฟองสบู่ และเป็นส่วนสำคัญของเมืองมิวนิคแห่งนี้
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15.00 น.

นำทุกท่านเยี่ยมชม SUSTAINABLE BUILDING ณ “SIEMENS HEADQUARTERS BUILDING”
โดยตึกนี้ได้รับรางวัล “BEST INNOVATIVE GREEN BUILDING” จาก MIPIM "OSCAR OF THE
REAL ESTATE BUSINESS" ได้รับการยอมรับประกาศยกย่องให้เป็นที่ 1 ในโลกในระดับ PLATINUM
ซึ่งเป็นตึกที่ออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

18.00 น.
19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ “AUSTERNKELLER RESTAURANT” ภัตตาคารอาหารซีฟดู้
นำทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรม “MARRIOT MUNICH CITY CENTER”

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 (วันทีห่ า้ ของการเดินทาง)
(MUNICH – ST.WOLFGANG IM SALZKAMMERGUT, AUSTRIA) – SCALARIA ST.WOLFGANG)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
08.00 น. นำทุกท่าน CHECK OUT เพื่อเดินทางสู่เมืองเซนต์วูฟกัง อิม ซัลซ์คัมเมอร์กุท (ST.WOLFGANG IM
SALZKAMMERGUT) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ST.WOLFGANG เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่
ซึ่งตั้งอยูต่ รงกลางแนวทะเลสาบ ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณชายเขาชาร์ฟแบร์ก (SCHAFBERG MOUNTAIN)
ริมทะเลสาบโวล์ฟกัง หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรียเมืองที่มีโรงแรม WELLNESS SPA
โดยการใช้วารีบำบัดอีกเมืองหนึ่งซึ่งอยูร่ ิมทะเลสาบแห่งนี้ มีความโดดเด่นเรื่องความสะอาดของน้ำในทะเลสาบ
ขึ้นชื่อว่าน้ำในทะเลสาบมีคุณภาพเดียวกันกับน้ำดื่มที่สามารถดื่มกินได้กันเลยทีเดียว นำท่านนั่งรถไฟสาย
คลาสสิค SCHABERG RAIWAY เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา SCHAFBERG MOUNTAIN เพื่อชมการวางผังเมือง
ของเมือง ST.WOLFGANG ที่จะเห็นทะเลสาบ 3 แห่งล้อมรอบเมืองอยู่

12.00 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านเดินเล่นย่านท่าเรือ FERRY อิสระให้ท่านเดินเล่น ล่องเรือชมความสวยงามรอบ ๆ ทะเลสาบ
“WOLFGANASEE” ทะเลสาบที่มีน้ำสีเขียวมรกตของเมือง ST.WOLFGANG ถ่ายรูปรอบ ๆ เมืองและ
ชมความสวยงามของเมืองที่ขึ้นชื่อว่า โรแมนติกแห่งนี้ได้ตามอัธยาศัย เมืองหนึ่งของโลก ซึ่งท่านจะได้รับความรู้สึก
เหมือนกับว่าเวลาได้ถูกหยุดลงที่เมืองแห่งนี้และให้ท่านเดินเล่นในจตุรัสมาร์เก็ต สแควร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่
เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและสัมผัสบรรยากาศอันคึกคักของ SANKT WOLFGANG IM
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15.30 น.
18.00 น.

SALZKAMMERGUT หากท่านใดชอบการตีกอล์ฟต้องหลงรักกอล์ฟคลับ SALZKAMMERGUT สถานที่
ที่ดีที่สุดในการหวดวงสวิงซ้อมวงสวิงสนุกไปกับกอล์ฟคอร์สสุดท้าทายฝึมือ
นำทุกท่านเดินทางเพื่อทำการ CHECK IN เข้าโรงแรมที่พัก “ROMANTIK IM WEISSEN ROSSL”
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ ภายในโรงแรมทีพ่ กั

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 (วันทีห่ กของการเดินทาง)
(ST.WOLFGANG – HALLSTATT - VIENNA, AUSTRIA)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก
08.00 น. นำทุกท่าน CHECK OUT เพื่อเดินทางสู่เมือง “HALLSTATT” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)
09.00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่เมือง “HALLSTATT” หมูบ่ า้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เป็นเมืองที่
ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด ดินแดนในฝันที่สวยงามราวกับ
เมืองในเทพนิยาย กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในเขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรียและมีทะเลสาบสวยถึง
76 แห่ง ออสเตรีย ให้ฉายาเมืองนี้ว่า “ไข่มกุ แห่งออสเตรีย” และเป็นพื้นที่ที่ได้รบั การขึ้นทะเบียนมรดก
โลกของ UNESCO “CULTURAL - HISTORICAL HERITAGE” เมือง “HALLSTATT” เป็นเมืองที่
ได้รับการยอมรับและยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกอีกด้วย สัมผัสความงดงามไปพร้อมกับ
หมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ามกลางทะเลสาบ HALLSTATT ในประเทศออสเตรีย

10.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

นำทุกท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สูเ่ หมืองเกลือโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในโลก แถบนี้ยังเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญ
ของมนุษย์ยุคแรก ๆ อันเนื่องมาจากมีแหล่งเกลือใต้ดินมหาศาลตั้งแต่ยุคสำริดอายุกว่า 7,000 ปี เก่าแก่ที่
สุดในโลกมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 838 เมตร โดยใช้เวลาขึ้นสู่ยอดเขา 3 นาที เมือง HALLSTATT
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดย UNESCO ประเภท “WORLD HERITAGE SITE :
HISTORIC CULTURAL LANDSCAPE” ในปี ค.ศ. 1997 ซึ่งจัดเป็นประเภทของชุมชนที่มีการ
ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนของภูมิประเทศที่สวยงามกับวัฒนธรรมที่เก่าแก่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ “GASTHOF ZAUNER RESTAURANT” เมนู “ปลาเทร้าส์ย่าง”
นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
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เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (AUSTRIA) เมืองหลวงแสนสวยที่ติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก
เวียนนา เป็นนครหลวงของสาธารณรัฐออสเตรีย (THE REPUBLIC OF AUSTRIA) เป็นประเทศที่
ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก
15.30 น. นำท่านเดินทางเพื่อทำการ CHECK IN เข้าโรงแรมที่พัก ณ “INTERCONTINENTAL WIEN HOTEL”
หลังจากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้ง เดินชมบรรยากาศรอบ ๆ เมือง และรับประทานอาหารเย็นได้ที่ย่าน
ถนนคาร์นท์เนอร์ (KARNTNER STRASSE) ถนนสายนี้เป็นถนนการค้าใจกลางเมืองเชื่อมระหว่างถนน
วงแหวนริงสตราเซ่ กับจตุรัสสเตฟาน เป็นถนนชอปปิ้งสายสำคัญของเวียนนา ที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ
มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนน
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 (วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง)
(VIENNA, AUSTRIA - RING ROAD – DESIGNER OUTLET PARNDORF - PRAGUE)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก
08.30 น. นำทุกท่านชมเมืองบนถนนสายวงแหวน “RING ROAD” ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา
ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม ผ่านชมโรงละครโอเปร่า และพระราชวังออฟเบิร์ก
10.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ “DESIGNER OUTLET PARNDORF” อิสระให้ทกุ ท่านได้ช้อปปิ้งที่ดีไซน์
พาห์นดอฟ เอาท์เลท ซึ่งมีร้านแบรนด์เนมดัง ๆ รวมไว้อย่างมากมายหลายร้านรวมถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ
ถือว่าเป็น OUTLET MALL ที่มีร้านหลากหลายมากมาย
14.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองปราก (PRAGUE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
กรุงปราก (PRAGUE) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก (CZECH REPUBLIC) ดินแดนที่ชื่อว่ามงกุฎแห่ง
ยุโรป (CROWN OF EUROPE) มีความสวยงามและเงียบสงบอยู่ท่ามกลางขุนเขาและเป็นศูนย์กลางมาแต่
โบราณ จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช็กขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหนึ่งของโลก มี
สถาปัตยกรรมอันหลากหลายที่เก่าแก่และงดงามไม่ว่าจะเป็นปราสาท อาคารบ้านเรือน สะพานหรือโบสถ์
รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามจนได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ “THAI KITCHEN RESTAURANT”
19.00 น. นำทุกท่านเดินทางเพื่อ CHECK IN เข้าโรงแรมที่พัก “INTERCONTINENTAL PRAGUE”
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 (วันทีแ่ ปดของการเดินทาง)
(PRAGUE CITY HALL – THE DANCING HOUSE – INTERCONTINENTAL PRAGUE)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก
09.30 น. นำทุกท่านเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “PRAGUE CITY HALL” และ/หรือ (อยู่ระหว่างการติดต่อ)
“PRAGUE INSTITUTE OF PLANNING AND DEVELOPMENT” (IPR PRAGUE)
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12.00 น.
13.00 น.

14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ “CHINESE RESTAURANT”
นำท่านเยี่ยมชม “THE DANCING HOUSE” อาคารสมัยใหม่รูปร่างน่าสนใจออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง
ของโลกอย่างอย่าง FRANK GEHRY และ VLADO MILUNIić สองสถาปนิกผู้ตั้งใจออกแบบให้ตึกนี้เป็น
ไปตามคอนเซปต์สอดประสานทั้งการหยุดนิ่งและการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สะท้อนการเปลี่ยนผ่านระบบ
คอมมิวนิสต์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของสาธารณรัฐเช็กไม่เพียงเท่านั้น THE DANCING HOUSE ยังแอบ
แย่งซีนความโดดเด่นจากย่านตึกเก่าหน้าตาธรรมดาทำให้เมืองนี้มีสีสัน ถือเป็นสัญลักษณ์ของปรากยุคใหม่ด้วย
นำท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (CHARLES BRIDGE) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สไตล์โกธิคที่
สร้างขึ้นกลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญ ที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์

14.30 น.

นำทุกท่านเยี่ยมชม “THE OLD TOWN HALL” ที่มนี าฬิกาดาราศาสตร์ (THE ASTRONOMICAL
CLOCK) ตั้งอยู่ตรงมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจตุรัส
15.30 น. นำทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก “INTERCONTINENTAL PRAGUE”
16.30 น. หลังจากนั้นให้ทุกท่านได้อิสระเดินเล่นชมบรรยากาศรอบๆ เมือง ถ่ายรูป ช้อปปิ้ง และรับประทานอาหารเย็น
ได้ตามอัธยาศัย
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 (วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง)
(PRAGUE, CZECH REPUBLIC - PRAGUE INTERNATIONAL AIRPORT, )
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก
10.00 น. นำท่าน CHECK OUT เพื่อนำกระเป๋า/และสัมภาระวางไว้พร้อมกันที่หน้าล้อบบี้โรงแรม
11.00 น.
ให้ท่านอิสระได้เดินเล่น ช้อปปิ้งและรับประทานอาหารกลางวันในย่านช้อปปิ้งกลางใจเมืองได้อย่างเต็มที่
17.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย และนำทุกท่านออกเดินทางสู่สนามบินปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
21.35 น. นำท่านเดินทางออกจากสนามบินปราก โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK138
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 (วันทีส่ บิ ของการเดินทาง)
(DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT – SUVARNABHUM INTERNATIONAL AIRPORT)
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
09.40 น. เดินทางออกจากสนามบินดูไบ โดยสายการบินอาหรับเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 สูก่ รุงเทพฯ
19.15 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
7

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

8

