
 
 

 
 
 
 
 

 

                                              8 วนั 6 คืน สวสิ – ออสเตรีย – เชก   

 

ราคา 69,900 บาท (ไม่รวมค่าวซ่ีา): 25 พ.ย. – 2 ธ.ค., 2-9 ธ.ค. 
ราคา 72,900 บาท (ไม่รวมค่าวซ่ีา): 30 ธ.ค. – 6 ม.ค. 62 

**เทีย่วสบายรับไม่เกิน 25 – 26 ท่าน ต่อกรุ๊ป ** 

 บินตรงสู่กรุงซูริคกบัสายการบิน   (พกัค้าง 1 คืนแล้วค่อยเที่ยว) 
 ขึน้เขาริก ิราชินีแห่งขุนเขา 
 ชมเมืองเซนต์กลัเลน 

 ชมเมืองอนิซ์บรูก เมืองสวยแห่งแคว้นทโีรล 
 ชมเมืองซาลบวร์ก ถิ่นก าเนิดโมสาร์ท และกลิ่นอายของ The Sound of Music (Unesco) 

 ชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อนัแสนโรแมนติก (Unesco) 

 ชมเมืองเชสกี ้คลุมลอฟ ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย (Unesco) 

 ชมโรงงานเบียร์ Pilsener Urqell พร้อมลิม้ลองเบียร์ดังระดับโลก 
 ชมเมืองคาโลว ีวารี เมืองแห่งน า้แร่ทีส่วยทีสุ่ดในแคว้นโบฮีเมีย (Unesco) 

 ชมกรุงปราก เมืองเก่า (Unesco) เพลดิเพลนิกบัการเลือกซ้ือสินค้าและเกบ็ภาพความประทบัใจ 
 เข้าชมปราสาทปราก (Unesco) 

 

พกัโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอิม่อร่อยกบัอาหารพืน้เมือง และจีน ตลอดการเดินทาง 
พเิศษ! อิม่อร่อยกบัเมนูปลาเทร้าซ์  

พเิศษ!! พกัเมืองเชสกี ้คลุมลอฟ 1 คืน และเมืองคาโลวี วารี 1 คืน 
พเิศษ!!! หากเดินทางช่วงพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม ท่านจะได้สัมผสับรรยากาศคริสต์มาส มาร์เกต 

อพัเดทล่าสุด 11 ก.ย. 61   TOUR CODE: AZLX02 



 
 

แผนที่การเดนิทาง 

 
 

    

 
 
 
 
 



 
 

 
 

วนัแรก กรุงเทพ – ซูริค   

09.30 น.  พบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ี เคาน์เตอร์สายการบินสวิสแอร์ (LX)  แถว G 1-6 (Row G 1-6)  ประตู              
ทางเขา้ท่ี 4  อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
12.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ดว้ยเท่ียวบิน LX181 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11.45 ชัว่โมง)  

เพลิดเพลินกบัความบนัเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ
อาหารกลางวนัและอาหารค ่า ระหวา่งเท่ียวบินสู่เมืองซูริค 

19.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั NH Zurich Messe**** หรือเทยีบเท่า   
 

วนัทีส่อง ซูริค – ยอดเขาริก ิ– เซนต์ กลัเลน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวซินาว (Vitznau) (ระยะทาง 54 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองขนาดเล็ก

ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบลูเซิร์น น าท่านสู่ยอดเขาริกิ (Rigi Klum) ดว้ยการนัง่รถไฟเก่าท่ีสุดในทวีปยุโรปซ่ึงเปิด
ใช้บริการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1871 ก่อนท่ีจะมาใช้ระบบไฟฟ้าในปีค.ศ. 1907 จนถึงปัจจุบนั จากนั้นน าท่านชม
ความงามบนยอดเขาริกิ ท่ีมีทศันียภาพอนัสุดแสนโรแมนติกท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ย ทะเลสาบลูเซิร์น ทะเลสาบ

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

ซุก และทะเลสาบเลาเออส์ จนไดรั้บสมญานามวา่ ราชินีแห่งขุนเขา (Queen of Mountain) จากนั้นให้อิสระแก่
ท่านในการเก็บภาพความประทบัใจ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ กลัเลน (St. Gallen) (ระยะทาง 149 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)         
เมืองท่ีตั้ งอยู่ทางตะวนัออกของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ท่ีถูกตั้งข้ึนในศตวรรษท่ี 7 เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การศึกษา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซนต์ กัลเลน (St. Gallen 
Cathedral) มหาวิหารท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 8 เป็นแบบสไตล์โรมาเนสก์ และบารอก เพื่อเป็นส านกัสงฆ์
และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Radisson Blu St. Gallen **** หรือเทยีบเท่า   
 
 

 
 

วนัทีส่าม อนิซ์บรูก  – ซาลส์บวร์ก  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอินซ์บรูก (Innsbruck) (ระยะทางประมาณ 209 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เมืองหลวงของรัฐทีโรล ทางตะวนัตกของประเทศออสเตรีย ซึงลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาแอล์ปซ่ึงมีหิมะปกคลุม
ยอดเขาตลอดทั้งปี น าท่านเดินชมยา่นเมืองเก่าสุดคลาสสิคท่ีรายลอ้มไปดว้ยบา้นเรือนสมยัยคุกลาง น าท่านแวะ
ถ่ายรูปคู่กับโกลเด้นรูฟ (Golden Roof) สัญลักษณ์ของเมืองอินซ์บรูคท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 15 ด้วย
สถาปัตยกรรมโกธิกผสมบารอก และหลงัคาตกแต่งดว้ยทองส าริดจ านวน 2,738 แผน่ จากนั้นใหอิ้สระแก่ท่าน
เดินเท่ียวชมยา่นเมืองเก่าและซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 186 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) หน่ึง
ในเมืองท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัท่ีสุดในประเทศออสเตรีย ท่ีรายลอ้มไปดว้ยทิวทศัน์ท่ีสวยงามและบรรยากาศอนัโร
แมนติกของเทือกเขาแอลป์ และแม่น ้าซาลซ่า และเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เพลงช่ือกอ้งโลก The Sound of 
Music น าท่านชมและถ่ายรูปกบัสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนท่ีตั้ งอยู่ในเขตพระราชวงั มิราเบลท่ี
ตกแต่งดว้ยพนัธ์ุไมห้ลากหลายพนัธ์ุ และตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงาม จึงท าใหเ้ป็นท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียว น า



 
 

ท่านแวะถ่ายรูปคู่กบับา้นของโมสาร์ท ศิลปินและนกัประพนัธ์เพลงคลาสสิคช่ือกอ้งโลก จากนั้นให้อิสระแก่
ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมเมือง และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั   

  
ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Mercure Salzburg **** หรือเทยีบเท่า   
 

 
 

วนัทีส่ี่ ซาลบวร์ก – ฮัลล์สตัท – เชสกีค้ลุมรอฟ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 ท่านเดินทางสู่เมืองฮลัลส์ตทั (Hallstatt) (ระยะทาง 71 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่องเท่ียว

ขนาดเล็กท่ีเตม็ไปดว้ยบรรยากาศอนัสุดแสนโรแมนติก และทิวทศัน์อนัสวยงาม ซ่ึงตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเฉียง
ใตข้องทะเลสาบฮลัล์สตทั และถูกห้อมลอ้มดว้ยภูเขาอนัสูงชนั ให้อิสระแก่ท่านในการเดินเยี่ยมชมและเก็บ
ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

     

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเชสก้ี คลุมรอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 209 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชัว่โมง) เมืองทางตอนใตข้องประเทศสาธารณรัฐเชก และตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าวตัตาวา (Vtava River) ซ่ึงไหลผา่น
เมืองน้ีในลกัษณะโคง้งอเป็นคุง้ไปตามเนินเขา และคดเค้ียวเป็นรูปตวัเอส จนท าให้ลกัษณะภูมิประเทศคล้าย
หยดน ้าท่ีก าลงัจะหยดุจากขั้ว หรือท่ีนกัท่องเท่ียวรู้จกักนัในนาม “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย”  นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ี
มีการอนุรักษ์อาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลงั จนไดรั้บการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดก
โลกในปีค.ศ. 1992  น าท่านถ่ายรูปคู่กบัปราสาทเชสก้ี คลุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ปราสาทท่ีสร้างข้ึน
ในปีค.ศ. 1250  ตรงบริเวณเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าวตัตาวา นอกจากน้ีท่านจะได้ชมความงามของเมืองเชสก้ี 
คลุมลอฟ จากมุมสูง ณ จุดชมววิของปราสาทเชสก้ีคลุมลอฟ 

 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Old Inn  **** หรือเทยีบเท่า   
 



 
 

 
 

วนัทีห้่า เพลิเซ่น – คาโลว ีวารี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเพิลเซ่น (Plzen) (ระยะทาง 155 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชัว่โมง) เมืองทาง

ตอนใตข้องกรุงปราก ท่ีเป็นแหล่งผลิตเบียร์ช่ือดงัอยา่ง Pilsner Beer ท่ีก่อตั้งโดย Josef  Groll ชาวบาวาเรียในปี
ค.ศ. 1842 น าท่านเขา้ชมโรงงานผลิตเบียร์ Pilsner Urquell เบียร์ช่ือดงัแห่งประเทศสาธารณรัฐเชก ซ่ึงก่อตั้งมา
ตั้งแต่ปีค.ศ. 1842 ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัประวติัความเป็นมาของโรงเบียร์ และเคล็ดลบัการผลิตเบียร์ 
Pilsner Urquell lager อนัลือช่ือ และล้ิมลองเบียร์ชั้นเลิศจาก Pilsner Urquell 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคาโลวี วารี (Karlovy Vary)  (ระยะทาง 82 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)            
เมืองสวยของสาธารณรัฐเช็ก หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงคือ เมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองท่ีมีการคน้พบน ้ าแร่โดยพระเจา้
ชาร์ลท่ี 4 ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นพระจกัรพรรด์ิแห่งจกัรวรรดิโรมนัตะวนัออก อีกทั้งยงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ี ถ่าย
ท าภาพยนตร์เร่ืองเจมส์ บอนด์ 007 ตอน คาสิโนรอยลัอีกดว้ย  นอกจากน้ีเมืองน้ียงัเป็นแหล่งก าเนิดของเหลา้
พื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียง BECHEROVKA ซ่ึงเพาะบ่มแอลกอฮอล์ร่วมกบัสมุนไพรชั้นดี โดยชาวเช็กมีความเช่ือวา่
หากเหล้าสมุนไพรดังกล่าวน้ีจะสามารถรักษาโรคท่ี เ ก่ียวกับทางเดินอาหารได้  น าท่านเ ท่ียวชม                                  
“เมืองคาโลว ีวารี” เมืองน ้าแร่ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของแควน้โบฮีเมีย ซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาริมสองฝ่ังแม่น ้าเทบลา 
เป็นเมืองท่ีมีแหล่งน ้ าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน ้าพุร้อนถึง 12 แห่ง น ้าพุท่ีร้อนท่ีสุดอยูใ่นศูนยนิ์ทรรศการซ่ึง
มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในศูนยแ์ห่งน้ีมีการจดัแสดงสายน ้าแร่ และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมมา
เขา้คอร์สสปาเพื่อรักษาสุขภาพท่ีเมืองแห่งน้ี  นอกจากน้ีคาโลวี วารียงัมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงามท่ีเหมาะแก่การ
เดินเท่ียวชมเมืองเป็นอยา่งยิง่ เช่น โบสถข์องแมร่ีเมดิลีน, โบสถส์ไตลรั์สเซียนออร์ธอดอกซ์, วหิารของเซนตปี์
เตอร์, และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ เป็นตน้ จากนั้นให้อิสระแก่ท่านเดินเล่น
ถ่ายรูปชมเมืองหรือเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Spa Hotel Thermal **** หรือเทยีบเท่า   
 



 
 

 
 
 

วนัทีห่ก ปราก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าเดินทางสู่ กรุงปราก หรือเรียกกนัในภาษาทอ้งถ่ินวา่ “ปราฮา (Praha)”  (ระยะทาง 150 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กท่ีมีประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปราว 2,000 ปี ท่ีเต็มไปดว้ย
สถาปัตยกรรมอนัหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น สถาปัตยกรรมแบบ โรมนัเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอคกรวมทั้ง
ศิลปะรูปแบบต่างๆท าให้กรุงปรากเป็นเมืองท่ีแสดงให้เห็นถึงประวติัความเป็นมาตั้งแต่สมยัอาณาจกัรโรมนั
และองคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหก้รุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกดา้นวฒันธรรมปีค.ศ. 1992   ปัจจุบนัเป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะคู่รัก  น าท่านเดินสู่ สะพานชาร์ล (Charles 
Bridge) สะพานเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง สร้างดว้ยหินขนาดใหญ่ อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองปรากสร้างข้ึนตั้งแต่
สมยัศตวรรษท่ี 14 และถูกเรียกวา่ “สะพานปราก” ไดเ้ปล่ียนช่ือสะพานตามพระนามของพระเจา้ชาร์ลในปีค.ศ. 
1870 บนสะพานประดบัดว้ยรูปป้ันของนกับุญถึง 28 องค ์และชาวคริสตเ์ช่ือวา่หากเดินผา่นสะพานแห่งน้ีและ
ขอพรจากนกับุญจอห์นเพื่อความเป็นสิริมงคล 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชม ยา่นจตุัรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ท่ีคลาสสิกโดยเฉพาะอาคารศาลาวา่การเมืองของกรุงปราก  
ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภณัฑ,์ หอคอยดินปืน ท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์ว้
เป็นอยา่งดีเยีย่ม จากนั้น น าท่านเดินทางสู่จตุัรัสใจกลางเมือง จตุัรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต  (Staré Mesto) 
สถานท่ีนดัพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบลว้นเป็นอาคารและวหิารเก่าแก่อายกุวา่ 600-700 ปี ท่ีมีความ
งดงามโดดเด่นจน ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหป็้นมรดกโลก  บริเวณจตุัรัสแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของ 
วหิารตินส์ และ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ท่ีทุกๆ ชัว่โมงจะมีตุก๊ตาสาวกพระคริสต ์(12 Apostles) ออกมาเดินผา่น
หนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบนหอคอยจนครบ 12 องค ์บริเวณใกลเ้คียงกนัน้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวยวิท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ในยโุรป อิสระใหท้่านไดมี้เวลาชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้อนัทนัสมยั อาทิ มาร์ค แอนด ์ สเปนเซอร์หรือ 
ร้านคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆหรือจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองน่ารักสไตลเ์ช็กและโบฮีเมียนท่ีมีใหเ้ลือก
มากมาย เช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ ท่ีประดบัดว้ยเงิน, ตุก๊ตาหุ่นกระบอก, งานผา้ปัก รวมถึงช้ินงานแกะสลกัต่าง
รูปแบบ ฯลฯ จากนั้นให้อิสระแก่ท่านไดเ้ดินชมเมือง และซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 



 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Vienna House Diplomat **** หรือเทยีบเท่า   
 

 
 

วนัทีเ่จ็ด ปราสาทปราก – ซูริค 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็กสร้างข้ึนใน                  

ปี ค.ศ.885 โดยเจา้ชายบริโวจ เพื่อเป็นท่ีพกัของเหล่าราชนิกูล ซ่ึงปัจจุบนัใช้เป็นท่ีพกัของประธานาธิบดีเช็ก 
จากนั้นน าท่านชมความใหญ่โตและสวยงามของตวัปราสาท และน าท่านเขา้ชมโบสถ์เซนตไ์วตสั (Saint Vitus 
Cathedral)โบสถเ์ก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบโกธิค มีการก่อสร้างเร่ือยมาเป็นเวลาหลายร้อย
ปี จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 ท่ีประดบัตกแต่งดว้ยหน้าต่างกระจกสีท่ีงดงามเป็นเร่ืองราวของนกับุญ
และคริสต์ศาสนา อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญ
สูงสุดจนท าใหก้รุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  

11.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินปราก (PRG) มีเวลาให้ท่านไดท้  าคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ     
ณ ร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.40 น. เดินทางออกสู่เมืองซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ดว้ยเท่ียวบิน LX1487 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)   
16.00 น. เดินทางถึงเมืองซูริค เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ 
17.50 น. เดินทางออกสู่กรุงเทพฯ ดว้ยเท่ียวบิน LX 180 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 
 
      

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 

09.35 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  
 
 
 

หมายเหตุ 



 
 

ส าหรับช่วงวนัเดินทาง 30 ธ.ค. – 6 ม.ค. 62 จะมีการเปลีย่นไฟล์ทขากลบั 

ไฟล์ทขากลบัวนัที ่5 ม.ค. 62 
15.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินปราก (PRG) มีเวลาให้ท่านไดท้  าคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ     

ณ ร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
18.40 น. เดินทางออกสู่กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรียดว้ยเท่ียวบิน OS710 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)   
19.35 น. เดินทางถึงกรุงเวยีนนา เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ 
23.20 น. เดินทางออกสู่กรุงเทพฯ ดว้ยเท่ียวบิน OS 25 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.05 ชัว่โมง) 
 

ไฟล์ทจะถึงกรุงเทพฯ ในวนัที ่6 ม.ค. 62 
14.20 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  

 
8 วนั 6 คืน สวสิ – ออสเตรีย – เชก 

ราคา 69,900 บาท (ไม่รวมค่าวซ่ีา): 25 พ.ย. – 2 ธ.ค., 2-9 ธ.ค.  
ราคา 72,900 บาท (ไม่รวมค่าวซ่ีา): 30 ธ.ค. – 6 ม.ค. 62 

การบริการ 25 พ.ย. – 2 ธ.ค., 2-9 ธ.ค. 30 ธ.ค. – 6 ม.ค. 62 

 

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900 72,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริม
เตียง) 

66,900 69,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริม
เตียง) 

63,900 66,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริม
เตียง) 

โปรดสอบถาม 

พกัเดี่ยวท่านละ 12,000 12,000 

ราคาทีน่ั่งช้ันธุรกจิ (Business Class) ช าระเพิม่จากราคาทวัร์ 
เร่ิมต้นที่ท่านละ 
(BKK-ZRH//PRG-BKK) 

95,000 

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

49,900 52,900 

ค่าวซ่ีาเชงเก้น ประเทศสาธารณรัฐเชก ประมาณ 3,000 

หมายเหตุ: (คิด ณ วนัที ่18 พ.ค. 2561) 



 
 

 ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน า้มันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีส่ายการบิน ประกาศปรับ 
และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน  

 กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเทีย่วร่วมเดินทางน้อยกว่าทีก่ าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ทางเรายนิดีทีจ่ะให้บริการต่อไป 

 

โปรแกรมท่องเทีย่วประเทศสวสิ – ออสเตรีย – เชก (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินสวิสแอร์ (LX) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน ้าหนกัไม่
เกิน  23 กิโลกรัม/ท่าน )    

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
กรมธรรมน์ั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั (เง่ือนไขตามกรรม)์ (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุ
เกิน 85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซ้ือประกนัเพื่อเพิ่มความคุม้ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือ
เกิดความล่าชา้ของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารท่ี
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายไดจ้ดัส่งให ้ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 

  ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), ค่าเขา้ชม
สถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 เจา้หนา้ท่ี (ผูน้ าเท่ียวไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 14 ยโูร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 ยโูร) 

 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ประเทศสาธารณรัฐเชก (ค่าวซ่ีาประมาณ 3,000 บาท) 

 น ้าด่ืมบนรถ 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจ าโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการและการจองทวัร์ 
1. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ า งวดท่ี 1: ส ารองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะ

ยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 



 
 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยืน่วซ่ีา ภายใน 3 วนั
นบัจากวนัจองทวัร์ หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั ในกรณีท่ี
ช าระค่ามดัจ ามาแลว้ จะถือวา่การจองท่ีนัง่ไดรั้บการยนืยนัแลว้ 

3. หากท่านตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนออกบตัร
โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนัทั้งแบบหมู่คณะ และยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี 

5. นักท่องเท่ียวต้องช าระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ งวดท่ี 2: ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณี
นกัท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งส่ง

แฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้การยกเลิกการจองกบัทางบริษทั
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือ
มอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ี
ตอ้งการให้น าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 



 
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้) 
(สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 25,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

 ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด 
4. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกการปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ี
จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางไดท้างเรายนิดีท่ีจะ
ใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า น าหนา้ ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทาง
ใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า หรือกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีเป็นฝ่ายส่งขอ้มูลมาผดิพลาดเองใหก้บั
ทางบริษทัเรา 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กบั สถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึง ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของบริษทั เช่นภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย หรือ
ความเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการเปล่ียนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 



 
 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 

 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด
หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 8 กก.  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านมีขอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย              
การบิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึง
และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณี ท่ีท่ านปฎิ เสธหรือสละสิท ธ์ิ  ในการใช้บ ริการ ท่ีทางทัว ร์จัดให้  ยก เว้นท่ านได้ท าการตกลง                                
หรือแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทางล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           
เขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ             
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดงัต่อไปน้ีร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะตอ้งดูแลและช่วยเหลือดว้ยตนเอง 
1. บุคคลท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์ ไมเ้ทา้ หรือ เคร่ืองมือต่างๆในการพยงุตวั 
3. เด็กท่ีม่ีอายไุม่ระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์ อาจจะดูแลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถึง) 

ตั๋วเคร่ืองบิน  



 
 

การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้าย
ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ี
ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ใน
กรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจงัหวดัและมีการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทวัร์นั้น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  
การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมิตรสตาร์ อลัไลแอนซ์(Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมลก์บัสายการบิน
สวสิแอร์ได ้อาทิ รอยลั ออคิดพลสั ส่วนไมล ์แอนด ์สไมล ์(Mile and More) สามารถสะสมไมลไ์ด ้100% 
โรงแรมและห้อง  

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั  ซ่ึง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 
เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถึงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 



 
 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
สถานทีเ่ข้าชม 

 โปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นปิดท าการ 
หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น หรือสลับ
โปรแกรมเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าว แต่เหตุมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผล
ท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเน่ืองจากไดช้ าระค่าเขา้ชมไป
แลว้ 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ี
จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้น
จึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมัดจ า ทางบริษัทถือว่าท่านได้
ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 

 



 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเชงเก้น ประเทศสาธารณรัฐเชก 

         (ระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 10 – 15 วนัท าการ) 
1. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนขึน้ไป 
2. รูปถ่ายขนาด 35 X 45 มม.  จ านวน 2 ใบ พืน้ฉากหลงัสีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจ้อต้องมีความคมชัด 

และถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน 
ตัวอย่างรูปทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีา 

 

 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน/ ส าเนาทะเบียนสมรส/ ส าเนาใบมรณะบัตร 
4. ส าเนาการเปลีย่นช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) 
5. หลกัฐานการท างาน 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ – ส าเนาจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายช่ือของท่านในคณะกรรมการบริษัท  
(หนังสือต้องออกไม่เกนิ 3 เดือน ก่อนวนัไปย่ืนวซ่ีา) 

 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – ส าเนาจดทะเบียนพาณชิย์ทีม่ีช่ือท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 

 หากท่านเป็นพนักงานบริษัท – ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการท างาน ที่ระบุ
ต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้างงาน และเงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน 
ก่อนวนัย่ืนวซ่ีา) 

 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานของท่าน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ 
(จะต้องออกหนังสืออไม่เกนิ 30 วนั ก่อนวนัย่ืนวซ่ีา) 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่การจดทะเบียน – จะต้องท าหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่น ส าเนาการเช่าพื้นที่ เป็นต้น (บางกรณีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
แผนกวซ่ีา เพ่ือขอค าปรีกษาก่อนการย่ืนวซ่ีา) 
 



 
 

 
กรณเีด็กทีม่ีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิม่เติมดังนี ้

1. ส าเนาสูติบัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะน้ันก าลงัศีกษาอยู่ช้ันใด 
3. ขอหนังสือยนิยอมจากเขต (กรณทีีไ่ม่ได้เดินทางทั้งครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผู้อ่ืนที่มิใช่บิดามารดา จะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอ
เท่าน้ัน และให้ระบุว่าเดินทางกบัใคร และมีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

 หากเดินทางกับบิดา มารดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และ
ระบุว่ามารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) 

 หากเดินทางกับมารดา บิดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และ
ระบุว่าบิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 
 

 
6. หลกัฐานการเงิน ต้องเป็นบัญชีเดียวกนักบัจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ 

 สเตทเม้นบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน  
ที่มีการปรับสมุดก่อนหน้าวันนัดย่ืนวีซ่าอย่างน้อย 15 วัน สมมุติว่าท่านมีคิวย่ืนวีซ่า 15 ธันวาคม ท่าน
จะต้องมียอดการปรับสมุดคร้ังล่าสุด ในวนัที ่1 ธันวาคมเป็นคร้ังสุดท้าย 

กรณบีัญชีฝากประจ า 

 ส าเนาบัญชีฝากประจ า จะต้องมีวันครบก าหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แต่ท่านต้องแนบบัญชี                
ออมทรัพย์มาด้วย 

การรับรองการเงิน 
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดด้านบน ต้องระบุช่ือเจ้าเของบัญชี และต้องระบุช่ือผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตัวท่าน 
อาท ิส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาสูติบัตร เป็นต้น 

 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุช่ือนายจ้าง และช่ือ
ลูกจ้างทีน่ายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

หมายเหตุ:  

 ยอดเงินจะต้องมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการย่ืนวซ่ีา 1 ท่าน ส าหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีการเดินบัญชี
อย่างสม ่าเสมอ 

 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเน่ืองจะต้องใช้  ส าเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่ออกโดย
ธนาคารทุกกรณ ี



 
 

 สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี
 

7. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซ่ึงทางบริษัทจะ                       
ส่งเจ้าหน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการย่ืนวซ่ีา  

8. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต เพ่ือท าการยกเลิกวีซ่า                                      
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะมีการบันทกึในนามบริษัทเพ่ือเป็นการเกบ็สถิติ 

9. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาให้กบัผู้สมัครทุกกรณ ี 

 
 


