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รหัสโปรแกรม : 22793 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ( 

 

ราคา 89,900 บาท (รวมค่าวซี่า): 10-17 เม.ย. 65, 1-8 พ.ค. 65 
 ขึ้นเขาทิตลิส พร้อมกับสมัผัสประสบการณ์กับกระเช้าที่หมนุได้ 360 องศา  
 ชมเมืองลูเซิรน์  
 ชมเมืองสไตน์ แอม ไรน ์  
 เข้าชมปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น 1 ในปราสาทแห่งเทพนิยายของประเทศเยอรมัน  
 ช้อปปิ้งจุใจเมทซิงเก้น เอ้าเลท 
 ชมเมืองเก่าโรเทนเบิร์ก เมืองเก่าแสนสวย และเมืองแห่งตลาดคริสมาสต ์
 ชมเมืองเก่านเูรมเบิร์ก ศูนย์กลางของอาณาจักรโรมันในอดตี 
 ชมเมืองแบมเบิร์ก ลิตเติ้ลเวนสิ ประเทศเยอรมัน  
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 ชมเมืองคาโลวี วารี เมืองแห่งน้้าแร่ที่สวยที่สดุในแควน้โบฮีเมยี (Unesco)  
 ชมกรุงปราก เมืองเก่า (Unesco) เพลิดเพลินกบัการเลือกซื้อสินค้าและเกบ็ภาพความประทับใจ  
 เข้าชมปราสาทปราก (Unesco)  

 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพ้ืนเมือง และจีน ตลอดการเดินทาง 
 

ไฮไลท!์ พักเมืองคาโลวี วารี 1 คืน 
 

หมายเหต:ุ โปรแกรมนี้รับเฉพาะผู้ได้รับวัคซนี  
Pfizer,  Moderna, Astrazeneca and Johnson & Johnson เท่านัน้ 

แผนที่การเดินทาง 
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ตารางการเดินทาง 
 

 
 

วันแรก กรุงเทพ – ซูริค   
09.30 น.  พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์สายการบินสวิสแอร์ (LX)  แถว G 1-6 (Row G 1-6)  ประตูทางเข้าที่ 4  

อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
12.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยเที่ยวบิน LX181 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง)  

เพลิดเพลินกับความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ มื้ออาหาร
ระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองซูริค 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้าท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นน้าท่าน
เดินทางสู่โรงแรมที่พัก 

น้าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Movenpick Hotel Zurich Airport/ Novotel Zurich Messe **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1)  
 

วันที่สอง ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – ซูริค  
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านแองเกิ้ล เบิร์ก (Engelberg) (ระยะทางประมาณ 95 ก.ม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ                  

1.30 ชั่วโมง)  ซึ่งอยู่เชิงเขาท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ จากนั้นน้าท่านขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ด้วยกระเช้าลอยฟ้า
ทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ตลอด
เส้นทาง เข้าชมถ้้าน้้าแข็ง Ice Grotto ที่ไม่เคยละลาย จากนั้นเชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี สุด
แสนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (บนยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิวแบบ Panorama) 
 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทางประมาณ 36 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองที่อยู่เกือบ
ใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ จนได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่ง
ยุโรป” น้าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่
สมัยศตวรรษที่ 14 และยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงไว้สภาพเดิมจนเป็นสัญลักษณ์ของ            เมืองลูเซิร์น จากนั้นน้าท่านเดิน
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แวะถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์สิงโตหิน (Lion Monument) ที่ออกแบบและแกะสลักโดย เบอร์เทล ธอร์วัลเซ่น เพื่อระลึกถึง
เหล่าทหารหาญที่เสียชีวิตในช่วงสงครามฝรั่งเศส น้าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทางประมาณ 53 ก.ม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก อันเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรม การคมนาคมซึ่ง
รวมไปถึงทั้งทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ่งบางครั้งเมืองซูริคมักถูกเรียกว่า “เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของ
สวิตเซอร์แลนด”์  

น้าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Movenpick Hotel Zurich Airport/ Novotel Zurich Messe **** หรอืเทยีบเทา่  (พกัคา้งคนืที ่2) 
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วันที่สาม ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น – เมทซิงเก้น เอ้าเลท - สตุ๊ทการ์ท 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางสู่เพื่อเข้าชม ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น (Hohenzollern Castle) (ระยะทาง 126 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 

2.10 ชั่วโมง) ปราสาทแสนสวยที่ตั้งอยู่บนเขาโฮเฮนโซลเลิร์น ซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้้าทะเลประมาณ 2 ,800 เมตร ใน
แคว้นบาเดินของประเทศเยอรมัน ปราสาทที่สร้างตั้งแต่ยุคกลาง โดยท่านเคาน์โซลเลิร์นเพื่อเป็นป้อมปราการในช่วง
ศตวรรษที่ 11 และได้มีการตกแต่งอย่างหรูหรา จนได้รับสมญานามว่า Crown of all castles in Swabia และได้ถูก
ท้าลายลงในปีค.ศ. 1423 ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดย พระเจ้าเฟรดเดอริก วิลเลี่ยมที่ 4 แห่งป
รัสเซีย ในสไตล์นีโอโกธิค ซึ่งภายในยังคงตกแต่งได้อย่างหรูหรา จนได้รับสมญานามว่าเป็น 1 ในปราสาทแห่งเทพนิ ยาย
ของเยอรมัน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่เมืองเมทซิงเก้น (Metzingen) (ระยะทาง 65.5 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของเมืองสตุ๊ตการ์ท และแวะเมทซิงเก้น เอ้าเลท (Outlet City Metzingen) ที่มีร้านค้าแบรนด์ดังมากกว่า 70 
แบรนด์ อาทิ Burberry, Gucci, Coach และ Prada เป็นต้น อิสระให้แก่ท่านในการเลือกซื้อสินค้า จากนั้นได้เวลาอัน
สมควรน้าท่านเดินทางสู่เมืองสตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) (ระยะทาง 172 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวง
ของแคว้น Baden – Wurttemberg ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอย่าง
มากทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์อีกด้วย  

  

ค่้า         รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น้าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Mercure Stuttgart Sindelfingen **** หรอืเทยีบเทา่   
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วันที่สี่ โรเทนเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก  
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเทนเบิร์ก (Rothenburg ob der Tauber) (ระยะทาง 149 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) 

เมืองเล็กที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้้า Tauber ถูกก่อตในสมัยศตวรรษที่ 10  สถาปัตยกรรมในเมืองนั้นมีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง
ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวของสไตล์บี่ารอคและเรเนซองก์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่อยู่บนเส้นทางสายโรแมนติคอีก
ด้วย น้าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเน
ซองก์ จากนั้นน้าให้อิสระแก่ท่านในการเดินเที่ยงชมเมืองและตลาดคริสต์มาสที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก 

     

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) (ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองประวัติศาสตร์แห่ง
แคว้นบาวาเรีย ที่เคยเป็นศูนย์กลางของชาวโรมันที่ยังคงทิ้งอดีตต่างๆ ไว้ให้ดูต่างหน้า อาทิถนนที่ถูกสร้างด้วยหินก้อน
ใหญ่ และบ้านเรือนที่ปลูกสร้างสไตล์โรมัน น้าท่านถ่ายรูปคู่กับ น้าท่านชมจตุรัสเมืองเก่า (Hauptmarkt) อันเป็นใจกลาง
เมืองนูเรมเบิร์กมาตั้งแต่สมัยอดีต ที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบันยังคงถูกใช้เป็นตลาดนัดขายของ และตลาดคริ
สมาสต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันในช่วงเทศกาลอีกด้วย  น้าท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารแห่งนูเรมเบิร์ก (Frauenkirche 
Nuremberg) มหาวิหารสไตล์บริกโกธิค (Brick Gothic) ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 9 แห่งอาณาจักรโรมัน ซึ่ง
มีจุดเด่นเป็นนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของหน้าโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมในปี
ค.ศ.1509 เพื่อเป็นการร้าลึกถึงพระราชกฤษฏีกาทองค้าของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 แห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 

 

ค่้า         รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
น้าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั  Novotel Nuremberg **** หรอืเทยีบเท่า   
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วันที่ห้า แบมแบร์ก – คาโลวี วารี 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางสู่เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) (ระยะทาง 61.5 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) เมืองสวยตามแบบ

สถาปัตยกรรมบารอกและร็อคโคโค่ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย  บนริมฝั่งแม่น้้าเร็กนิทซ์ (Regnitz) จน
ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า ลิตเติ้ล เวนิส (Little Venice) น้าท่านถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมืองแบมเบิร์ก 
(Bamberg Town Hall) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1467 ผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บารอก และร็อคโค่โค่ 
จึงท้าให้ศาลาว่าการแห่งนี้สวยเด่นเป็นสง่าอยู่กลางแม่น้้าเร็กนิทซ์ น้าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารแบมเบิร์ก (Bamberg 
Cathedral) มหาวิหารสไตล์โรมาเนสก์ที่ ถูกสร้างในปีค.ศ. 1002 และมีการแกะสลักตกแต่งได้อย่างวิจิตรทั้งภายในและ
ภายนอก อีกทั้งยังเป็นที่ฝัง พระศพพระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 แห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  อีกทั้งแบมเบิร์กยังถูกยกให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก้ในปีค.ศ. 1993 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่เมืองคาโลวี วารี (Karlovy Vary)  (ระยะทาง 127 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เมือง
สวยของสาธารณรัฐเช็ก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้้าแร่โดยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ซึ่ง
ด้ารงต้าแหน่งเป็นพระจักรพรรดิ์แห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออก อีกทั้งยังเคยใช้เป็นสถานที่  ถ่ายท้าภาพยนตร์เรื่องเจมส์ 
บอนด์ 007 ตอน คาสิโนรอยัลอีกด้วย  นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นแหล่งก้าเนิดของเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง 
BECHEROVKA ซึ่งเพาะบ่มแอลกอฮอล์ร่วมกับสมุนไพรชั้นดี โดยชาวเช็กมีความเชื่อว่าหากเหล้าสมุนไพรดังกล่าวนี้จะ
สามารถรักษาโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารได้  น้าท่านเที่ยวชม “เมืองคาโลวี วารี” เมืองน้้าแร่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ
แคว้นโบฮีเมีย ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาริมสองฝั่งแม่น้้าเทบลา เป็นเมืองที่มีแหล่งน้้าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้้าพุร้อนถึง 12 
แห่ง น้้าพุท่ีร้อนที่สุดอยู่ในศูนย์นิทรรศการซึ่งมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในศูนย์แห่งนี้มีการจัดแสดงสายน้้าแร่ 
และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาเข้าคอร์สสปาเพื่อรักษาสุขภาพที่เมืองแห่งนี้  นอกจากนี้คาโลวี วารียังมีสถาปัตยกรรม
ที่งดงามท่ีเหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง เช่น โบสถ์ของแมรี่เมดิลีน, โบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์, วิหาร
ของเซนต์ปีเตอร์, และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ เป็นต้น จากนั้นให้อิสระแก่ท่านเดินเล่น
ถ่ายรูปชมเมืองหรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
น้าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Spa Hotel Themal **** หรอืเทยีบเทา่   
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วันที่หก ปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น้าเดินทางสู่ กรุงปราก หรือเรียกกันในภาษาท้องถิ่นว่า “ปราฮา (Praha)”  (ระยะทาง 150 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปราว 2,000 ปี ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอัน
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบ โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอคกรวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆท้าให้กรุง
ปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันและองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุงปราก
เป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมปีค.ศ. 1992   ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่าง
มากโดยเฉพาะคู่รัก น้าท่านเดินสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ 
อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 และถูกเรียกว่า “สะพานปราก” ได้เปลี่ยนชื่อสะพาน
ตามพระนามของพระเจ้าชาร์ลในปีค.ศ. 1870 บนสะพานประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ และชาวคริสต์เชื่อว่า
หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้และขอพรจากนักบุญจอห์นเพ่ือความเป็นสิริมงคล อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย   

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 

บ่าย น้าท่านชมย่านจัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ที่คลาสสิกโดยเฉพาะอาคารศาลาว่าการเมืองของกรุงปราก   ท่าน
จะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปืน ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม 
จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่จัตุรัสใจกลางเมือง จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต  (Staré Mesto) สถานที่นัดพบของชาวปราก 
บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจน ได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโกให้ป็นมรดกโลก  บริเวณจัตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ วิหารตินส์ และ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ ชั่วโมง
จะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณ
ใกล้เคียงกันนี้ ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป  อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอัน
ทันสมัย อาทิ มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์หรือ ร้านค้าแบรนด์เนมอื่นๆ หรือจะเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองน่ารักสไตล์เช็ ก
และโบฮีเมียนที่มีให้เลือกมากมาย เช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ ที่ประดับด้วยเงิน, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปัก รวมถึงชิ้นงาน
แกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ จากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เดินชมเมือง และซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น้าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Vienna House Diplomat **** หรอืเทยีบเทา่   
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วันที่เจ็ด ปราสาทปราก  
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
                     น้าท่านเข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็กสร้างขึ้นใน ปี ค.ศ.885 

โดยเจ้าชายบริโวจ เพื่อเป็นที่พักของเหล่าราชนิกูล ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่พักของประธานาธิบดีเช็ก จากนั้นน้าท่านชมความ
ใหญ่โตและสวยงามของตัวปราสาท และน้าท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส (Saint Vitus Cathedral)โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบโกธิค มีการก่อสร้างเรื่อยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค .ศ. 1929 ที่
ประดับตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกสีที่งดงามเป็นเรื่องราวของนักบุญและคริสต์ศาสนา อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ท้า
ขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนท้าให้กรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร
โบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  น้าท่านเดินสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง 
สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 และถูกเรียกว่า “สะพาน
ปราก” ได้เปลี่ยนชื่อสะพานตามพระนามของพระเจ้าชาร์ลในปีค.ศ. 1870 บนสะพานประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 
องค์ และชาวคริสต์เชื่อว่าหากเดินผ่านสะพานแห่งนี้และขอพรจากนักบุญจอห์นเพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 

13.00 น. น้าท่านเดินทางสู่สนามบินปราก (PRG) มีเวลาให้ท่านได้ท้าคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ณ ร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

16.25 น. เดินทางออกสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียด้วยเที่ยวบิน OS710 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10นาที)   
17.15 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพฯ 
23.20 น. เดินทางออกสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน OS25 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10ชั่วโมง) 
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วันที่แปด กรุงเทพฯ 
14.20 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

8 วัน 6 คืน สวิส – เยอรมัน – เชก 
ราคา 89,900 บาท (รวมค่าวซี่า): 10-17 เมษายน 65, 1-8 พ.ค. 65 

การบริการ อัตราค่าบริการ (บาท) 

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 89,900 
ราคาเด็กอายุไม่เกิน 7 - 11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริม
เตียง) 

86,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 - 6 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริม
เตียง) 

83,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) โปรดสอบถาม 
พักเด่ียวช้าระเพิ่มท่านละ 14,000 
ราคาที่น่ังชั้นธุรกิจ (Business Class) ช้าระเพิ่มจากราคาทัวร์ 
เริ่มต้นที่ท่านละ 
(BKK-ZRH//PRG-BKK) 

90,000 

ราคาที่น่ังชั้นประหยัดแบบพรีเมียม (Premium Economy) ช้าระ
เพิ่มจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ 
(BKK-ZRH//PRG-BKK) 

Coming Soon in 2022 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว (Land Only) 
(BKK-ZRH//PRG-BKK) 

69,900 

หากมีวีซ่าแล้ว หักค่าใช้จ่ายท่านละ  4,000 
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หมายเหตุ: (คิด ณ วันท่ี 19 ก.พ. 2565) 

 ราคาอาจมีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้้ามันท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน ประกาศปรับ และที่มีเอกสาร
ยืนยันเท่านั้น  
 กรณีที่คณะไม่ครบจ้านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 
วันก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
ที่ก้าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไ 
 

โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศสวิส-เยอรมัน-เชก (ตามที่ระบไุว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถงึ 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินสวิสแอร์ (LX/LH) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน้้าหนักไม่เกิน  23 

กิโลกรัม/ท่าน )    
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้้ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท กรมธรรม์

นั้นคลอบคลมุถงึสขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจา้ตัว และCovid -19 (ตามเงือ่นไขตามกรรม)์  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ท่ีอายุ
เกิน 85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความ
ล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้
จัดส่งให้  

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 
  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน้าเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชั่วโมง/วัน), ค่าเข้าชมสถานท่ี

ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 เจ้าหน้าที่ (ผู้น้าเที่ยวไทย) คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ 

 

อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร) 
 น้้าด่ืมบนรถ 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจ้าโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี) 
 ค่าโรงแรม ค่าโรงแรม SHA+/ Alternative Quarantine/ Test & Go หรือ State Quarantine ตามมาตราการรัฐ (ถ้าม)ี 
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เงื่อนไขการช้าระค่าบริการและการจองทัวร์ 
1. นักท่องเที่ยวต้องช้าระเงินมัดจ้า งวดที่ 1: ส้ารองที่นั่งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ

ได้รับเงินมัดจ้าแล้วเท่านั้น 
2. ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท้าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวัน

จองทัวร์ หากไม่ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ช้าระค่ามัดจ้ามาแล้ว    
จะถือว่าการจองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว 

3. หากท่านต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกันทั้งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แส ดง
ตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากเจ้าหน้าที่ 

5. นักท่องเที่ยวต้องช้าระค่าบริการส่วนที่เหลือ งวดที่ 2 : ช้าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณีนักท่องเที่ยวไม่
ช้าระเงิน หรือช้าระเงินไม่ครบภายในก้าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ 

อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งการยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์
อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท้าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ้านาจพร้อม
หลักฐานประกอบการมอบอ้านาจ หลักฐานการช้าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น้าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ช้าระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า ) 
(สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ้า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วัน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจ้า 25,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 
 ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ้าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล้า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 
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เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส้าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกการ

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีท่ีจะช้าระค่าบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ก้าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค้า น้าหน้า ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ช้าระเงินมัดจ้า หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่เป็นฝ่ายส่งข้อมูลมาผิดพลาดเองให้กับทางบริษัทเรา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค้านึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส้าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของ
บริษัท เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือความเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค้านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง 
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอ้านาจในการให้ค้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจ
ของบริษัทก้ากับเท่านั้น 

 

ข้อแนะน้าและแจ้งเพื่อทราบ 
 ส้าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน้าให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 
ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้้าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้้าหนักไม่เกิน 8 กก.  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่้ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง 
 กรณีที่ท่านมีข้อจ้ากัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัด

หยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค้านึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด  

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ท้าการตกลง หรือแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่าง
น้อย 5 วันท้าการ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระมาแล้ว  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  
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 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเส
ธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง 
1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผู้สูงอายุที่มีความจ้าเป็นต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรือ เครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว 
3. เด็กท่ีมี่อายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทั่วถึง) 
 

ตั๋วเครื่องบนิ  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช้าระ  ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่
สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก้าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทาง
บริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท้าการ 
Refund ได้เท่าน้ัน) 
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจังหวัดและมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเพื่อได้รับเอกสาร
ยืนยันว่ากรุ๊ปทัวร์นั้น สามารถออกเดินทางได้ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์(Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมล์กับสายการบินสวิสแอร์ได้ 
อาทิ รอยัล ออคิดพลัส ส่วนไมล์ แอนด์ สไมล์ (Mile and More) สามารถสะสมไมล์ได้  
 
 

โรงแรมและห้อง  

 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE ROOM ) 
ขึ้นอยู่กับข้อก้าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม  ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน  ซึ่งอาจจะท้าให้ท่านไม่ได้
ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่้า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครือ่งบิน  

 กรุณางดน้าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรณุา
ใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน้าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท้าการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง 
โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส้าแดง
ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 
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 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน้าขึ้นเครื่องได้ และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 ส้าหรับน้้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส้าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ 
Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฎิเสธได้ หาก น้้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก้าหนด 

 ส้าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น้าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้้าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกว้าง  
( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก้าหนดให้ต่้ากว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับข้อก้าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้้าหนักส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
 

สถานที่เข้าชม 

 โปรแกรมทัวร์เป็นการก้าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานท่ีเข้าชมนั้นปิดท้าการ หรือปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น หรือสลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่
ดังกล่าว แต่เหตุมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทาง
บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเนื่องจากได้ช้าระค่าเข้าชมไปแล้ว 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนา้ไมค่วรใสเ่ข้าไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ชค็ไปกับเครือ่ง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบ
ชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่าน้ัน ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 
400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะน้าให้โหลดของมี
ค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัท
ทัวร์ได้จัดท้าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย
ให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้้าหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัม
เท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การ
ชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่าน้ัน 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 

หลังจากการจองทัวร์และช้าระเงินมัดจ้า ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับใน
ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 



 

 
 

อพัเดทล่าสุด 19 ก.พ. 65 TOUR CODE: AZLX01 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
         (ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าประมาณ 5 – 10 วันท้าการ) 
หากผู้สมัครเคยมาสแกนนิ้วมือที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 

1. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนข้ึนไป 
2. รูปถ่ายขนาด 35 X 45 มม.  จ้านวน 2 ใบ พื้นฉากหลังสีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจ้อต้องมีความคมชัด และถ่าย

ไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
ตัวอย่างรูปที่ใช้ในการยื่นวีซ่า 

 

 
 

3. ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ ส้าเนาทะเบียนสมรส/ ส้าเนาใบมรณะบัตร 
4. ส้าเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
5. หลักฐานการฉีดวัคซีน Covid – 19 ***ส้าคัญมาก*** 
6. หลักฐานการท้างาน 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ - ส้าเนาจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายชื่อของท่านในคณะกรรมการบริษัท (หนังสือต้องออก
ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันไปยื่นวีซ่า) 
 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า - ส้าเนาจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 
 หากท่านเป็นพนักงานบริษัท - ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการท้างาน ที่ระบุต้าแหน่ง 
ระยะเวลาการจ้างงาน และเงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า) 
 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการท้างานจากหน่วยงานของท่าน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (จะต้อง
ออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า) 
 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่การจดทะเบียน - จะต้องท้าหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง
เตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่น ส้าเนาการเช่าพ้ืนที่ เป็นต้น (บางกรณีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ แผนกวีซ่า เพื่อขอค้า
ปรีกษาก่อนการยื่นวีซ่า) 
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กรณีเด็กที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
1. ส้าเนาสูติบัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะนั้นก้าลังศีกษาอยู่ชั้นใด 
3. ขอหนังสือยินยอมจากเขต (กรณีที่ไม่ได้เดินทางทั้งครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดามารดา จะต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออ้าเภอเท่านั้น และ
ให้ระบุว่าเดินทางกับใคร และมีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
 หากเดินทางกับบิดา มารดาจะต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออ้าเภอเท่านั้น และระบุว่า
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 
 หากเดินทางกับมารดา บิดาจะต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออ้าเภอเท่านั้น และระบุว่าบิดา
ยินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 
7. หลักฐานการเงิน ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ 

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซึ่งไม่ระบุสถานทูต)พร้อมชื่อ
เจ้าของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใช้ฉบับจริงในการยื่นเท่าน้ัน ซึ่งต้องท้าก่อนการยื่นวีซ่า 15 วัน 
 สเตทเม้นบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน  
ที่มีการปรับสมุดก่อนหน้าวันนัดยื่นวีซ่า 15 วัน สมมุติว่าท่านมีคิวยื่นวีซ่า 15 ธันวาคม ท่านจะต้องมียอดการปรับ
สมุดครั้งล่าสุด ในวันที่ 1 ธันวาคมเป็นครั้งสุดท้าย 

กรณีบัญชีฝากประจ้า 
 ส้าเนาบัญชีฝากประจ้า จะต้องมีวันครบก้าหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แต่ท่านต้องแนบบัญชี                
ออมทรัพย์มาด้วย 

การรับรองการเงิน 
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดด้านบน ต้องระบุชื่อเจ้าเของบัญชี และต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองใน
จดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตั วท่าน อาทิ ส้าเนา
ทะเบียนบ้าน ส้าเนาทะเบียนสมรส ส้าเนาสูติบัตร เป็นต้น 
 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุชื่อนายจ้าง และชื่อลูกจ้างที่
นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

หมายเหตุ:  
 ยอดเงินจะต้องมีไม่ต่้ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน ส้าหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีการเดินบัญชีอย่าง
สม่้าเสมอ 
 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเนื่องจะต้องใช ้ส้าเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่ออกโดยธนาคารทุกกรณี 
 สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี 

 

8. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งทางบริษัทจะ  ส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวย
ความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการยื่นวีซ่า  

9. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต เพื่อท้าการยกเลิกวีซ่า                                      
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะมีการบันทึกในนามบริษัทเพื่อเป็นการเก็บสถิติ 

10. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าให้กับผู้สมัครทุกกรณี 



 

 
 

อพัเดทล่าสุด 19 ก.พ. 65 TOUR CODE: AZLX01 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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