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รายการเดินทาง ณ ประเทศเยอรมัน – เชค –ออสเตรีย 8 วัน  

มิวนิค - ซาลส์เบิร์ก - ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปร๊าก - คาร์โลวี วารี่ - เนินแบร์ก -ไฮเดลเบิร์ก -  แฟรงค์เฟริต์ 
เดินทางโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)  

 

Group   ก ำหนดกำรเดินทำง  
จ ำนวนที่นั่ง พักห้อง 2 ท่ำน 

รำคำท่ำนละ  
พักห้องเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

1 วันที่    5 – 12  พฤศจิกำยน 2560  25 ท่ำน 63,999.- 9,000.- 
2 วันที่  28 มกรำคม – 4  กุมภำพันธ์ 2561 25 ท่ำน 63,999.- 9,000.- 
3 วันที่    4 – 11  กุมภำพันธ์ 2561 25 ท่ำน 63,999.- 9,000.- 
4 วันที่  18 – 25  กุมภำพันธ์ 2561 25 ท่ำน 63,999.- 9,000.- 
5 วันที่    4 – 11  มีนำคม 2561 25 ท่ำน 63,999.- 9,000.- 
6 วันที่  18 – 25  มีนำคม 2561 25 ท่ำน 63,999.- 9,000.- 

 
โปรแกรมการเดินทาง  
วันแรกของการเดินทาง (อาทิตย์)    กรุงเทพฯ – สิงคโปร์  
1700 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5 เคาน์เตอร์ K 8 - 20 สายการบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์  

(เจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระก่อนการเดินทาง) 
2000 ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 983 

(Boeing 777-200: ใช้เวลาบนิ 2 ชั่วโมง 30 นาที)  
2330 เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ พักรอเปลี่ยนเคร่ือง (Transit) 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง (จันทร์)  สิงคโปร์ – มิวนิค (เยอรมัน) – ซาลส์เบิร์ก (ออสเตรีย)  
0025 ออกเดินทางสู่ มิวนิค โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 328 

(Airbus Industrie A359- 900: ใช้เวลาบิน 13 ชั่วโมง 5 นาที)  
0630 เดินทางถึงสนามบินมิวนิค หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าคณะเดินทางสู่ตัวเมือง

มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมัน และอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขา
แอลป์บนริมฝั่งแม่น้ าอิซาร์ ซ่ึงเป็นสาขาหน่ึงของแม่น้ าดานูบ จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ น าคณะ
ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก เป็นวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเร่ิมสร้าง
ปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอย จากน้ัน
น าคณะเที่ยวชมรอบเมืองมิวนิค ผ่านชมโอลิมปิคปาร์ค สร้างในปี ค.ศ. 1972 ซ่ึงใช้ในการแข่งขันกีฬา         
โอลิมปิคฤดูร้อนคร้ังที่ 20 โดยมีจุดเด่นอยู่ที่กระโจมหลังคาที่ยืดหยุ่นได้เเละเชื่อมต่อส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน 
ในช่วงฤดูหนาวน้ันยังสามารถเป็นสถานที่ในการเล่นกีฬาส าหรับฤดูหนาวอย่างสกี เเละกระดานเลื่อนได้อีกด้วย  
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 ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ BMW สู่ถนนแม็กซิมิเลี่ยน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหน่ึง
ของเมืองน้ี เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวนักท่องเที่ยว
มาเดินเล่นบนถนนสายน้ีอาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก  ผ่านชมโรงละครโอเปร่าที่หรูหรา
ที่สุดแห่งเมืองมิวนิค (Munich's grand opera house) สร้างเม่ือปี ค.ศ.1811-1818 โดยสถาปนิกชื่อ Karl von 
Fischer เที่ยวชม จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จตุรัสมาเรีย 
หรือ จตุรัสแมร่ี (Mary's Square) อยู่กลางใจเมืองของนครมิวนิค ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1158 ตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง (Middle Ages) เป็น "หัวใจ" ของเขตเมือง
เก่า ในยุคกลางที่ น่ีเคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงาน
ส าคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ มาเรียนพลาตซ์ มีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ 
Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองค าบนเขาสูงศาลาว่าการเมืองใหม่ 
(Neuse Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ Glockenspiel หอระฆัง ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบ า เวลา 11 โมงเช้าในหน้า
หนาว และ 5 โมงเย็นในหน้าร้อน  

1200 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่ เมืองซาลส์เบิร์ก เมืองมรดกโลกที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ เมืองต้นก าเนิดแห่งเพลง

คลาสสิคต่างๆ และมีชื่อเสียง จาก ภาพยนตร์ เร่ือง The Sound of Music ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก น าคณะ
แวะเที่ยวชม สวนมิราเบล การ์เด้น (Mirabell Garden) เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามที่สุดในซาลส์เบิร์ก ซ่ึง
เดิมทีเป็นสวนในพระราชวังเดิมถูกออกแบบโดย Jhoann Bemhard Fischer von Eriach สวนสร้างในรูปแบบ
เรขาคณิต ถูกตกแต่งด้วยพันธ์ไม้นานาชนิด มีรูปปั้นเทพเจ้าและน้ าพุใน เป็น “สวนแบบบารอค” จากน้ันเดิน
ข้ามแม่น้ าซาลส์ซักค์สู่เขตเมืองเก่า แวะถ่ายรูปกับบ้านเกิดโมสาร์ทจากด้านนอกซ่ึงปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่
เก็บรวบรวมของใช้ต่างๆ ของโมสาร์ท อาทิ เคร่ืองดนตรี, รูปถ่าย, จดหมาย, โน้ตเพลง ฯลฯ เดินชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมของ  ตึกรามบ้านช่องที่ ชมโบสถ์ซาลส์เบิร์ก โบสถ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง  

1900 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 คณะพักที่โรงแรม Trend Mitte Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า   
 

วันท่ีสามของการเดินทาง (อังคาร)    ซาลส์เบิร์ก - ฮัลสตัท  - เชสกี ้ครุมลอฟ (เชค)   
0700 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
0800 น าคณะเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท เมืองสวยริมทะเลสาบ หมู่บ้านมรดกโลก

แสนสวยที่มีอายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่มี
ประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงพันคน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน ในอดีตที่น่ีเคยเป็น
แหล่งเกลือขนาดใหญ่ น าคณะแวะถ่ายรูปที่ Market Platz ตั้งอยู่บริเวณกลาง
เมืองฮัลสตัท ซ่ึงบริเวณน้ีจะมีร้านอาหาร ร้านค้าและบ้านพักเรียงรายรอบๆ  

1200 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (cesky krumlov ) มรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของสาธารณรัฐเชค        

ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการ
ประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ  ในตอน
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ปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จาก
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมี ความส าคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า  ท าให้องค์การ
ยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกเมื่อ ค.ศ.1992  

1900 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   
 คณะพักที่โรงแรม Gold Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า   
 

วันท่ีสี่ของการเดินทาง (พุธ)    เชสกี้ ครุมลอฟ  - ปร๊าก 
0700 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
0800 น าคณะเที่ยวชมและถ่ายรูปกับ ปราสาทคุมลอฟ  และเดินผ่านชมรอบๆ

ข อ งป ราส าท  (ไ ม่ ร ว ม บั ต ร ค่ า เข้ าช ม ภ าย ใน ตั ว ป ร าส าท )             
ปราสาทคุมลอฟใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองจากปราสาทปร๊าก  
ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากน้ันน าเที่ยวโดยรอบเขต          
ตัวเมืองเก่าที่งดงาม (Old Town) ที่มีอาคารบ้านเรือนในรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปโบราณซ่ึงมีแม่น้ าวัลตาว่า 
ไหลโอบโค้งเกือบเป็นวงรอบสวยงามมาก ช่วงศตวรรษ ที่ 17 บริเวณน้ีเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง และ
เศรษฐกิจของแคว้นโบฮีเมียตอนใต้ ปัจจุบันมีต้นไม้ขนาดใหญ่ อายุเก่าแก่อยู่มากมายท าให้เมืองร่มร่ืนยิ่งนัก  

1200 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่กรุงปร๊าก เที่ยวชม กรุงปร๊าก  ชมเขตเมืองเก่าของกรุง

ปร๊าก ที่เรียกกันว่าเขตฮาร์ดซานี  อันประกอบไปด้วยพระราชวัง โบสถ์ และ
วิหารที่สวยงาม ชมนาฬิกาดวงดาวโบราณ ณ ศาลาว่าการเมืองเก่า เดินสู่
สะพานชาร์ล อันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงปร๊ากที่ทอดตัวเชื่อมระหว่างเขต
เมืองเก่ากับลิตเติ้ลทาวน์ บนราวสะพานจะประดับประดาไปด้วยรูปปั้น
นักบุญต่างๆ ที่สวยงามยิ่งนัก และบริเวณน้ีเป็นที่ชุมนุมของศิลปิน จิตกรต่างๆมากมายที่พร้อมจะวาดรูป
เหมือนของท่านได้ตลอดเวลา  จากน้ันอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง  และเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิ 
เคร่ืองแก้วเจียระไน โบฮีเมีย ซ่ึงเป็นต้นก าเนิดของเคร่ืองแก้วเจียระไนชื่อดังต่างๆ ที่ท ารายได้ และชื่อเสียงมา
ช้านาน 

1900 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 คณะพักที่โรงแรม Duo Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (พฤหัสฯ)   ปร๊าก – คาร์โลวี วารี่   
0700 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม         
0800 น าคณะชมและถ่ายรูปบริเวณรอบ ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก (ไม่รวมบัตรค่า

เข้าชมภายในตัวปราสาท) ที่มีอายุเกือบ 600 ปี ซ่ึงปัจจุบันยังคงใช้เป็น
ท าเนียบประธานาธิบดี ถ่ายรูปบริเวณด้านนอก มหาวิหารวีทัส (ไม่รวมบัตร
ค่าเข้าชมภายในตัวปราสาท) ที่ยิ่งใหญ่ และสวยงามประดับประดาด้วย
หน้าต่างกระจกสีสด ลวดลายที่เป็นรูปภาพของนักบุญ และเร่ืองราวทางคริสต์
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ศาสนา และเป็นที่ เก็บพระศพของกษัตริย์และพระสังฆราชหลายๆพระองค์ ชมน้ าพุบาร็อค (Baroque 
Fountain)  The Spanish Hall, The Royal Palace 

1200 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี่ (Karlovy Vary) ชื่นชมกับบรรยากาศ

สองข้างทางระหว่างการเดินทาง ซ่ึงเป็นเมืองตากอากาศและน้ าพุร้อนที่ส าคัญ
ของเชคและยุโรปตะวันออกตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14 ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 
โดยมีแม่น้ าเท็ปปร้าเป็นแม่น้ าสายหลัก  น าคณะเดินชมโดยรอบตัวเมือง        
ชมอาคารบ้านเรือนที่ เก่าแก่  โรงละคร ,โบสถ์ประจ าเมือง และชื่นชมกับ
บรรยากาศของเมืองที่น่ารักอย่างไม่รู้ลืม จากน้ันอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตาม
อัธยาศัย หรือเลือกเดินซ้ือของที่ระลึกพื้นเมืองตลอดแนวถนนสายกลางเมือง หรือชมจุดเชื่อมต่อท่อน้ าแร่ต่างๆ 
ซ่ึงชาวเช็คเชื่อกันว่าน้ าแร่ของเมืองน้ีดื่มได้และมีประโยชน์ช่วยสมานแผลภายในท้องได้เป็นอย่างดีเยี่ยม  

1900 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 คณะพักที่โรงแรม Jean De Carro Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีหกของการเดินทาง (ศุกร์)     คาร์โลวี วารี่ – เนินแบร์ก (เยอรมัน) - ไฮเดลเบิร์ก    
0700 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
0800 น า เดิ นท างสู่ เมื อ ง เนิ น แ บ ร์ ก  (Nurnberg) ห รื อ  เมื อ ง นู เรม เบิ ร์ ก 

(Nuremberg)  เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ทางเหนือ
ของเมืองมิวนิก เมืองน้ีสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ก่อนสงครามเมือง 
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าที่ส าคัญ และได้ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์กลางของ
การบริหาร มีที่ท าการรัฐสภาที่ยิ่งใหญ่ มีสนามที่ใช้ระดมพลจ านวนนับแสนคน 
แม้จะถูกท าลายลงไปเม่ือคร้ังสงครามโลกคร้ังที่ 2 หลังจากสงครามได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ โดยพยายาม
รักษารูปแบบเดิมและเสน่ห์เก่าๆ ของเมืองไว้ ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างในช่วงสงครามเหล่าน้ันยังคงปรากฏเป็น
อนุสรณ์ถึงความรุ่งเรืองและการปราชัยในวันวานได้เป็นอย่างดี   

1200 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก พบกับธรรมชาติของป่าสนอันเขียว

ขจีตลอดสองข้างทาง เที่ยวชมเมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองพักผ่อนตากอากาศ
ในช่วงสุดสัปดาห์ของชาวเยอรมัน และเป็นเมืองมหาวิทยาลัยอันเก่าแก่
ของเยอรมัน (ค.ศ.1386) ชมเขตเมืองเก่าริมแม่น้ าเนคคาร์ที่สวยงาม                        
ชมบริเวณสะพาน Alte Brucke (Karl-Theodor-Brucke) เป็นสะพานหินทอดข้ามแม่น้ าเนคคาร์ และชมประตู
เมืองเก่า  

1900 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 คณะพักที่โรงแรม NH Hirschberg Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า   
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วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (เสาร์)   ไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟิร์ต – สิงคโปร์   
0700 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
0800 น าคณะชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก  อันเป็นจุดเด่นของเมือง สร้างขึ้นตั้งแต่

ศตวรรษ ที่ 14 ภายในปราสาทเป็นอาคาร ออทเธอินริชส์ (Ottheinrichsbau) 
ด้านทิศตะวันออกของสนามที่มีองค์ประกอบอันผสมผสานระหว่างเรอเนสซองส์ 
อิตาเลียน ดัตช์ และเยอรมัน องค์ประกอบของบรรดารูปปั้นและการประดับที่
ประตูทางเข้าน้ันกลมกลืนกันเป็นอย่างดี รวมทั้งรูปปั้นของนักบุญชาวเยอรมัน
และเทพเจ้าชาวโรมัน อาทิ รูปปั้นจูปิเตอร์และมาร์ซ เทพเจ้าแห่งสงคราม พร้อมกับคุณธรรมทั้ง 5 คือก าลัง 
ความศรัทธา ความรัก ความหวัง และความยุติธรรม การประดับประตูทางเข้าอย่างงดงามเป็นประตูทรงโค้งที่
แสดงถึงชัยชนะ ผ่านตึกฟร้ีดริชไปถึงบริเวณที่เป็นเฉลียงของตัวปราสาทซ่ึงมองลงไปเห็นทิวทัศน์เมืองที่
สวยงาม 

1200 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านถนนไซล์ (Zeil) สายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของเยอรมัน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย 

บนถนนเส้นน้ีมีห้างใหญ่ 2-3 แห่งอยู่ติดกัน คือ Galeria Kaufhof ห้างใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศ ขายสินค้า          
แบรนด์เนม ชั้นใต้ดินมีซุปเปอร์มาร์เก็ต, My Zeil ห้างใหญ่ใหม่ล่าสุดเปิดตัวเม่ือปี 2009 มีความโดเด่นเป็นที่
ชื่นชอบของผู้คนคือ ช่องกระจกใหญ่ที่เจาะทะลุเป็นรูวงกลมเข้าไปในอาคาร ภายในห้างสูงทั้งหมด 7 ชั้น มี
ร้านค้าร้านค้าราว 120 ร้าน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ตามอัธยาศัย อาทิ Benetton,H&M                   
Danny Shoes, Lush Fashion ฯลฯ 

1800 น าคณะเดินทางสู่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อตรวจเอกสารเตรียมความพร้อมในการเดินทาง 
2155 ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 325  

(Boeing 777-300:  ใช้เวลาบิน 12 ชั่วโมง 20 นาที)  
 

วันท่ีแปดของการเดินทาง (อาทิตย์)   สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ    
1715 เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ พักรอเปลี่ยนเคร่ือง (Transit)  
1845 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978  

(Airbus Industrie A330- 300: ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 25 นาที)  
2010 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...  

 
ท่ีสุด...ทุกสถานท่ี... เวอร์ชั่น ทรี มีให้คุณ  
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อัตราค่าบริการในการเดินทาง 
รายการเดินทาง ณ ประเทศเยอรมัน – เชค –ออสเตรีย 8 วัน  

มิวนิค - ซาลส์เบิร์ก - ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปร๊าก - คาร์โลวี วารี่ - เนินแบร์ก ไฮเดลเบิรก์ -  แฟรงค์เฟริต์ 
เดินทางโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)  

อัตราค่าบริการ:                   เสนอราคา ณ วันท่ี 17 ก.ค. 60  
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ 63,999.- 
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน รำคำท่ำนละ 63,999.- 
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (มีเตียงเสริม) รำคำท่ำนละ 63,999.- 
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (ไม่มีเตียงเสริม) รำคำท่ำนละ 61,999.- 
พักห้องเดี่ยว ( 1 ท่ำน) จ่ำยค่ำห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ 9,000.- 
กรณีเดินทำงกลับไม่พร้อมคณะ มีค่ำธรรมเนียมตั๋วเครื่องบิน ช ำระเพิ่ม สอบถำมเจ้ำหน้ำที่ 
กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินในกำรเดินทำง คืนค่ำตั๋วท่ำนละ 22,000.- 
หมำยเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำดังน้ี:  

• กรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สกุล  ยูโร ในการเสนอราคาทัวร์คร้ังน้ี มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น -ลงได้                      
ซ่ึงปัจจุบันทางบริษัทฯ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 EUR ต่อ 39 บาท   

• กรณีที่ราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีตั๋วเคร่ืองบินปรับขึ้น - ลง   
• ค่าบริการดังกล่าวที่น าเสนอข้างต้น  ใช้ได้เฉพาะช่วงวันที่เดินทางตามรายการเท่าน้ัน 

อัตรำค่ำทัวร์น้ีรวม  
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด ท่ีระบุวันเดินทางไป- กลับพร้อมคณะ (ในกรณีที่

มีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องอยูใ่นก าหนดวันเวลา และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนตั๋วเคร่ืองบิน ที่อาจเพิ่มขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสายการบินที่ก าหนดไว้) 

2. ค่าที่พักโรงแรมพร้อมอาหารเช้า ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  
4. ค่ายานพาหนะน าเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในการเดินทาง 

- อุบัติเหตุในการเดินทางในวงเงิน (อายุ 16-75 ปี) ท่านละ 3,000,000 บาท  
- อุบัติเหตุในการเดินทางในวงเงิน (อายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี) ท่านละ 1,500,000 บาท  
- ค่ารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  
- ค่าช่วยเหลือทางการแพทย์และการส่งกลับประเทศ  
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- กรณีผู้เดินทางมีอายุตั้งแต่ 76 ปขีึ้นไปจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มท่านละ 1,000 บาท  
7. มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก็น (ซึ่งใช้ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำปกตอิย่ำงน้อย 15 วันท ำกำร)  
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม    
1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์,                   

ค่าส่งแฟกซ์, ค่าซักรีดเสื้อผ้า, มินิบาร์ เป็นต้น  
3. ค่าธรรมเนียมภาษีน้ ามันและภาษีสนามบิน กรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคาค่าตั๋วเคร่ืองบินจากที่ก าหนดไว้ 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าสัมภาระที่โรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง โดยมำตรฐำนคือ 2.5 ยูโรต่อคน/ต่อวัน รวม 15  ยูโร 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยดูแลคณะในการเดินทาง โดยมำตรฐำนคือ 3 ยูโรต่อคน/ต่อวัน รวม 24 ยูโร 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
กำรจองและกำรช ำระเงิน  

1. การจองทัวร์ กรุณาส่งใบจองทัวร์พร้อมส าเนา Passport และใบประวัติผู้เดินทางให้ทางบริษัทฯ เพื่อด าเนินการ
จองคิวยื่นวีซ่ากับทางสถานทูต โดยบริษัทฯ จะต้องน าข้อมูลผู้เดินทางใช้ประกอบการจองคิวยื่นวีซ่าล่วงหน้าใน
การขอวีซ่าประเทศน้ันๆ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หากท่านมีขอสงสัยกรุณาตดิต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯได้ตลอดเวลา 

2. ค่ามัดจ าการเดินทาง ช าระทันทีที่จอง จ ำนวน 20,000 บำทต่อท่ำน 
3. ช าระค่าใช้จ่ายที่เหลือทั้งหมดภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นตามระยะเวลาและเงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง กรณทีี่ท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต  
 

กำรยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน     คิดค่าใช้จ่าย 20% จากราคาทัวร์ 
- ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 45 วัน นับจากวันเดินทาง  คิดค่าใช้จ่าย 25% จากราคาทัวร์ 
- ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 30 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ 
- ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 20 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 75% จากราคาทัวร์ 
- ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100% จากราคาทัวร์ 

 
หมายเหต ุ      
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาน้ีได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือผลประโยชน์ของท่าน

ผู้ร่วมเดินทางเป็นหลัก และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงหำกผู้เดินทำง (ผู้ใหญ่) จ ำนวนไม่ถึง 15 ท่ำน 
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้บริการต่างๆ ตามที่บริษัทฯ
จัดให้ อาทิ ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือค่าโรงแรมที่พักตามรายการ เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้
ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับตัวแทนในต่างประเทศเป็นการช าระแบบเหมาจ่าย 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดค่าเสียหายต่างๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทางภัยธรรมชาติ 
อาทิ แผ่นดินไหว น้ าท่วม โรคระบาด รวมถึงความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน การประท้วง 
 
 
การนัดหยุดงาน การก่อการจราจล วิกฤตการณ์ทางการเมือง โรคระบาด สงครามกลางเมือง หรือการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้า-ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศน้ันๆ และความเสียหายใดๆซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้อง หรือเรียกร้องต่อผลประโยชน์อันที่ท่านจะ
พึงได้เพื่อทุกท่านอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

4. เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินที่บริษัทฯ น าเสนอเป็นตั๋วราคาพิเศษส าหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ ซ่ึงต้องเดินทางไป -กลับ 
พร้อมกัน หากท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน โดยท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีที่ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางไป -กลับ    
ไม่พร้อมคณะ 
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ศูนย์รับค ำร้องขอวีซ่ำสำธำรณรฐัเชค  
ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 02-118-7010 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นวีซ่ำสำธำรณรัฐเชค 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังเหลืออายุการใช้งานมำกกว่ำ 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่เดินทางกลับถึง

ประเทศไทย และ มีหน้ำว่ำงให้ประทับตรำอย่ำงน้อย 3 หน้ำขึ้นไป หำกมีเล่มเก่ำให้แนบมำกับเล่มปัจุ
บันด้วย 

2. รูปถ่ายปัจจุบัน รูปสี 2 น้ิว จ ำนวน 2 รูป ฉำกหลังสีขำว เท่ำน้ัน(หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่าย
มา      ไม่เกิน 6 เดือน) รูปถ่ำยสติกเกอร์ใช้ไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
4. ส าเนาบัตรประชาชน, สูติบัตรตัวจริงพร้อมส าเนา กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส(กรณีสมรสแล้ว), ส าเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล) 
6. หลักฐานการงาน 
- กรณีเป็นลูกจ้ำง ใช้หนังสือรับรองการท างาน ที่ระบุชื่อสกุลผู้เดินทาง, หมายเลขหนังสือ เดินทาง(Passport),   
    ต าแหน่ง, ชื่อบริษัทที่สังกัด, เงินเดือนที่ท่านได้รับ ณ ปัจจุบัน พร้อมยืนยันว่าหลังเดินทางจบแล้วจะกลับมา
ปฏิบัติงาน 
    ตามเดิม เป็นภำษำอังกฤษ (มีอายุไม่เกิน 30 วัน) 

- กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำรหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้ส าเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 90 วัน)      
หรือส าเนาทะเบียนการค้า 
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-   กรณีเป็นนักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ (มีอายไุม่เกิน 30 วัน) 
7. หลักฐานการเงิน ใช้ 2 อย่างคือ  
- หนังสือรับรองทำงกำรเงินจำกทำงธนำคำร (Bank Certificate) และส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำก ย้อนหลัง 

6 เดือน อัพเดทยอดล่ำสุดภำยในเดือนท่ียื่นขอวีซ่ำ         
- กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 
    เด็ก - กรณีไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำหรือมำรดำ ผู้ท่ีไม่ได้เดินทำง ต้องไปท าหนังสือยินยอมให้เด็ก

เดินทางไปต่างประเทศจากที่ว่าการอ าเภอ (เป็นภาษาอังกฤษ)  
      
 

เด็ก - กรณีไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำและมำรดำ  ท้ังบิดำและมำรดำ ต้องไปท าหนังสือยินยอมให้เด็ก 
เดินทางไปต่างประเทศจากที่ว่าการอ าเภอ (เป็นภาษาอังกฤษ)  

หมำยเหต ุ:  1. ต้องนัดคิว เพื่อขอยื่นวีซ่า Online  ท้ังน้ีต้องใช้ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงของผู้เดินทำงเพื่อ 
ท ำกำรนัดคิว) 
2. การยื่นวีซ่า ผู้เดินทำงต้องไปแสดงตัวท่ีสถำนทูต  (ยกเว้น เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี ไม่ต้องมำ

แสดงตัว) 
  3.  ใช้เวลำท ำกำรยื่นวีซ่ำ ประมำณ 15 วันท ำกำร (ไม่รวมเสำร์-อำทิตย์) 
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ใบตอบรับการเดินทาง 
รายการเดินทาง ณ ประเทศเยอรมัน – เชค –ออสเตรีย 8 วัน  

มิวนิค - ซาลส์เบิร์ก - ฮัลสตัท - เชสกี้ ครมุลอฟ - ปร๊าก - คาร์โลวี วารี่ - เนินแบร์ก -ไฮเดลเบิร์ก -  แฟรงค์เฟริต์ 
เดินทางโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)  

เดินทำง Group   ก ำหนดกำรเดินทำง 
______      1  วันที่ 5-12 พฤศจิกำยน 2560 
______      2  วันที่ 28 มกรำคม – 4  กุมภำพันธ์ 2561 
______      3  วันที่ 4 – 11  กุมภำพันธ์ 2561 
______      4  วันที่ 18 – 25  กุมภำพันธ์ 2561 
______      5  วันที่ 4 – 11  มีนำคม 2561 
______      6  วันที่ 18 – 25  มีนำคม 2561 
 

ชื่อผู้เดินทาง ระบุชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 
1.                     หมายเลขพาสปอร์ต______________      
2.                     หมายเลขพาสปอร์ต______________ 
3.                     หมายเลขพาสปอร์ต______________ 
4.                    หมายเลขพาสปอร์ต______________   
 

ชื่อผู้ติดต่อ             
ที่อยู่ที่ติดตอ่             
เบอร์ติดต่อ            
  

ห้องพัก  :   _______ห้องเดี่ยว _______ห้องคู่ ________ ต้องกำรให้ทำงบริษัทจัดหำคู่ที่พัก 
การช าระเงินมดัจ า:   ท่ำนละ  20,000  บำท  ( ช าระทันทีที่จอง ) 
- สั่งจ่ายเช็คในนาม บริษัท เวอร์ช่ัน ทรี แทรเวล จ ำกัด 
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- โอนผ่านธนาคาร ชื่อบัญช ีบริษัท เวอร์ช่ัน ทร ีแทรเวล จ ากัด 
- ธนาคาร : กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   สาขา : สนามเป้า     
  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ : 029 – 2 – 75799 - 9 

ส่วนที่เหลือ จ่ำยก่อนกำรเดินทำง 20 วัน 
 

จองด่วนที่   ( 02 ) 719 9540  แฟกซ์ (02 ) 719 9588 e-mail: version3@loxinfo.co.th 
                     
คุณสัมพันธ์ (ติ๊ก)  130  คุณยุทธนำ (ยุทธ) 131   คุณยุภำวดี  (ภำ) 134   

 


