อัพเดทล่ าสุ ด 30 พ.ย. 60
TOUR CODE: AZLX01

8 วัน 6 คืน สวิส – เยอรมัน – เชก

ซูริค – ขึ้นเขาทิตลิส – ลูเซิร์น - ซอฟฮาวเซ่น – น้ าตกไรน์ – เมทซิ งเก้น เอ้าเลท
โรเทนเบิร์ก - วูซเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก - แบมเบิร์ก – คาโลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้ น... 63,900 บาท
(ไม่ รวมค่ าวีซ่า)
ราคา 63,900 บาท: 14-21 มี.ค. 61 (โปรโมชั่น)
ราคา 67,900 บาท: 16-23 ก.พ. 61
ราคา 69,900 บาท: 1-8 พ.ค. 61, 3-10 มิ.ย. 61
ราคา 72,900 บาท: 6-13 เม.ย. 61, 7-14 เม.ย. 61

แผนทีก่ ารเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพ – ซูริค

09.30 น.

พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ สายการบินสวิสแอร์ (LX) แถว G 1-6 (Row G 1-6) ประตู
ทางเข้าที่ 4 อาคารผูโ้ ดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ เมืองซู ริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ด้วยเที่ยวบิน LX181 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.45
ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ มี
บริ การอาหารกลางวันและอาหารค่า ระหว่างเที่ยวบินสู่ เมืองซูริค
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ นาท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Holiday Inn Zurich Messe**** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 1)

12.40 น.

19.30 น.

วันทีส่ อง

ซูริค – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บา้ นแองเกิ้ ลเบิร์ก (Engelberg) (ระยะทางประมาณ 95 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ
1.30 ชัว่ โมง) ซึ่งอยูเ่ ชิงเขาที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ จากนั้นนาท่านขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ด้วยกระเช้า
ลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุ ดหมุน 360 องศา ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพอันงดงามของ
เทือกเขาแอลป์ ตลอดเส้นทาง เข้าชมถ้ าน้ าแข็ง Ice Grotto ที่ไม่เคยละลาย จากนั้นเชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับ

การเล่นหิ มะบนลานสกี สุ ดแสนประทับใจเป็ นอย่างยิ่ง และชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วย
หิ มะอันขาวโพลน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น Panorama

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทางประมาณ 36 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองที่
อยู่เกือบใจกลางประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ จนได้รับสมญา
นามว่า “หลังคาแห่ งยุโรป” นาท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุด
ในโลกซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 และยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงไว้สภาพเดิมจนเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองลูเซิ ร์น จากนั้นนาท่านเดิ นแวะถ่ายรู ปคู่กบั อนุ เสาวรี ยส์ ิ งโตหิ น (Lion Monument) ที่ออกแบบและ
แกะสลักโดย เบอร์ เทล ธอร์ วลั เซ่ น เพื่อระลึกถึงเหล่าทหารหาญที่เสี ยชี วิตในช่ วงสงครามฝรั่งเศส นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทางประมาณ 53 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองที่มีชื่อเสี ยง
ระดับโลก อันเป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรม การคมนาคมซึ่ งรวมไปถึงทั้งทางบกและการจราจรทาง
อากาศ ซึ่งบางครั้งเมืองซูริคมักถูกเรี ยกว่า “เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์”

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Holiday Inn Zurich Messe**** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีส่ าม

นา้ ตกไรน์ – เมทซิงเก้น เอ้าเลท

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็ นจตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็ น
ศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สาคัญของเมืองซู ริค ปั จจุบนั จัตุรัสแห่ งนี้ ได้กลายเป็ นชุมทางรถรางที่สาคัญของ
เมืองซู ริคและยังเป็ นศูนย์กลางของย่านธุ รกิ จ นาท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster
Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองซูริค ซึ่ งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 ตามสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์
โดยกษัตริ ยห์ ลุยส์แห่งเยอรมันเพื่อเป็ นสานักชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสู ง และใช้เป็ นโรงกษาปณ์ของเมืองซูริค
จนถึงศตวรรษที่ 13 นาท่านเดินทางสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) (ระยะทาง 53 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ
30 นาที) เมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และตั้งอยูท่ างตอนเหนือของแม่น้ าไรน์ เมืองที่ยงั คง
อนุรักษ์บา้ นเรื อนอันสวยงามอันเต็มไปด้วยกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองก์อนั สุ ดแสนคลาสสิ ค นา
ท่านชมความงามของน้ าตกไรน์ น้ าตกที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในยุโรป

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเมทซิงเก้น (Metzingen) (ระยะทาง 164 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 2.15 ชัว่ โมง) เมืองขนาด
เล็กที่ต้ งั อยูท่ างตอนใต้ของเมืองสตุ๊ตการ์ท นาท่านสู่ เมทซิ งเก้น เอ้าเลท (Outlet City Metzingen) ที่มีร้านค้า
แบรนด์ดงั มากกว่า 70 แบรนด์ อาทิ Burberry, Gucci, Coach และ Prada เป็ นต้น อิสระให้แก่ท่านในการเลือก
ซื้อสิ นค้า จากนั้นได้เวลาอันสมควร

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mercure Stuttgart Sindelfingen **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

โรเทนเบิร์ก - วูซเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโรเทนเบิร์ก (Rothenburg ob der Tauber) (ระยะทาง 149 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15
ชัว่ โมง) เมืองเล็กที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ า Tauber ถูกก่อตในสมัยศตวรรษที่ 10 สถาปั ตยกรรมในเมืองนั้นมีความ
งดงามเป็ นอย่างยิ่งที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวของสไตล์บี่ารอคและเรเนซองก์ นอกจากนี้ ยงั เป็ นเมืองที่อยู่
บนเส้นทางสายโรแมนติคอีกด้วย นาท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ถูกสร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 13 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองก์ จากนั้นนาให้อิสระแก่ท่านในการเดินเที่ยงชมเมืองและตลาด
คริ สต์มาสที่มีชื่อเสี ยงเป็ นอย่างมาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองวูซเบิร์ก (Wurzburg) (ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง) ตั้งอยูท่ างตอนเหนือ
ของแคว้นบาวาเรี ย ประเทศเยอรมัน เป็ นเมืองที่มีความงดงามอย่างมากทางด้านสถาปั ตกรรมแบบบารอก
ที่สวยที่สุดในเยอรมัน อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีชื่ออย่างมากในการทาไวน์ขาว นาท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั มหาวิหาร
วูซเบิร์ก (Wurzburg Cathedral) มหาวิหารสไตล์โรมาเนสก์ที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 4 ในประเทศเยอรมัน
ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1940 เพื่อใช้เป็ นมหาวิหารประจาเมืองและใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ที่สาคัญต่างๆ จากนั้นอิสระแก่ท่านในการเที่ยวชมเมือง และเก็บภาะความประทับใจ นาท่านเดินทางสู่ เมือง
นูเรมเบิร์ก (Nuremberg) (ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองประวัติศาสตร์แห่งแคว้นบาวาเรี ย
ที่เคยเป็ นศูนย์กลางของชาวโรมันที่ยงั คงทิ้งอดีตต่างๆ ไว้ให้ดูต่างหน้า อาทิถนนที่ถูกสร้างด้วยหิ นก้อนใหญ่
และบ้านเรื อนที่ปลูกสร้างสไตล์โรมัน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hotel Mercure Nuremberg **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

แบมแบร์ ก – คาโลวี วารี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จตั ุรัสเมืองเก่า (Hauptmarkt) อันเป็ นใจกลางเมืองนู เรมเบิร์กมาตั้งแต่สมัยอดีต ที่ยงั คงถูก
อนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี ปั จจุบนั ยังคงถูกใช้เป็ นตลาดนัดขายของ และตลาดคริ สมาสต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน
ในช่วงเทศกาลอีกด้วย นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั มหาวิหารแห่ งนูเรมเบิร์ก (Frauenkirche Nuremberg) มหาวิหาร
สไตล์บริ กโกธิ ค (Brick Gothic) ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ ลที่ 9 แห่ งอาณาจักรโรมัน ซึ่ งมีจุดเด่นเป็ น
นาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจัว่ ของหน้าโบสถ์พระแม่มาเรี ย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมในปี
ค.ศ.1509 เพื่อเป็ นการราลึกถึงพระราชกฤษฏีกาทองคาของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 แห่ งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เ มื องแบมเบิ ร์ ก (Bamberg) (ระยะทาง 94 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1.30 ชั่ว โมง)

เมื อ งสวยตามแบบสถาปั ต ยกรรมบารอกและร็ อ คโคโค่ ซึ่ งตั้ง อยู่ ท างตอนเหนื อ ของแคว้น บาวาเรี ย
บนริ มฝั่ งแม่น้ าเร็ กนิ ทซ์ (Regnitz) จนได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า ลิตเติ้ล เวนิ ส (Little Venice)
นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั ศาลาว่าการเมืองแบมเบิร์ก (Bamberg Town Hall) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1467 ผสมผสานกัน
ระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ก บารอก และร็ อคโค่โค่ จึงทาให้ศาลาว่าการแห่ งนี้ สวยเด่นเป็ นสง่าอยูก่ ลาง
แม่น้ าเร็ กนิ ทซ์ นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั มหาวิหารแบมเบิร์ก (Bamberg Cathedral) มหาวิหารสไตล์โรมาเนสก์ที่
ถูกสร้ างในปี ค.ศ. 1002 และมีการแกะสลักตกแต่งได้อย่างวิจิตรทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งยังเป็ นที่ฝัง
พระศพพระเจ้าเฮนรี่ ที่ 2 แห่ งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์ สิ ทธิ์ อีกทั้งแบมเบิร์กยังถูกยกให้เป็ นมรดกโลกโดย
องค์กรยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1993
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาโลวี วารี (Karlovy Vary) (ระยะทาง 175 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่ โมง)
เมืองสวยของสาธารณรัฐเช็ก หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาด เป็ นเมืองที่มีการค้นพบน้ าแร่ โดยพระเจ้า
ชาร์ ลที่ 4 ซึ่งดารงตาแหน่งเป็ นพระจักรพรรดิ์แห่ งจักรวรรดิโรมันตะวันออก อีกทั้งยังเคยใช้เป็ นสถานที่ ถ่าย
ทาภาพยนตร์เรื่ องเจมส์ บอนด์ 007 ตอน คาสิ โนรอยัลอีกด้วย นอกจากนี้เมืองนี้ยงั เป็ นแหล่งกาเนิดของเหล้า
พื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยง BECHEROVKA ซึ่งเพาะบ่มแอลกอฮอล์ร่วมกับสมุนไพรชั้นดี โดยชาวเช็กมีความเชื่อว่า
หากเหล้า สมุ น ไพรดัง กล่ า วนี้ จะสามารถรั ก ษาโรคที่ เ กี่ ย วกับ ทางเดิ น อาหารได้
น าท่ า นเที่ ย วชม
“เมืองคาโลวี วารี ” เมืองน้ าแร่ ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งตั้งอยูใ่ นหุ บเขาริ มสองฝั่งแม่น้ าเทบลา
เป็ นเมืองที่มีแหล่งน้ าแร่ ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ าพุร้อนถึง 12 แห่ ง น้ าพุที่ร้อนที่สุดอยูใ่ นศูนย์นิทรรศการซึ่ง
มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในศูนย์แห่งนี้มีการจัดแสดงสายน้ าแร่ และนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่นิยมมา
เข้าคอร์สสปาเพื่อรักษาสุ ขภาพที่เมืองแห่ งนี้ นอกจากนี้คาโลวี วารี ยงั มีสถาปั ตยกรรมที่งดงามที่ เหมาะแก่การ
เดินเที่ยวชมเมืองเป็ นอย่างยิง่ เช่น โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน, โบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์, วิหารของเซนต์ปี
เตอร์ , และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างแบบสถาปั ตยกรรม ทูโอดอร์ เป็ นต้น จากนั้นให้อิสระแก่ท่านเดินเล่น
ถ่ายรู ปชมเมืองหรื อเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hotel Jean Carlos **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ก

คาโลวี วารี - ปราก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาเดินทางสู่ กรุ งปราก หรื อเรี ยกกันในภาษาท้องถิ่นว่า “ปราฮา (Praha)” (ระยะทาง 150 ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กที่มีประวัติศาสตร์ยอ้ นหลังไปราว 2,000 ปี ที่เต็มไปด้วย
สถาปั ตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น สถาปั ตยกรรมแบบ โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอคกรวมทั้ง
ศิลปะรู ปแบบต่างๆทาให้กรุ งปรากเป็ นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็ นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน

และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุ งปรากเป็ นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมปี ค.ศ. 1992 ปั จจุบนั เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะคู่รัก
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

นาท่านชมย่านจัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ที่คลาสสิ กโดยเฉพาะอาคารศาลาว่าการเมืองของกรุ งปราก
ท่านจะได้เห็นสถาปั ตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่ า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปื น ที่ได้รับการอนุรักษ์
ไว้เป็ นอย่างดีเยี่ยม จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ จตั ุรัสใจกลางเมือง จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (Staré Mesto)
สถานที่นดั พบของชาวปราก บริ เวณโดยรอบล้วนเป็ นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความ
งดงามโดดเด่นจน ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ป็นมรดกโลก บริ เวณจัตุรัสแห่ งนี้ เป็ นที่ต้ งั ของ
วิหารตินส์ และ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ ชัว่ โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริ สต์ (12 Apostles) ออกมาเดิน
ผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริ เวณใกล้เคียงกันนี้ ยังเป็ นที่ต้ งั ของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่
ที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้ งในห้างสรรพสิ นค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์หรื อ
ร้ านค้าแบรนด์เ นมอื่ นๆ หรื อจะเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ ระลึ กพื้น เมื องน่ ารั กสไตล์เช็กและโบฮี เ มี ยนที่ มีให้เลื อก
มากมาย เช่น เครื่ องแก้วสี ต่างๆ ที่ประดับด้วยเงิน, ตุ๊กตาหุ่ นกระบอก, งานผ้าปั ก รวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่าง
รู ปแบบ ฯลฯ จากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เดินชมเมือง และซื้อของฝากตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hotel NH Prague **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีเ่ จ็ด

ปราสาทปราก – ซูริค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมปราสาทแห่ งกรุ งปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็กสร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริ โวจ เพื่อเป็ นที่พกั ของเหล่าราชนิ กูล ซึ่ งปั จจุบนั ใช้เป็ นที่พกั ของประธานาธิ บดีเช็ก
จากนั้นนาท่านชมความใหญ่โตและสวยงามของตัวปราสาท และนาท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส (Saint Vitus
Cathedral)โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบโกธิค มีการก่อสร้างเรื่ อยมาเป็ นเวลาหลายร้อย
ปี จนมาเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 ที่ประดับตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกสี ที่งดงามเป็ นเรื่ องราวของนักบุญ
และคริ สต์ศาสนา อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริ ยผ์ สู ้ ร้างความเจริ ญ
สู งสุ ดจนทาให้กรุ งปรากกลายเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ นาท่าน
เดินสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างด้วยหิ นขนาดใหญ่ อันเป็ นสัญลักษณ์
ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 และถูกเรี ยกว่า “สะพานปราก” ได้เปลี่ยนชื่อสะพานตามพระ
นามของพระเจ้าชาร์ลในปี ค.ศ. 1870 บนสะพานประดับด้วยรู ปปั้ นของนักบุญถึง 28 องค์ และชาวคริ สต์เชื่อว่า
หากเดิ น ผ่านสะพานแห่ งนี้ และขอพรจากนักบุ ญจอห์ นเพื่อ ความเป็ นสิ ริมงคล อิ สระให้ท่านถ่ ายรู ปตาม
อัธยาศัย

14.40 น.
16.00 น.
17.50 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินปราก (PRG) มีเวลาให้ท่านได้ทาคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ
ณ ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
เดินทางออกสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดว้ ยเที่ยวบิน LX1487 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงเมืองซูริค เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องกลับกรุ งเทพฯ
เดินทางออกสู่ กรุ งเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน LX 180 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่ โมง)

วันทีแ่ ปด

กรุงเทพฯ

09.35 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

11.30 น.

8 วัน 6 คืน สวิส – เยอรมัน – เชก
(ไม่ รวมค่ าวีซ่า)
วันเดินทาง: 14-21 มี.ค. 61
การบริการ

อัตราค่ าบริการ (บาท)

ราคาผู้ใหญ่ พักห้ องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 7 - 11 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริม
เตียง)
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 - 6 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริม
เตียง)
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริม
เตียง)
พักเดี่ยวท่ านละ
ราคาทีน่ ั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) ชาระเพิม่ จากราคาทัวร์
เริ่มต้ นทีท่ ่ านละ
(BKK-ZRH//PRG-BKK)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋ว (Land Only)
(BKK-ZRH//PRG-BKK)
ค่ าวีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ประมาณ

63,900
60,900
57,900
โปรดสอบถาม
10,000
95,000

43,900
3,200

วันเดินทาง: 16-23 ก.พ. 61
การบริการ

อัตราค่ าบริการ (บาท)

ราคาผู้ใหญ่ พักห้ องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 7 - 11 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริม
เตียง)
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 - 6 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริม
เตียง)
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริม
เตียง)

67,900
64,900
61,900
โปรดสอบถาม

พักเดี่ยวท่ านละ
ราคาทีน่ ั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) ชาระเพิม่ จากราคาทัวร์
เริ่มต้ นทีท่ ่ านละ
(BKK-ZRH//PRG-BKK)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋ว (Land Only)
(BKK-ZRH//PRG-BKK)
ค่ าวีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ประมาณ

10,000
95,000

42,900
3,200

วันเดินทาง: 6-13 เม.ย. 61, 7-14 เม.ย. 61
การบริการ

อัตราค่ าบริการ (บาท)

ราคาผู้ใหญ่ พักห้ องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 7 - 11 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริม
เตียง)
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 - 6 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริม
เตียง)
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริม
เตียง)
พักเดี่ยวท่ านละ
ราคาทีน่ ั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) ชาระเพิม่ จากราคาทัวร์
เริ่มต้ นทีท่ ่ านละ
(BKK-ZRH//PRG-BKK)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋ว (Land Only)
(BKK-ZRH//PRG-BKK)
ค่ าวีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ประมาณ

72,900
69,900

วันเดินทาง: 1-8 พ.ค. 61, 3-10 มิ.ย. 61

66,900
โปรดสอบถาม
12,000
95,000

47,900
3,200

การบริการ

อัตราค่ าบริการ (บาท)

ราคาผู้ใหญ่ พักห้ องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 7 - 11 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริม
เตียง)
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 - 6 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริม
เตียง)
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริม
เตียง)
พักเดี่ยวท่ านละ
ราคาทีน่ ั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) ชาระเพิม่ จากราคาทัวร์
เริ่มต้ นทีท่ ่ านละ
(BKK-ZRH//PRG-BKK)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋ว (Land Only)
(BKK-ZRH//PRG-BKK)
ค่ าวีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ประมาณ
หมายเหตุ: (คิด ณ วันที่ 28 พ.ย. 2560)

69,900
66,900
63,900
โปรดสอบถาม
12,000
95,000

44,900
3,200

ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคานา้ มันทีป่ รับขึน้ ลง แต่ จะปรับตามความเป็ นจริงทีส่ ายการบิน ประกาศปรับ
และทีม่ ีเอกสารยืนยันเท่ านั้น
หากคณะเดินทางไม่ ถงึ 20 ท่ าน ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 3,000 บาท

โปรแกรมท่ องเที่ยวประเทศสวิส – เยอรมัน – เชก (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินสวิสแอร์ (LX) (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
กรมธรรม์น้ นั คลอบคลุมถึงสุ ขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว (เงื่อนไขตามกรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุ
เกิน 85 ปี ) หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุม้ ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณี สูญหายหรื อ
เกิดความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้จดั ส่ งให้
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชัว่ โมง/วัน), ค่าเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

เจ้าหน้าที่ (ผูน้ าเที่ยวไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน เท่ากับ 14 ยูโร)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร)
น้ าดื่มบนรถ
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าเดินทางและสัมภาระประจาโรงแรม (เพื่อป้องกันการสู ญหาย ควรดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง)
ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจา งวดที่ 1: สารองที่นงั่ จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยัน
กรุ๊ ปเดินทาง
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระค่าบริ การส่ วนที่เหลือ งวดที่ 2: ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฎิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิการเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง จะต้องส่ งแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งการ
ยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง
จะต้องส่ งแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงิน
ค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่นไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริ การ 100% ของค่าบริ การที่ชาระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่า
ล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปี ใหม่ 4-19วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้อขาดแบบมีเงื่นไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสาย
การบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษทั
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด
หรื อถูกการปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่
ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะ
ให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา นาหน้า ชื่อ เลขที่
หนังสื อเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา หรื อกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่เป็ นฝ่ ายส่ งข้อมูลมาผิดพลาดเอง
ให้กบั ทางบริ ษทั เรา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริ ษทั จะคานึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ ขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของบริ ษทั เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหาย หรื อ
ความเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น

ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
กรณี ที่ท่านมีขอ้ จากัดในการทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ ง
และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คื น ในกรณี ที่ ท่ า นปฎิ เ สธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้ บ ริ การที่ ท างทั ว ร์ จ ั ด ให้ ยกเว้น ท่ า นได้ ท าการตกลง
หรื อแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ ยกเว้นกรณี ฉุกเฉิน
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิ เสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี
เข้าเมือง
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดิ นทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง
1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
2. ผูส้ ู งอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรื อ เครื่ องมือต่างๆในการพยุงตัว
3. เด็กที่มี่อายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
(เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทวั่ ถึง)
ตั๋วเครื่ องบิน
การเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดิ นทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)

หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจังหวัดและมีการออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ได้รับเอกสารยืนยันว่ากรุ๊ ปทัวร์น้ นั สามารถออกเดินทางได้ ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ
การสะสมไมล์
หากท่านเป็ นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์(Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมล์กบั สายการบิน
สวิสแอร์ได้ อาทิ รอยัล ออคิดพลัส ส่ วนไมล์ แอนด์ สไมล์ (Mile and More) สามารถสะสมไมล์ได้
โรงแรมและห้ อง
ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ ง
อาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
โรงแรมหลายแห่ งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดี ยวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )

ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่ วนที่เกิน
กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
สถานที่เข้ าชม
โปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นปิ ดทาการ
หรื อปิ ดโดยมิ ไ ด้แ จ้งล่ ว งหน้า ทางบริ ษ ทั ฯจะคื น เงิ น ค่าเข้าชมตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นเอกสารของสถานที่ น้ ัน หรื อสลับ
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าว แต่เหตุมีการล่าช้า หรื อเหตุหนึ่ งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผล
ทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเนื่องจากได้ชาระค่าเข้าชมไป
แล้ว
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย (Lost)
ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า
คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจา ทางบริษัทถือว่ าท่ านได้
ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ ข้างต้ นแล้ ว

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเชงเก้ น ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์

(ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าประมาณ 5 – 10 วันทาการ)
หากผู้สมัครเคยมาสแกนนิว้ มือทีป่ ระเทศสวิตเซอร์ แลนด์ แล้ ว กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อน
1. หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนขึน้ ไป
2. รู ปถ่ ายขนาด 35 X 45 มม. จานวน 2 ใบ พื้นฉากหลังสี ขาว ห้ ามมีเงา ห้ ามสวมแว่ นสายตา และจ้ อต้ องมีความ
คมชัด และถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน
ตัวอย่ างรูปทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่า

3. สาเนาทะเบียนบ้ าน/ สาเนาทะเบียนสมรส/ สาเนาใบมรณะบัตร
4. สาเนาการเปลีย่ นชื่ อ – นามสกุล (ถ้ ามี)
5. หลักฐานการทางาน
หากท่ า นเป็ นเจ้ า ของกิจ การ – สาเนาจดทะเบี ยนบริ ษั ท ที่มีร ายชื่ อ ของท่ า นในคณะกรรมการบริ ษั ท
(หนังสื อต้ องออกไม่ เกิน 3 เดือน ก่อนวันไปยื่นวีซ่า)
หากท่ านเป็ นเจ้ าของร้ านค้ า – สาเนาจดทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อท่ านเป็ นเจ้ าของร้ านค้ า
หากท่ านเป็ นพนั กงานบริ ษัท – ต้ องให้ ทางนายจ้ างหรื อบริ ษัทออกจดหมายรั บรองการทางาน ที่ระบุ
ตาแหน่ ง ระยะเวลาการจ้ างงาน และเงินเดือน พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษ (จะต้ องออกหนังสื ออไม่ เกิน 30 วัน
ก่อนวันยื่นวีซ่า)
หากท่ านเป็ นข้ าราชการ – ต้ องขอหนังสื อรับรองการทางานจากหน่ วยงานของท่ าน พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
(จะต้ องออกหนังสื ออไม่ เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า)
หากท่ านเป็ นเจ้ าของกิจการที่ไม่ การจดทะเบียน – จะต้ องทาหนังสื อรับรองตัวเอง พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
พร้ อมทั้งเตรี ยมเอกสารประกอบ อาทิเช่ น สาเนาการเช่ าพื้นที่ เป็ นต้ น (บางกรณีกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่
แผนกวีซ่า เพื่อขอคาปรีกษาก่อนการยื่นวีซ่า)

กรณีเด็กทีม่ ีอายุไม่ ถึง 20 ปี บริบูรณ์ จะต้ องเตรียมเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
1. สาเนาสู ติบัตร
2. ขอหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ าขณะนั้นกาลังศีกษาอยู่ช้ันใด
3. ขอหนังสื อยินยอมจากเขต (กรณีที่ไม่ ได้ เดินทางทั้งครอบครัว)
หากเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่ บิดามารดา จะต้ องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรื ออาเภอ
เท่ านั้น และให้ ระบุว่าเดินทางกับใคร และมีความสั มพันธ์ อย่ างไรกับครอบครัว
หากเดินทางกับบิดา มารดาจะต้ องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรื ออาเภอเท่ านั้น และ
ระบุว่ามารดายินยอมให้ เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
หากเดินทางกับมารดา บิดาจะต้ องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรื ออาเภอเท่ านั้น และ
ระบุว่าบิดายินยอมให้ เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

6. หลักฐานการเงิน ต้ องเป็ นบัญชีเดียวกันกับจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซึ่งไม่ ระบุสถานทูต)
พร้ อมชื่ อเจ้ าของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใช้ ฉบับจริงในการยื่นเท่ านั้น ซึ่งต้ องทาก่ อนการยื่นวีซ่าอย่ าง
น้ อย 15 วัน
สเตทเม้ นบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
ที่มีการปรั บสมุดก่ อนหน้ าวันนัดยื่ นวีซ่าอย่ างน้ อย 15 วัน สมมุติว่าท่ านมีคิวยื่ นวีซ่า 15 ธันวาคม ท่ าน
จะต้ องมียอดการปรับสมุดครั้งล่าสุ ด ในวันที่ 1 ธันวาคมเป็ นครั้งสุ ดท้ าย
กรณีบัญชีฝากประจา
สาเนาบัญชี ฝากประจา จะต้ องมีวันครบกาหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริ ษัท แต่ ท่านต้ องแนบบัญชี
ออมทรัพย์ มาด้ วย
การรับรองการเงิน
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดด้ านบน ต้ องระบุชื่อเจ้ าเของบัญชี และต้ องระบุชื่อผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้ วย
หากเป็ นครอบครั วเดียวกัน ท่ านจะต้ องแนบเอกสารที่แสดงความสั มพันธ์ ของเจ้ าของบัญชี และตัวท่ าน
อาทิ สาเนาทะเบียนบ้ าน สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาสู ติบัตร เป็ นต้ น
หากเป็ นนายจ้ างรั บรองการเงินให้ ลูกจ้ าง กรุ ณาให้ ธนาคารจดหมายรั บรองโดยระบุชื่อนายจ้ าง และชื่ อ
ลูกจ้ างทีน่ ายจ้ างรับรองค่ าใช้ จ่ายให้
หมายเหตุ:

ยอดเงินจะต้ องมีไม่ ต่ากว่ า 100,000 บาท ต่ อการยื่นวีซ่า 1 ท่ าน สาหรับบัญชีออมทรัพย์ ต้องมีการเดินบัญชี
อย่ างสม่าเสมอ
หากบัญชี ของท่ านมีการเดินบัญชี ไม่ ต่อเนื่ องจะต้ องใช้ สาเนาการเดินบัญชี หรื อ Statement ที่ออกโดย
ธนาคารทุกกรณี
สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี
7. ทางบริ ษั ท ขอความร่ วมมื อ ทุ ก ท่ า นไปสั ม ภาษณ์ และสแกนนิ้ ว ตามวั น และเวลานั ด หมาย ซึ่ ง ทางบริ ษั ท จะ
ส่ งเจ้ าหน้ าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการยื่นวีซ่า
8. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางกับบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต เพื่ อทาการยกเลิกวีซ่า
ของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ ละประเทศ จะมีการบันทึกในนามบริษัทเพื่อเป็ นการเก็บสถิติ
9. ทางสถานทูตไม่ มีนโยบายในการคืนค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าให้ กบั ผู้สมัครทุกกรณี

