
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 24434  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 

ราคา 89,900 บาท (รวมคา่วซีา่): 27 ธ.ค. 65 -3 ม.ค. 66 
➢ เขา้ชมปราสาทโฮเฮนโซลเลริน์ 1 ในปราสาทเทพนยิายของประเทศเยอรมนั  
➢ ชมเมอืงสตุท๊การท์ เมอืงแหง่อตุสาหกรรมรถยนต์ 
➢ ชมเมอืงโรเทนเบริก์ เมอืงแหง่ตลาดครสิมาสต์  
➢ ชอ็ปปิง้จใุจ ณ เวอรไ์ทม ์วลิเลจ เอา้เลท 
➢ ชมเมอืงวซูเบริก์ เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงทางดา้นไวนข์าว (Unesco) 
➢ ชมเมอืงแบมเบริก์ ลติเติล้เวนสิ แหง่ประเทศเยอรมนั (Unesco)  
➢ ชมเมอืงเออเฟริธ์ เมอืงแหง่หอคอย  
➢ ชมเมอืงไลปซ์กิ เมอืงแหง่พพิิธภณัฑ ์และคอนเสริต์ฮอลล์ 
➢ ชมเมอืงเดรสเดน้ เมอืงเกา่แสนสวย (Unesco)   
➢ ชมเมอืงกอรล์ซิ เมอืงตะวนัออกสดุ แหง่ประเทศเยอรมนั  
➢ ชมกรงุปราก เมอืงเกา่ (Unesco) เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และเกบ็ภาพความประทบัใจ  
➢ เขา้ชมปราสาทปราก (Unesco)  

พักโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอิม่อร่อยกบัอาหารพืน้เมอืง และจนี ตลอดการเดนิทาง 
พเิศษ! อิม่อรอ่ยกบัเมนขูาหมเูยอรมนั 
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วันแรก กรงุเทพ – ซรูคิ   
09.30 น.  พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ท่ี เคาน์เตอร์สายการบินสวิสแอร์ (LX)  แถว G 1-6 (Row G 1-6)  ประตู              ทางเข้า

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

เพลิดเพลินกับความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการมื้ออาหาร
ระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองซูริค 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่โรงแรมที่พัก 

นำทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Novotel Zurich Messe **** หรอืเทยีบเทา่  
 
วันทีส่อง ปราสาทโฮเฮนโซลเลริน์ - สตุท๊การ์ท 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่เพื่อเข้าชม ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น (Hohenzollern Castle) (ระยะทาง 166 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 

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

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองสตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของแคว้น 

Baden – Wurttemberg ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอย่างมากทางด้าน
อุตสาหกรรมรถยนต์อีกด้วย นำท่านชมชลอสส์พลาทซ์ (Schlossplatz) จตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองสตุ๊ต
การ์ท ที่รายล้อมไปด้วยสถานท่ีสำคัญต่างๆ อาทิ สถานีรถไฟ ปราสาทใหม่ เป็นต้น นำท่านถ่ายรูปคู่กับปราสาทใหม่ 
(Neues Castle) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1746  ในสถาปัตยกรรมแบบบารอกและถูกใช้เป็นที่พำนักของกษัตริย์แห่ง
Wurttemberg จากนั้นนำท่านชม จตุรัสเมืองเก่า (Schillerplatz) ที่ถูกตั้งชื่อตามกวีเอกชาวเยอรมัน Friederich 
Schiller  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

  
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นำทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Holiday Inn Stuttgart **** หรอืเทยีบเท่า   
 
 



 
 

 
 
วันทีส่าม โรเทนเบริก์ – วซูเบริก์  
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเทนเบิร์ก (Rothenburg ob der Tauber) (ระยะทาง 149 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) เมือง

เล็กที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Tauber ถูกก่อตในสมัยศตวรรษที่ 10  สถาปัตยกรรมในเมืองนั้นมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งที่
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวของสไตล์บี่ารอคและเรเนซองก์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่อยู่บนเส้นทางสายโรแมนติคอีกด้วย 
นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ถูกสรา้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองก์ 
จากนั้นนำให้อิสระแก่ท่านในการเดินเที่ยงชมเมืองและตลาดคริสต์มาสที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เวอร์ไทม์ วิลเลจ เอ้าเลท (Wertheim Village Outlet) (ระยะทาง 92 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.10 

ชั่วโมง)  ให้ท่านเพลิดเพลินกับการ ชอปปิ้งเอาท์เลท ที่รวบรวมร้านค้าชั้นนำไว้อย่างมากมาย อาทิเช่น COACH, FRED 
PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG 
HEUER, SWAROVSKI เป็นต้นนำท่านเดินทางสู่เมืองวูซเบิร์ก (Wurzburg) (ระยะทาง 32 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 30 
นาที) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่มีความงดงามอย่างมากทางด้านสถาปัตกรรม
แบบบารอก ที่สวยที่สุดในเยอรมัน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่ออย่างมากในการทำไวน์ขาว  

 
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
นำทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั  Mercure Wurzberg **** หรอืเทยีบเทา่   
 



 
 

 
 
วันทีส่ี ่  แบมเบริก์ - เออเฟริ์ท  
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) (ระยะทาง 94 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  เมืองสวยตาม

แบบสถาปัตยกรรมบารอกและร็อคโคโค่ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย บนริมฝั่งแม่น้ำเร็กนิทซ์ (Regnitz) 
จนได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า ลิตเติ้ล เวนิส (Little Venice) นำท่านถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมืองแบมเบิร์ก 
(Bamberg Town Hall) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1467 ผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บารอก และร็อคโค่โค่ 
จึงทำให้ศาลาว่าการแห่งนี้สวยเด่นเป็นสง่าอยู่กลางแม่น้ำเร็กนิทซ์ นำท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารแบมเบิร์ก (Bamberg 
Cathedral) มหาวิหารสไตล์โรมาเนสก์ที่ถูกสร้างในปีค.ศ. 1002 และมีการแกะสลักตกแต่งได้อย่างวิจิตรทั้งภายในและ
ภายนอก อีกทั้งยังเป็นที่ฝังพระศพพระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 แห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งแบมเบิร์กยังถูกยกให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก้ในปีค.ศ. 1993           

     
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเออเฟิร์ท (Erfurt) (ระยะทาง 173 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่พระเซนต์โบนิ

เฟส ได้พยายามเปลี่ยนแปลงชาวเยอรมันให้หันมาเป็นชาวคริสเตียน และได้ก่อตั้งเขตปกครองโดยบาทหลวงที่เป็นอิสระ
ขึ้นในปี ค.ศ. 742 ถึงแม้ไม่นานก็ถูกรวมเข้ากับแคว้นไมนซ์ในยุคกลาง เมืองเออเฟิร์ทนั้นร่ำรวยจากการส่งต้นโวดขายซึ่ง
เป็นวัตถุดิบสำหรับย้อมผ้าเป็นสีน้ำเงินเข้ม อีกทั้งตลาดสวนไม้ประดับได้พัฒนาข้ึนมา จนก่อให้เกิดการจัดนิทรรศการสวน
ดอกไม้เป็นการถาวร นำท่านชมมหาวิหารเออเฟิร์ท (Erfurt Catherdral) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 742 ต่อมาได้มีการสร้างวิ
หรแบบโรมันเนสก์ในค.ศ. 1154  อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ กลอริโอซา (GLORIOSA) หรือที่รู้จักกันในนามของระฆังแห่งเออ
เฟิร์ธ (Erfurt Bell) หนึ่งในระฆงัโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และวอล์ฟราม (WOLFRAM) เชิงเทียนที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 
12 จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย  

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
นำทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั  Radisson Blu Erfurt **** หรอืเทยีบเทา่   



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

วันทีห่า้ ไลปซ์กิ - เดรสเดน้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่เมืองไลป์ซิก (Liepzig) (ระยะทาง 162 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่เกอเธ่นักประพันธ์ชื่อดัง

ของเยอรมัน ยกให้เป็นลิตเติลปารีส จากความงดงามของสถาปัตยกรรมทั้งยังเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ และมี
ชื่อเสียงเต็มไปด้วยนิสิต นักศึกษา และบาร์เครื่องดื่มต่างๆ ร้านกาแฟ ร้านอาหารดีๆ มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่
ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้สมกับที่ประเทศเยอรมันต้องการให้ไลพ์ซิกเป็น
ศูนย์กลางของเยอรมนี (CENTER OF GERMANY) นำท่านชมอนุเสาวรีย์การรบแห่งสหประชาชาติ (Monument to 
the battle of nations) อนุเสาวรีย์ที่มีความสูง 91 เมตร สร้างเสร็จขึ้นในปีค.ศ. 1913 ในวาระที่ครบรอบ 100 ปี เพ่ือ
รำลึกถึงเหล่าทหารหาญที่ร่วมรบ และมีชัยชนะต่อกองทัพของนโปเลียนในยุทธการที่ไลป์ซิกในปีค.ศ. 1813 นำท่านชม
จตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) เป็นย่านท่ีมีอาคารสไตล์เรเนซองก์ ซึ่งถูกใช้เป็นศาลาว่าการเมืองเก่า ที่ว่าสวยงาม
ที่สุดแห่งนึงของประเทศเยอรมัน ปัจจุบันถูกใช้เป็นท่ีตั้งของตลาด และการจัดงานต่างๆ  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเด้น (Dresden) (ระยะทาง 120 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  เมืองเก่าแก่ที่

ตั้งอยู่บนแม่น้ำเอลเบ้ (Elbe River) และเมืองอันเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 800 ปี ที่มีความสวยงามของอาคารและ
บ้านเรือนเป็นอย่างมาก  ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นเมืองแห่งนี้ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดของฝ่าย
สัมพันธมิตร ก่อนที่จะมีการบูรณะและซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ จนเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญเม่ืองหนึ่งของ
ประเทศเยอรมันในปัจจุบัน นำท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารแห่งเดรสเด้น (Dresden Frauenkirche) มหาวิหารของ
ศาสนาคริสต์ โปรเตสแตนต์ นิกายลูเทอแรน ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ก่อนที่จะได้รับการบูรณะภายหลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 ตามสไตล์บารอกอันสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็น 1 ในมหาวิหารที่มีโดมใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย 
จากนั้นนำท่านชมความงามของ The Furstenzug (Procession of Princes) กำแพงที่มีความยาวประมาณ 101 
เมตร และสูง 10.46 เมตร ประดับด้วยกระเบื้องซึ่งบรรยายถึงขบวนเสด็จของกษัตริย์แห่งแซกโซนี่ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 
จนองค์สุดท้ายในศตวรรษที่ 20 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกำแพงที่ประดับด้วยกระเบื้องที่ยาวที่สุดในโลก 

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
นำทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Radisson Blu Park Hotel **** หรอืเทียบเท่า   



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วันทีห่ก กอรล์ซิ - กรงุปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอร์ลิซ (Gorlitz) (ระยะทาง 109 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  เมืองที่ตั้งริมฝั่ง

แม่น้ำนีไอส์ (Neisse) และเป็นเมืองทิศตะวันออกสุดของประเทศเยอรมัน อีกทั้งยังมีอาณาเขตติดกับประเทศโปแลนด์ 
เพียงแค่ข้ามผ่านแม่น้ำนีไอส์จากเมืองสกอร์เซเลค ประเทศโปแลนด์ (Zgorzelec) เท่านั้น เมืองแห่งนี้ยังเป็นแหล่งรวม
สถาปัตยกรรมต่างๆ กว่า 3,500 แห่ง จึงทำให้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่สวยที่สุดอีกแห่งนึงของประเทศเยอรมัน อีกทั้งยังเคย
เป็นเมืองเจ้าภาพในการจัดเทศกาลต่างๆ รวมไปถึงถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ต่างๆ อาทิ Inglorious Bastards, 
Monuments Men และ Around the world in 80 days  นอกจากนี้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองนึงที่ไม่ถูกทำลายในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองกอร์ลิซ และความสวยงามของหมู่ตึกสไตล์บารอก (Barockhaus) 
ซึ่งเป็นหมู่ตึกที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม และเคยเป็นหมู่ตึกที่เคยถูกใช้เป็นย่านการค้าที่สำคัญของเมือง อีกทั้งยังเป็น
ที่อยู่อาศัยของชนช้ันสูงอีกด้วย ปัจจุบันหมู่ตึกเหล่านี้ถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดที่เก็บหนังสือไว้มากกว่า 
150,000 เล่ม (ไม่รวมค่าเข้าชมในตัวตึก)  นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ศาลาว่าการเมือง (Gorlitzer Rathaus) ที่ตั้งอยู่ตรงย่าน
ตลาดเมืองเก่า ซึ่งตัวอาคารมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบ เรเนซองส์ บารอก และนีโอเรเนซองส์ และนำท่านเดินเที่ยวชม
เมือง และเก็บภาพตามอัธยาศัย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 
บ่าย นำเดินทางสู่ กรุงปราก หรือเรียกกันในภาษาท้องถิ่นว่า “ปราฮา (Praha)”  (ระยะทาง 168 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กท่ีมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปราว 2,000 ปี ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอัน
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบ โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอคกรวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆทำให้กรุง
ปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันและองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุงปราก
เป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมปีค.ศ. 1992   ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่าง
มากโดยเฉพาะคู่รัก นำท่านเดินสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ 
อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 และถูกเรียกว่า “สะพานปราก” ได้เปลี่ยนชื่อสะพาน
ตามพระนามของพระเจ้าชาร์ลในปีค.ศ. 1870 บนสะพานประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ และชาวคริสต์เชื่อว่า
หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้และขอพรจากนักบุญจอห์นเพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่าน
ชมย่านจัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ที่คลาสสิกโดยเฉพาะอาคารศาลาว่าการเมืองของกรุงปราก  ท่านจะได้เห็น
สถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปืน ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม จากนั้น 
นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสใจกลางเมือง จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต  (Staré Mesto) สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณ
โดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจน ได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกให้ป็นมรดกโลก  บริเวณจัตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ วิหารตินส์ และ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ ชั่วโมงจะมีตุ๊กตา
สาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ 
ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวท่ีเก่าแก่ที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปป้ิงในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์ค 
แอนด์ สเปนเซอร์หรือ ร้านค้าแบรนด์เนมอื่นๆ หรือจะเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองน่ารักสไตล์เช็กและโบฮีเมียนที่มีให้
เลือกมากมาย เช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ ที่ประดับด้วยเงิน, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปัก รวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ 
ฯลฯ จากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เดินชมเมือง และซื้อของฝากตามอัธยาศัย  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นำทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Vienna House Diplomat **** หรอืเทยีบเทา่   



 
 

 

 
 
วันทีเ่จ็ด ปราสาทปราก  
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
                     นำท่านเข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็กสร้างขึ้นใน                  ปี 

ค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริโวจ เพื่อเป็นท่ีพักของเหล่าราชนิกูล ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นท่ีพักของประธานาธิบดีเช็ก จากนั้นนำท่าน
ชมความใหญ่โตและสวยงามของตัวปราสาท และนำท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส (Saint Vitus Cathedral)โบสถ์เก่าแก่ที่
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบโกธิค มีการก่อสร้างเรื่อยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 
1929 ที่ประดับตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกสีที่งดงามเป็นเรื่องราวของนักบุญและคริสต์ศาสนา อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎ
เพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนทำให้กรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  

 
12.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินปราก (PRG) มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ     ณ 

ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
14.35 น. เดินทางออกสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียด้วยเที่ยวบิน OS708 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10นาที)   
15.30 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพฯ 
23.20 น. เดินทางออกสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน OS25 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10ชั่วโมง) 
     



 
 

 
 
วันที่แปด กรงุเทพฯ 
14.20 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  
 
ราคา 89,900 บาท (รวมคา่วซีา่): 27 ธ.ค. 65 -3 ม.ค. 66 
การบรกิาร อตัราคา่บรกิาร (บาท) 

ราคาผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูห่รอื เดก็ 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ ่1 ทา่น 89,900 
ราคาเดก็อายุไมเ่กิน 2 ป ี1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) โปรดสอบถาม 
พกัเดีย่วชำระเพิม่ทา่นละ 12,000 
ราคาที่นัง่ชัน้ธรุกจิ (Business Class) ชำระเพิ่มจากราคาทวัร ์
เริม่ตน้ทีท่่านละ 
(BKK-ZRH//PRG-BKK) 

90,000 

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

67,900 

หากมวีซีา่เชงเกน้แล้ว หกัคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ  4,000 
 
 
 
 
 



 
 

หมายเหต:ุ (คดิ ณ วนัที ่8 ส.ค. 2565) 
 ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคานำ้มนัที่ปรบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเปน็จรงิทีส่ายการบนิ ประกาศปรบั และทีม่ี
เอกสารยนืยนัเทา่นั้น  

 กรณทีีค่ณะไมค่รบจำนวน 15 ทา่น ทางบรษิัทฯสงวนสทิธิใ์นการออกเดนิทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 30 
วันกอ่นการเดนิทาง แตห่ากทางนกัทอ่งเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะชำระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ีนกัทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า
ทีก่ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไ 
 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วประเทศเยอรมัน (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินสวิสแอร์ (LX/OS) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน้ำหนักไม่เกิน  23 

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

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

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

ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 เจ้าหน้าที่ (ผู้นำเที่ยวไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศ เยอรมัน 
 
 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร) 
 น้ำด่ืมบนรถ 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถ้าม)ี 
 ค่าโรงแรม ค่าโรงแรม SHA+/ Alternative Quarantine/ Test & Go หรือ State Quarantine ตามมาตราการรัฐ (ถ้าม)ี 

 
 
 
 
 
 



 
 

เงือ่นไขการชำระคา่บรกิารและการจองทัวร ์
1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำ งวดที่ 1: สำรองที่นั่งจ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ

ได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวัน

จองทัวร์ หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ชำระค่ามัดจำมาแล้ว จะ
ถือว่าการจองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว 

3. หากท่านต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกันทั้งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดง
ตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากเจ้าหน้าที่ 

5. นักท่องเที่ยวต้องชำระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ งวดที่ 2: ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณีนักท่องเที่ยวไม่
ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 
9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทาง
บริษัท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ 

อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งการยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์
อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อม
หลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -16 วัน หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์  
 ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทาง
บริษัท 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 
 



 
 

เงือ่นไขและขอ้กำหนดอืน่ๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกการ

ปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการ
เพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำ นำหน้า ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ชำระเงินมัดจำ หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่เป็นฝ่ายส่งข้อมูลมาผิดพลาดเองให้กับทางบริษัทเรา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

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

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง 
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ
ของบริษัทกำกับเท่านั้น 

 
ขอ้แนะนำและแจง้เพือ่ทราบ 

 สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 
ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 8 กก.  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง 
 กรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย              การ

บิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด  

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง                                หรือแจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           เข้าเมือง  



 
 

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ             หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

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

ตั๋วเครือ่งบนิ  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่
สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทาง
บริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ 
Refund ได้เท่านั้น) 
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจังหวัดและมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเพ่ือได้รับเอกสาร
ยืนยันว่ากรุ๊ปทัวร์นั้น สามารถออกเดินทางได้ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  
 
การสะสมไมล ์

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

 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE ROOM ) 
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน  ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้
ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

กระเปา๋เลก็ถอืตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ  

 กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรณุา
ใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง 
โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดง
ต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 



 
 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

 สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ 
Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 

 สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกว้าง  
( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
 
 
สถานทีเ่ขา้ชม 

 โปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นปิดทำการ หรือปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น หรือสลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่
ดังกล่าว แต่เหตุมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทาง
บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเนื่องจากได้ชำระค่าเข้าชมไปแล้ว 

 
การชดเชยคา่กระเปา๋ในกรณเีกดิการสญูหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเปา๋ใบใหญท่ี่เชค็ไปกับเครือ่ง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบ
ชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่าน้ัน ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 
400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมี
ค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัท
ทัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย
ให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัม
เท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การ
ชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่าน้ัน 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 
หลงัจากการจองทัวรแ์ละชำระเงนิมดัจำ ทางบรษิทัถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีร่ะบไุวข้้างตน้แล้ว 
 
 



 
 

เอกสารประกอบการยื่นวซีา่เชงเกน้ ประเทศเยอรมัน 
         (ระยะเวลาการพจิารณาวีซา่ประมาณ 10 วันทำการ) 
หากผูส้มคัรเคยมาสแกนนิ้วมอืที่ประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ล้ว กรณุาแจง้เจ้าหนา้ที่กอ่น 

1. หนงัสอืเดินทางจะตอ้งมอีายุใชง้านเกนิ 6 เดอืนขึน้ไป 
2. รปูถ่ายขนาด 35 X 45 มม.  จำนวน 2 ใบ พืน้ฉากหลงัสขีาว หา้มมเีงา หา้มสวมแว่นสายตา และจอ้ตอ้งมคีวามคมชดั และถา่ย

ไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน 
ตัวอยา่งรปูทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ 
 

 
 

3. สำเนาทะเบยีนบา้น/ สำเนาทะเบยีนสมรส/ สำเนาใบมรณะบตัร 
4. สำเนาการเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้ม)ี 
5. หลกัฐานการฉดีวคัซนี Covid – 19 ***สำคญัมาก*** 
6. หลกัฐานการทำงาน 

 หากทา่นเปน็เจ้าของกจิการ – สำเนาจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ของท่านในคณะกรรมการบรษิทั (หนงัสอืตอ้งออก
ไมเ่กนิ 3 เดอืน กอ่นวนัไปยืน่วซีา่) 

 หากทา่นเปน็เจ้าของรา้นคา้ – สำเนาจดทะเบยีนพาณิชยท์ีม่ีชือ่ท่านเปน็เจา้ของรา้นคา้ 
 หากทา่นเปน็พนกังานบรษิทั – ตอ้งใหท้างนายจา้งหรอืบรษิทัออกจดหมายรบัรองการทำงาน ทีร่ะบตุำแหนง่ 
ระยะเวลาการจา้งงาน และเงนิเดอืน พมิพ์เปน็ภาษาองักฤษ (จะตอ้งออกหนงัสอือไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยื่นวซีา่) 

 หากทา่นเปน็ข้าราชการ – ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองการทำงานจากหน่วยงานของทา่น พมิพเ์ปน็ภาษาองักฤษ (จะตอ้ง
ออกหนงัสอือไม่เกนิ 30 วนั กอ่นวนัยื่นวซีา่) 

 หากทา่นเปน็เจ้าของกจิการที่ไมก่ารจดทะเบยีน – จะตอ้งทำหนงัสอืรบัรองตวัเอง พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้
เตรยีมเอกสารประกอบ อาทเิชน่ สำเนาการเช่าพืน้ที ่เปน็ต้น (บางกรณกีรณุาตดิตอ่เจา้หน้าที ่แผนกวซีา่ เพือ่ขอคำ
ปรกีษากอ่นการยืน่วซี่า) 
 



 
 

 
กรณเีดก็ทีม่อีายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ ์จะตอ้งเตรยีมเอกสารเพิ่มเติมดงันี้ 

1. สำเนาสตูบิัตร 
2. ขอหนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษาว่าขณะนัน้กำลงัศกีษาอยูช่ั้นใด 
3. ขอหนงัสอืยนิยอมจากเขต (กรณทีีไ่มไ่ด้เดนิทางทัง้ครอบครวั) 

 หากเดนิทางกบัผูอ้ื่นทีม่ิใชบ่ดิามารดา จะตอ้งทำหนงัสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขตหรอือำเภอเทา่นั้น และ
ใหร้ะบุวา่เดนิทางกบัใคร และมคีวามสมัพนัธอ์ย่างไรกบัครอบครวั 

 หากเดนิทางกบับิดา มารดาจะตอ้งทำหนงัสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขตหรอือำเภอเทา่นั้น และระบุวา่
มารดายนิยอมใหเ้ดนิทางกบับดิา (ระบุชือ่บดิา) 

 หากเดนิทางกบัมารดา บิดาจะตอ้งทำหนงัสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขตหรอือำเภอเทา่นั้น และระบุวา่บิดา
ยนิยอมใหเ้ดนิทางกับมารดา (ระบุชือ่มารดา) 

 

7. หลกัฐานการเงนิ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัจดหมายรบัรองการเงนิจากธนาคาร เปน็ภาษาองักฤษ 
 จดหมายรบัรองการเงนิ (Bank Certificate) โดยระบุวา่ To whom it may concern (ซึง่ไมร่ะบสุถานทตู)พรอ้มชือ่
เจ้าของบญัช ีทีอ่อกจากธนาคารและใชฉ้บับจรงิในการยืน่เทา่นัน้ ซึง่ตอ้งทำกอ่นการยืน่วซีา่ 15 วัน 

 สเตทเม้นบญัชอีอมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืน  
ที่มกีารปรบัสมุดกอ่นหน้าวันนดัยืน่วซีา่ 15 วนั สมมตุิวา่ทา่นมคีวิยืน่วซีา่ 15 ธันวาคม ทา่นจะตอ้งมยีอดการปรบั
สมุดครัง้ลา่สดุ ในวันที ่1 ธันวาคมเปน็ครัง้สดุทา้ย 

กรณบีญัชฝีากประจำ 
 สำเนาบัญชีฝากประจำ จะตอ้งมวีันครบกำหนดภายหลงัจากวนัเดินทางกบับรษิทั แตท่า่นตอ้งแนบบญัช ี               
ออมทรพัยม์าดว้ย 

การรบัรองการเงนิ 
จดหมายรบัรองการเงนิ (Bank Certificate)ตามรายละเอยีดดา้นบน ตอ้งระบชุือ่เจา้เของบัญช ีและตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรบัรองใน
จดหมายด้วย  

 หากเปน็ครอบครวัเดยีวกัน ทา่นจะตอ้งแนบเอกสารทีแ่สดงความสัมพนัธ์ของเจา้ของบัญชแีละตัวทา่น อาท ิสำเนา
ทะเบยีนบา้น สำเนาทะเบยีนสมรส สำเนาสตูบิตัร เปน็ตน้ 

 หากเปน็นายจา้งรบัรองการเงนิใหล้กูจา้ง กรณุาใหธ้นาคารจดหมายรบัรองโดยระบชุือ่นายจา้ง และชือ่ลกูจา้งที่
นายจา้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยให ้

หมายเหต:ุ  
 ยอดเงนิจะตอ้งมไีมต่่ำกว่า 100,000 บาท ตอ่การยืน่วซีา่ 1 ท่าน สำหรบับญัชอีอมทรพัยต์อ้งมกีารเดนิบญัชอีย่าง
สม่ำเสมอ 

 หากบญัชีของทา่นมีการเดินบญัชไีมต่อ่เนือ่งจะตอ้งใช้ สำเนาการเดนิบัญช ีหรอื Statement ทีอ่อกโดยธนาคารทกุ
กรณ ี

 สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี 
8. ทางบรษิทัขอความร่วมมอืทกุทา่นไปสมัภาษณ ์และสแกนนิ้วตามวนัและเวลานัดหมาย ซึง่ทางบรษิทัจะ  สง่เจา้หน้าทีไ่ปอำนวย

ความสะดวก และประสานงานตามขัน้ตอนของการยืน่วซีา่  
9. กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางกบับรษิทัฯ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูต เพือ่ทำการยกเลกิวซี่า                                      

ของท่าน เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะมกีารบนัทกึในนามบรษิัทเพือ่เปน็การเกบ็สถติิ 
10. ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าใหก้บัผูส้มคัรทกุกรณ ี 



 
 

หากสนจองกรณุาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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