อัพเดทล่าสุ ด 11 ก.ย. 61

8 วัน 6 คืน สวิส – ออสเตรีย – เชก

TOUR CODE: AZLX02

ราคา 69,900 บาท (ไม่ รวมค่ าวีซ่า): 25 พ.ย. – 2 ธ.ค., 2-9 ธ.ค.
ราคา 72,900 บาท (ไม่ รวมค่ าวีซ่า): 30 ธ.ค. – 6 ม.ค. 62
**เทีย่ วสบายรับไม่ เกิน 25 – 26 ท่าน ต่ อกรุ๊ ป **












บินตรงสู่ กรุ งซู ริคกับสายการบิน
(พักค้ าง 1 คืนแล้วค่ อยเที่ยว)
ขึน้ เขาริกิ ราชิ นีแห่ งขุนเขา
ชมเมืองเซนต์ กลั เลน
ชมเมืองอินซ์ บรู ก เมืองสวยแห่ งแคว้ นทีโรล
ชมเมืองซาลบวร์ ก ถิ่นกาเนิดโมสาร์ ท และกลิ่นอายของ The Sound of Music (Unesco)
ชมหมู่บ้านฮัลล์ สตัทท์ อันแสนโรแมนติก (Unesco)
ชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ไข่ มุกแห่ งโบฮีเมีย (Unesco)
ชมโรงงานเบียร์ Pilsener Urqell พร้ อมลิม้ ลองเบียร์ ดังระดับโลก
ชมเมืองคาโลวี วารี เมืองแห่ งนา้ แร่ ทสี่ วยทีส่ ุ ดในแคว้ นโบฮีเมีย (Unesco)
ชมกรุ งปราก เมืองเก่า (Unesco) เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสิ นค้ าและเก็บภาพความประทับใจ
เข้ าชมปราสาทปราก (Unesco)
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้ อมอิม่ อร่ อยกับอาหารพืน้ เมือง และจีน ตลอดการเดินทาง
พิเศษ! อิม่ อร่ อยกับเมนูปลาเทร้ าซ์
พิเศษ!! พักเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ 1 คืน และเมืองคาโลวี วารี 1 คืน
พิเศษ!!! หากเดินทางช่ วงพฤศจิกายน – ต้ นเดือนธันวาคม ท่านจะได้ สัมผัสบรรยากาศคริสต์ มาส มาร์ เกต

แผนที่การเดินทาง

วันแรก

กรุ งเทพ – ซู ริค

09.30 น.

พบเจ้า หน้ า ที่ แ ละมัค คุ เ ทศก์ ไ ด้ที่ เคาน์ เ ตอร์ ส ายการบิ น สวิส แอร์ (LX) แถว G 1-6 (Row G 1-6) ประตู
ทางเข้าที่ 4 อาคารผูโ้ ดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
12.40 น.

19.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยเที่ยวบิน LX181 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.45 ชัว่ โมง)
เพลิ ดเพลิ นกับความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ มีบริ การ
อาหารกลางวันและอาหารค่า ระหว่างเที่ยวบินสู่ เมืองซู ริค
เดิ นทางถึ งสนามบินนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ นาท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมื องและศุ ลกากร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั NH Zurich Messe**** หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง

ซู ริค – ยอดเขาริกิ – เซนต์ กัลเลน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวิซนาว (Vitznau) (ระยะทาง 54 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองขนาดเล็ก
ที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งทะเลสาบลูเซิ ร์น นาท่านสู่ ยอดเขาริ กิ (Rigi Klum) ด้วยการนัง่ รถไฟเก่าที่สุดในทวีปยุโรปซึ่ งเปิ ด
ใช้บริ การมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1871 ก่อนที่จะมาใช้ระบบไฟฟ้ าในปี ค.ศ. 1907 จนถึ งปั จจุบนั จากนั้นนาท่า นชม
ความงามบนยอดเขาริ กิ ที่มีทศั นี ยภาพอันสุ ดแสนโรแมนติกที่ถูกโอบล้อมไปด้วย ทะเลสาบลูเซิ ร์น ทะเลสาบ

ซุ ก และทะเลสาบเลาเออส์ จนได้รับสมญานามว่า ราชิ นีแห่ งขุนเขา (Queen of Mountain) จากนั้นให้อิสระแก่
ท่านในการเก็บภาพความประทับใจ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องเซนต์ กัลเลน (St. Gallen) (ระยะทาง 149 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เมื องที่ ต้ งั อยู่ท างตะวัน ออกของประเทศสวิส เซอร์ แลนด์ ที่ ถู ก ตั้ง ขึ้ นในศตวรรษที่ 7 เพื่ อเป็ นสถานที่ ใ น
การศึ ก ษา และประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนา นาท่ า นแวะถ่ า ยรู ป คู่ ก ับ มหาวิหารเซนต์ กัล เลน (St. Gallen
Cathedral) มหาวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 8 เป็ นแบบสไตล์โรมาเนสก์ และบารอก เพื่อเป็ นสานักสงฆ์
และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Radisson Blu St. Gallen **** หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม

อินซ์ บรู ก – ซาลส์ บวร์ ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินซ์บรู ก (Innsbruck) (ระยะทางประมาณ 209 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เมืองหลวงของรัฐทีโรล ทางตะวันตกของประเทศออสเตรี ย ซึ งล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ปซึ่ งมีหิมะปกคลุม
ยอดเขาตลอดทั้งปี นาท่านเดินชมย่านเมืองเก่าสุ ดคลาสสิ คที่รายล้อมไปด้วยบ้านเรื อนสมัยยุคกลาง นาท่านแวะ
ถ่ า ยรู ป คู่ ก ับ โกลเด้นรู ฟ (Golden Roof) สัญลัก ษณ์ ของเมื องอิ นซ์ บ รู ค ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ นในศตวรรษที่ 15 ด้วย
สถาปั ตยกรรมโกธิ กผสมบารอก และหลังคาตกแต่งด้วยทองสาริ ดจานวน 2,738 แผ่น จากนั้นให้อิสระแก่ท่าน
เดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าและซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 186 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) หนึ่ง
ในเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดในประเทศออสเตรี ย ที่รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามและบรรยากาศอันโร
แมนติกของเทือกเขาแอล์ป และแม่น้ าซาลซ่า และเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เพลงชื่อก้องโลก The Sound of
Music นาท่ า นชมและถ่ ายรู ป กับ สวนมิ ราเบล (Mirabell Garden) สวนที่ ต้ งั อยู่ในเขตพระราชวัง มิ ราเบลที่
ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายพันธุ์ และตกแต่งได้อย่างสวยงาม จึงทาให้เป็ นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว นา

ท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั บ้านของโมสาร์ ท ศิลปิ นและนักประพันธ์เพลงคลาสสิ คชื่ อก้องโลก จากนั้นให้อิสระแก่
ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mercure Salzburg **** หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ซาลบวร์ ก – ฮัลล์ สตัท – เชสกีค้ ลุมรอฟ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 71 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองท่องเที่ยว
ขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันสุ ดแสนโรแมนติก และทิวทัศน์อนั สวยงาม ซึ่ งตั้งอยูท่ างฝั่งตะวันตกเฉี ยง
ใต้ของทะเลสาบฮัลล์สตัท และถู กห้อมล้อมด้วยภูเขาอันสู งชัน ให้อิสระแก่ท่านในการเดิ นเยี่ยมชมและเก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่ า นเดิ นทางสู่ เมื องเชสกี้ คลุ ม รอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 209 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3
ชัว่ โมง) เมืองทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐเชก และตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าวัตตาวา (Vtava River) ซึ่ งไหลผ่าน
เมืองนี้ ในลักษณะโค้งงอเป็ นคุง้ ไปตามเนิ นเขา และคดเคี้ยวเป็ นรู ปตัวเอส จนทาให้ลกั ษณะภูมิประเทศคล้าย
หยดน้ าที่กาลังจะหยุดจากขั้ว หรื อที่นกั ท่องเที่ยวรู ้จกั กันในนาม “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย” นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่
มีการอนุ รักษ์อาคารเก่าแก่ต้ งั แต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง จนได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็ นมรดก
โลกในปี ค.ศ. 1992 นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั ปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ปราสาทที่สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1250 ตรงบริ เวณเนิ นเขาริ ม ฝั่ งแม่ น้ า วัตตาวา นอกจากนี้ ท่ านจะได้ชมความงามของเมื องเชสกี้
คลุมลอฟ จากมุมสู ง ณ จุดชมวิวของปราสาทเชสกี้คลุมลอฟ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hotel Old Inn **** หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

เพิลเซ่ น – คาโลวี วารี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเพิลเซ่ น (Plzen) (ระยะทาง 155 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชัว่ โมง) เมืองทาง
ตอนใต้ของกรุ งปราก ที่เป็ นแหล่งผลิตเบียร์ ชื่อดังอย่าง Pilsner Beer ที่ก่อตั้งโดย Josef Groll ชาวบาวาเรี ยในปี
ค.ศ. 1842 นาท่านเข้าชมโรงงานผลิตเบียร์ Pilsner Urquell เบียร์ ชื่อดังแห่ งประเทศสาธารณรัฐเชก ซึ่ งก่อตั้งมา
ตั้งแต่ปีค.ศ. 1842 ท่านจะได้เพลิ ดเพลิ นไปกับประวัติความเป็ นมาของโรงเบียร์ และเคล็ดลับการผลิ ตเบี ย ร์
Pilsner Urquell lager อันลือชื่อ และลิ้มลองเบียร์ ช้ นั เลิศจาก Pilsner Urquell

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองคาโลวี วารี (Karlovy Vary) (ระยะทาง 82 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เมืองสวยของสาธารณรัฐเช็ก หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ ลบาด เป็ นเมืองที่มีการค้นพบน้ าแร่ โดยพระเจ้า
ชาร์ ลที่ 4 ซึ่ งดารงตาแหน่งเป็ นพระจักรพรรดิ์แห่ งจักรวรรดิโรมันตะวันออก อีกทั้งยังเคยใช้เป็ นสถานที่ ถ่าย
ทาภาพยนตร์ เรื่ องเจมส์ บอนด์ 007 ตอน คาสิ โนรอยัลอีกด้วย นอกจากนี้ เมืองนี้ ยงั เป็ นแหล่งกาเนิ ดของเหล้า
พื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยง BECHEROVKA ซึ่ งเพาะบ่มแอลกอฮอล์ร่วมกับสมุนไพรชั้นดี โดยชาวเช็กมีความเชื่ อว่า
หากเหล้ า สมุ น ไพรดั ง กล่ า วนี้ จะสามารถรั ก ษาโรคที่ เ กี่ ย วกั บ ทางเดิ น อาหารได้ น าท่ า นเที่ ย วชม
“เมืองคาโลวี วารี ” เมืองน้ าแร่ ที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่งของแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งตั้งอยูใ่ นหุ บเขาริ มสองฝั่งแม่น้ าเทบลา
เป็ นเมืองที่มีแหล่งน้ าแร่ ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ าพุร้อนถึง 12 แห่ง น้ าพุที่ร้อนที่สุดอยูใ่ นศูนย์นิทรรศการซึ่ ง
มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในศูนย์แห่งนี้มีการจัดแสดงสายน้ าแร่ และนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่นิยมมา
เข้าคอร์ สสปาเพื่อรักษาสุ ขภาพที่เมืองแห่ งนี้ นอกจากนี้ คาโลวี วารี ยงั มีสถาปั ตยกรรมที่งดงามที่เหมาะแก่การ
เดินเที่ยวชมเมืองเป็ นอย่างยิง่ เช่น โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน, โบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์, วิหารของเซนต์ปี
เตอร์ , และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้ างแบบสถาปั ตยกรรม ทูโอดอร์ เป็ นต้น จากนั้นให้อิสระแก่ท่านเดิ นเล่ น
ถ่ายรู ปชมเมืองหรื อเลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Spa Hotel Thermal **** หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ก

ปราก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาเดินทางสู่ กรุ งปราก หรื อเรี ยกกันในภาษาท้องถิ่นว่า “ปราฮา (Praha)” (ระยะทาง 150 ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กที่มีประวัติศาสตร์ ยอ้ นหลังไปราว 2,000 ปี ที่เต็มไปด้วย
สถาปั ตยกรรมอันหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น สถาปั ตยกรรมแบบ โรมันเนสก์ โกธิ ค เรเนซองส์ บารอคกรวมทั้ง
ศิลปะรู ปแบบต่างๆทาให้กรุ งปรากเป็ นเมืองที่แสดงให้เห็นถึ งประวัติความเป็ นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน
และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุ งปรากเป็ นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมปี ค.ศ. 1992 ปัจจุบนั เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะคู่รัก นาท่านเดินสู่ สะพานชาร์ล (Charles
Bridge) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างด้วยหิ นขนาดใหญ่ อันเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่
สมัยศตวรรษที่ 14 และถูกเรี ยกว่า “สะพานปราก” ได้เปลี่ยนชื่อสะพานตามพระนามของพระเจ้าชาร์ลในปี ค.ศ.
1870 บนสะพานประดับด้วยรู ปปั้ นของนักบุญถึง 28 องค์ และชาวคริ สต์เชื่ อว่าหากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ และ
ขอพรจากนักบุญจอห์นเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านชม ย่านจัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ที่คลาสสิ กโดยเฉพาะอาคารศาลาว่าการเมืองของกรุ งปราก
ท่านจะได้เห็นสถาปั ตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่ า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปื น ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้
เป็ นอย่างดีเยีย่ ม จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ จตั ุรัสใจกลางเมือง จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (Staré Mesto)
สถานที่นดั พบของชาวปราก บริ เวณโดยรอบล้วนเป็ นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความ
งดงามโดดเด่นจน ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ป็นมรดกโลก บริ เวณจัตุรัสแห่งนี้เป็ นที่ต้ งั ของ
วิหารตินส์ และ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ ชัว่ โมงจะมีตุก๊ ตาสาวกพระคริ สต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่าน
หน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริ เวณใกล้เคียงกันนี้ ยังเป็ นที่ต้ งั ของชุ มชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุด
ในยุโรป อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้ งในห้างสรรพสิ นค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์ ค แอนด์ สเปนเซอร์ หรื อ
ร้านค้าแบรนด์เนมอื่นๆหรื อจะเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกพื้นเมืองน่ารักสไตล์เช็กและโบฮีเมียนที่มีให้เลือก
มากมาย เช่น เครื่ องแก้วสี ต่างๆ ที่ประดับด้วยเงิน, ตุก๊ ตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปัก รวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่าง
รู ปแบบ ฯลฯ จากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เดินชมเมือง และซื้ อของฝากตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Vienna House Diplomat **** หรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

ปราสาทปราก – ซู ริค

เช้า

14.40 น.
16.00 น.
17.50 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ า นเข้า ชมปราสาทแห่ ง กรุ ง ปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดในสาธารณรั ฐเช็ ก สร้ า งขึ้ นใน
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 ในศิลปะแบบโกธิ ค มีการก่อสร้างเรื่ อยมาเป็ นเวลาหลายร้ อย
ปี จนมาเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 ที่ประดับตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกสี ที่งดงามเป็ นเรื่ องราวของนักบุญ
และคริ สต์ศาสนา อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ ลส์ ที่ 4 กษัตริ ยผ์ ูส้ ร้างความเจริ ญ
สู งสุ ดจนทาให้กรุ งปรากกลายเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
นาท่านเดิ นทางสู่ สนามบินปราก (PRG) มีเวลาให้ท่านได้ทาคืนภาษี (Tax Refund) และเลื อกซื้ 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

กรุ งเทพฯ

09.35 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

11.30 น.

หมายเหตุ

สาหรับช่ วงวันเดินทาง 30 ธ.ค. – 6 ม.ค. 62 จะมีการเปลีย่ นไฟล์ทขากลับ
ไฟล์ทขากลับวันที่ 5 ม.ค. 62
15.00 น. นาท่านเดิ นทางสู่ สนามบินปราก (PRG) มีเวลาให้ท่านได้ทาคืนภาษี (Tax Refund) และเลื อกซื้ อสิ นค้าต่างๆ
ณ ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
18.40 น. เดินทางออกสู่ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ยด้วยเที่ยวบิน OS710 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
19.35 น. เดินทางถึงกรุ งเวียนนา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องกลับกรุ งเทพฯ
23.20 น. เดินทางออกสู่ กรุ งเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน OS 25 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.05 ชัว่ โมง)
ไฟล์ ทจะถึงกรุ งเทพฯ ในวันที่ 6 ม.ค. 62
14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

8 วัน 6 คืน สวิส – ออสเตรีย – เชก
ราคา 69,900 บาท (ไม่ รวมค่ าวีซ่า): 25 พ.ย. – 2 ธ.ค., 2-9 ธ.ค.
ราคา 72,900 บาท (ไม่ รวมค่ าวีซ่า): 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 พักห้ องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 7 - 11 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (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)
พักเดี่ยวท่านละ
ราคาทีน่ ั่งชั้ นธุรกิจ (Business Class) ชาระเพิม่ จากราคาทัวร์
เริ่มต้ นที่ท่านละ
(BKK-ZRH//PRG-BKK)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋ว (Land Only)
(BKK-ZRH//PRG-BKK)
ค่ าวีซ่าเชงเก้น ประเทศสาธารณรัฐเชก ประมาณ
หมายเหตุ: (คิด ณ วันที่ 18 พ.ค. 2561)

69,900
66,900

72,900
69,900

63,900

66,900
โปรดสอบถาม

12,000

12,000
95,000

49,900

52,900
3,000

ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคานา้ มันทีป่ รับขึน้ ลง แต่ จะปรับตามความเป็ นจริงทีส่ ายการบิน ประกาศปรับ
และทีม่ ีเอกสารยืนยันเท่านั้น
กรณีที่คณะไม่ ครบจานวน 20 ท่ าน ทางบริษัทฯสงวนสิ ทธิ์ในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่ ว งหน้ า 30 วั น ก่ อ นการเดิ น ทาง แต่ ห ากทางนั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก ท่ า นยิ น ดี ที่ จ ะช าระค่ า บริ ก ารเพิ่ ม จากการที่ มี
นักท่องเทีย่ วร่ วมเดินทางน้ อยกว่าทีก่ าหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทจี่ ะให้ บริการต่ อไป
โปรแกรมท่องเทีย่ วประเทศสวิส – ออสเตรีย – เชก (ตามที่ระบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินสวิสแอร์ (LX) (กระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน้ าหนักไม่
เกิน 23 กิโลกรัม/ท่าน )
ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าประกันภัยการเดิ นทางอุบตั ิเหตุวงเงิ น 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิ น 2,000,000 บาท
กรมธรรม์น้ นั คลอบคลุมถึงสุ ขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว (เงื่อนไขตามกรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุ
เกิน 85 ปี ) หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้ อประกันเพื่อเพิ่มความคุม้ 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 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร)
ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศสาธารณรัฐเชก (ค่าวีซ่าประมาณ 3,000 บาท)
น้ าดื่มบนรถ
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าเดินทางและสัมภาระประจาโรงแรม (เพื่อป้ องกันการสู ญหาย ควรดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการและการจองทัวร์
1. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจา งวดที่ 1: สารองที่นงั่ จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นงั่ จะ
ยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจาแล้วเท่านั้น

2. ส่ งสาเนาหน้าพาสปอร์ ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยืน่ วีซ่า ภายใน 3 วัน
นับจากวันจองทัวร์ หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ ตทางบริ ษทั ขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ ในกรณี ที่
ชาระค่ามัดจามาแล้ว จะถือว่าการจองที่นงั่ ได้รับการยืนยันแล้ว
3. หากท่านต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติ ดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทู ตมี การเตรี ยมเอกสาร และมี ข้ นั ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมื อนกันทั้งแบบหมู่คณะ และยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจก่อนการจองได้จากเจ้าหน้าที่
5. นัก ท่ องเที่ ย วต้องช าระค่ า บริ ก ารส่ วนที่ เหลื อ งวดที่ 2: ช าระส่ วนที่ เหลื อ 30 วัน ล่ วงหน้า ก่ อนออกเดิ นทาง กรณี
นักท่องเที่ยวไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
6. 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 ท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่ ง
แฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งการยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นกั ท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยว ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่ งแฟกซ์ อีเมล์ หรื อ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อ
มอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริ การ 100% ของค่าบริ การที่ชาระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจา 25,000 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 เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสาย
การบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4. กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
5. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษทั
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด
หรื อถูกการปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่
ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะ
ให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา นาหน้า ชื่อ เลขที่
หนังสื อเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทาง
ให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา หรื อกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ เป็ นฝ่ ายส่ งข้อมูลมาผิดพลาดเองให้กบั
ทางบริ ษทั เรา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริ ษทั จะคานึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว 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 ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
สาหรับห้องพักแบบ 3 เตี ยง มี บริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ 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 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 8 กก.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีผูเ้ ดินทาง ต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
กรณี ที่ท่านมีขอ้ จากัดในการทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการท่ องเที่ ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุ จาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่ าช้าของสาย
การบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ ง
และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คื น ในกรณี ที่ ท่ า นปฎิ เ สธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้ บ ริ การที่ ท างทั ว ร์ จั ด ให้ ยกเว้ น ท่ า นได้ ท าการตกลง
หรื อแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ ยกเว้นกรณี ฉุกเฉิน
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น หากท่านถู กปฎิ เสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถู กปฎิ เสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี
เข้าเมือง
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิ น) เดิ นทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง
1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
2. ผูส้ ู งอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วลี แชร์ ไม้เท้า หรื อ เครื่ องมือต่างๆในการพยุงตัว
3. เด็กที่มี่อายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
(เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทวั่ ถึง)
ตั๋วเครื่ องบิน

การเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ ค่าใช้จ่าย
ส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ที่
ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ใน
กรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจังหวัดและมีการออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ได้รับเอกสารยืนยันว่ากรุ๊ ปทัวร์ น้ นั สามารถออกเดินทางได้ ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ
การสะสมไมล์
หากท่านเป็ นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์(Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมล์กบั สายการบิน
สวิสแอร์ ได้ อาทิ รอยัล ออคิดพลัส ส่ วนไมล์ แอนด์ สไมล์ (Mile and More) สามารถสะสมไมล์ได้ 100%
โรงแรมและห้ อง
ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้ นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมี ความแตกต่างกัน ซึ่ ง
อาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
โรงแรมหลายแห่ ง ในยุโรป จะไม่ มี เครื่ องปรั บ อากาศเนื่ องจากอยู่ใ นแถบที่ มี อุณหภู มิ ต่ า เครื่ องปรั บ อากาศที่ มี จ ะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถู กทาการตรวจอย่าง
ละเอี ยดอี กครั้ ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้ นเครื่ องได้ไม่เกิ น 10 ชิ้ น ในบรรจุ ภณ
ั ฑ์ละไม่เกิ น 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดี ยวกันในถุ งใสพร้ อมที่ จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบิ นพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ 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 ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่ วนที่เกิน
กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
สถานทีเ่ ข้ าชม
โปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นปิ ดทาการ
หรื อปิ ดโดยมิ ไ ด้แจ้ง ล่ วงหน้า ทางบริ ษ ทั ฯจะคื นเงิ นค่ า เข้า ชมตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นเอกสารของสถานที่ น้ ัน หรื อสลับ
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าว แต่เหตุมีการล่าช้า หรื อเหตุหนึ่ งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผล
ทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเนื่ องจากได้ชาระค่าเข้าชมไป
แล้ว
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย (Lost)
ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ทเี่ ช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้
จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้น
จึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู 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 ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจา ทางบริษัทถือว่ าท่ านได้
ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ข้างต้ นแล้ ว

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเชงเก้น ประเทศสาธารณรัฐเชก

(ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าประมาณ 10 – 15 วันทาการ)
1. หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนขึน้ ไป
2. รู ปถ่ ายขนาด 35 X 45 มม. จานวน 2 ใบ พืน้ ฉากหลังสี ขาว ห้ ามมีเงา ห้ ามสวมแว่นสายตา และจ้ อต้ องมีความคมชัด
และถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน
ตัวอย่ างรู ปทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่า

3. สาเนาทะเบียนบ้ าน/ สาเนาทะเบียนสมรส/ สาเนาใบมรณะบัตร
4. สาเนาการเปลีย่ นชื่ อ – นามสกุล (ถ้ ามี)
5. หลักฐานการทางาน
หากท่ า นเป็ นเจ้ า ของกิจ การ – ส าเนาจดทะเบี ยนบริ ษั ท ที่มีรายชื่ อของท่ า นในคณะกรรมการบริ ษั ท
(หนังสื อต้ องออกไม่ เกิน 3 เดือน ก่อนวันไปยื่นวีซ่า)
หากท่านเป็ นเจ้ าของร้ านค้ า – สาเนาจดทะเบียนพาณิชย์ทมี่ ีชื่อท่านเป็ นเจ้ าของร้ านค้ า
หากท่ านเป็ นพนั กงานบริ ษั ท – ต้ องให้ ทางนายจ้ า งหรื อบริ ษั ทออกจดหมายรั บ รองการทางาน ที่ระบุ
ตาแหน่ ง ระยะเวลาการจ้ างงาน และเงินเดือน พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษ (จะต้ องออกหนังสื ออไม่ เกิน 30 วัน
ก่อนวันยื่นวีซ่า)
หากท่านเป็ นข้ าราชการ – ต้ องขอหนังสื อรับรองการทางานจากหน่ วยงานของท่าน พิมพ์เป็ 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 า ที่
แผนกวีซ่า เพื่อขอคาปรีกษาก่อนการยื่นวีซ่า)

กรณีเด็กทีม่ ีอายุไม่ ถึง 20 ปี บริบูรณ์ จะต้ องเตรียมเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
1. สาเนาสู ติบัตร
2. ขอหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ าขณะนั้นกาลังศีกษาอยู่ช้ ั นใด
3. ขอหนังสื อยินยอมจากเขต (กรณีทไี่ ม่ ได้ เดินทางทั้งครอบครัว)
หากเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่ บิดามารดา จะต้ องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกจากทางเขตหรื ออาเภอ
เท่ านั้น และให้ ระบุว่าเดินทางกับใคร และมีความสั มพันธ์ อย่างไรกับครอบครัว
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
สเตทเม้ นบัญชี ออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน
ที่มีการปรั บสมุ ดก่ อนหน้ าวันนัดยื่นวีซ่าอย่ างน้ อย 15 วัน สมมุ ติว่าท่ านมีคิวยื่ นวีซ่า 15 ธันวาคม ท่ าน
จะต้ องมียอดการปรับสมุดครั้งล่ าสุ ด ในวันที่ 1 ธันวาคมเป็ นครั้งสุ ดท้ าย
กรณีบัญชีฝากประจา
สาเนาบัญชี ฝากประจา จะต้ องมีวันครบกาหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริ ษัท แต่ ท่านต้ องแนบบัญชี
ออมทรัพย์มาด้ 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 ต่ากว่า 100,000 บาท ต่ อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน สาหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีการเดินบัญชี
อย่างสม่าเสมอ
หากบัญชี ของท่ านมีการเดินบัญชี ไม่ ต่อเนื่ องจะต้ องใช้ สาเนาการเดินบัญชี หรื อ Statement ที่ออกโดย
ธนาคารทุกกรณี

สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวันทุกกรณี
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 ทธิ์ ในการแจ้ งสถานทูต เพื่ อทาการยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ ละประเทศ จะมีการบันทึกในนามบริษัทเพื่อเป็ นการเก็บสถิติ
9. ทางสถานทูตไม่ มีนโยบายในการคืนค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าให้ กบั ผู้สมัครทุกกรณี

