
EURO10 EK / 8D 

 
 
 
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลสเ์บิรก์ THE SOUND OF MUSIC – คารโ์ลวี่วารี่ 

ปราสาทแหง่กรุงปราก – เชสกี้คลมุลอฟ 

บูดาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – ฮโีรส่แควร ์– ลอ่งเรอืแม่น ้าดานูบ 

เวียนนา – พระราชวงัเชิรน์บรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารท์เนอรส์ตรที ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก 

 



ก ำหนดกำรเดนิทำง :  
**รวมวซี่าแลว้** 

 
 
วนัแรก   กรุงเทพฯ-มิวนิค 
18.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9 โดยสาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

21.05 น.     ออกเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373 / EK053  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ *.*.*. 
 

วนัที่สอง  มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
08.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพธิีการและข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบั

สมัภาระต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟสุเซ่น (FUSSEN) (161 กม.)  น าท่านนัง่รถบสั

ทอ้งถิน่ (กรณีหมิะตกหนกัรถไม่สามารถขึ้นไดน้กัท่องเทีย่วตอ้งเดนิขึ้นเท่านัน้) 

ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัความสวยงามของตวั

ปราสาทดา้นหนา้ซึง่เป็นตน้แบบปราสาทของในดสีนียแ์ลแนด…์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ ตวัเมอืงมวินิค (MUNICH) (122  กม.)  ทีส่วยงามดว้ย

สถาปตัยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสคิหรอืทนัสมยั อาท ิจตัรุสัมาเรียน(Marien Platz) ศูนยร์วม

กจิกรรมนานาชนิดของชาวมวินิค ถ่ายรูปคู่กบัศาลากลางมวินิค ทีส่รา้งเมือ่ปี ค.ศ.1867-1908 ซึง่มหีอระฆงัอนัมี

ชื่อเสยีงไปท ัว่โลก ตัง้อยู่ตวัหอคอย มคีวามสูงถงึ 278 ฟตุ ผ่านชมย่านส าคญัๆบนถนนแมกซมิเิลีย่น สตราเซ่ 

ทีต่ ัง้ของโอเปร่าเฮา้ส ์พพิธิภณัฑเ์รสซเิดน้ท ์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สาม  ซาลส์เบริก์-ฮอลสตทั-เชสกี้คลุมลอฟ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซาลบูรก์ (ออสเตรยี) ซึง่ต ัง้อยู่ทางทศิใตข้องสนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี 

ซึง่มวีวิทวิทศันส์วยงามเป็นเอกลกัษณอ์อสเตรยี เนินภเูขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง เมือ่เราถงึเมอืง

ซาลบูรก์ น าท่าน ถ่ายรูปสวนมริาแบล ซึง่เป็นสวนสวยประจ าเมอืง สวนมริาแบลในฉากตน้ๆของภาพยนตรอ์มตะ

กอ้งโลก “เรื่องเดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ” แมเ้วลาผ่านไปเน่ินนานมากแต่สวนแห่งน้ีมไิดเ้ปลีย่นแปลงแต่อย่างใด น า

ท่านชมเมอืงซาลสบ์วรก์ ทีม่ชีื่อเสยีงในสถาปตัยกรรมบารอ็ค ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดโีดยเฉพาะบริเวณ

เมอืงเก่า จงึไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ซาลสบ์วรก์ต ัง้อยู่บนฝัง่

แมน่ า้ซาลซคั (Salzach) และมอีาณาเขตติดกบัเทอืกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกิดของคีตกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามว่า 

วูลฟ์กงั อามาเดอสุ โมสาท  น าท่านขา้มแมน่ า้ซาลสซ์คัสู่ ย่านเมอืงเก่า และแวะเก็บบนัทกึภาพปราสาทโฮเฮน็ซาลส์

บวรก์ ที่ต ัง้โดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมอืงเก่า ต่อจากนัน้น าท่านชมบา้นเลขที ่9 ถนน Geteidegasse แลว้อสิระให ้

ท่านชมรา้นคา้ทีร่ายเรียงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดนิ หรอืจะแวะสกัการะมหาวหิารของซาลสบ์วรก์ ทีต่ ัง้อยู่ตรง



จตัรุสักลางเมอืง เดนิเทีย่วชมเมอืงเก่าแถวบา้นเกดิของโมสารท์ ซึง่เป็นส่วนทีเ่ป็นมรดกโลกยูเนสโก ้จดทะเบยีน

เมือ่ปี ค.ศ.1996  

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮอลสตทั (Hallstatt) (ระยะทาง 71 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) เมอืง

มรดกโลกทีเ่ก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรอืงทีสุ่ดในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อน

ครสิตกาล และยงัมทีวิทศันท์ีส่วยงามเป็นที่หลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูปลาเทา้ส)์ 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที่เรยีกว่า“ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของที่ระลกึ ทีศิ่ลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืน

สไตลอ์ลัไพนท์ีเ่ก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยู่ระดบัพื้นดนิ บา้งอยู่บนหนา้ผาลดหล ัน่กนัเป็นช ัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงั

ลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสุดของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัรุสัประจ า

เมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยน า้พกุลางลาน และอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม อสิระใหท่้านไดพ้กัผ่อน

นัง่จบิกาแฟ หรอืเดนิเที่ยวชมเมอืง อย่างเตม็อิ่ม   

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov City) 

(ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 45 

นาท)ี เมอืงมรดกโลกอีกเมอืงหน่ึงของสาธารณรฐัเชค ในอดีตเคย

เป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดแีละการจดัเกบ็ภาษ ี

ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการอนุรกัษแ์ละภายหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงทาง

สงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิ

ไวอ้ย่างน่าชื่นชม จากประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน มคีวามส าคญัและโดดเด่นใน การอนุรกัษส์ถาปตัยกรรมอนั

ทรงคุณค่า ท าใหอ้งคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบยีนเมอืงครุมลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992  

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทครุมลอฟ ทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมยั เปลีย่นมอืเจา้ของ

หลายครัง้หลายคราแต่กย็งัคงความงดงามของปราสาททีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาในคุง้น า้วลัตาวา น าท่านชมเมอืงโบราณที่

มอีายุมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 จากการก่อตัง้เมอืงของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮีเมยี 

และบาวาเรีย สุดทา้ยเมอืงกก็ลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟกเ็จริญขึ้น

เรื่อยๆ จากการทีอ่ยู่ในเสน้ทางการคา้ขายในอดีต และยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัการ

ยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั    OLD INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่สี่  คาโรววีารี่ – ปราก 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคารโ์ลววีารี (KARLORYVARY) (298  กม.)  ตัง้อยู่บนสองฝัง่แมน่า้เทปลา่ เป็นเมอืงที่
สวยงาม เตม็ไปดว้ยป่าไม ้และโด่งดงัจากเรื่องราวของนา้แร่รอ้น  
น าท่านเดินชมเมอืงคารโ์ลวารี หรอืทีรู่จ้กัในนาม เมอืงนา้แร่ เมอืงทีส่วยที่สุดแห่งหน่ึงของโบฮเีมยี ลกัษณะเมอืงอยู่
ในหุบเขาสองฝัง่แม่นา้เทบลา ดินแดนแห่งน้ีเป็นทีค่น้พบแหลง่นา้แร่รอ้นธรรมชาติ และมบีอ่นา้พรุอ้นถงึ 12 แห่ง ที่
รอ้นทีสุ่ด อยู่ในศูนยนิ์ทรรศการทีม่คีวามรอ้นถงึ 72 องศาเซลเซยีส ภายในจดัแสดงสายนา้แร่ นกัท่องเที่ยว
สามารถชมินา้แร่ดว้ยถว้ยชมิเฉพาะพเิศษ ทีท่าจากพอรซ์เลนในเมอืงน้ีเท่านัน้ เมอืงน้ีเป็นทีนิ่ยมในการเขา้คอรส์ส

ปา เพือ่รกัษาสุขภาพ และยงัมสีถาปตัยกรรมทีง่ดงาม เหมาะแก่การเดนิเที่ยวชมเมอืงเป็นอย่างยิ่ง อาท ิโบสถ์

ของแมรี่ เมดลินี และโบสถส์ไตลร์สัเซยีนออรธ์อดอกซว์หิารของเซนตปี์เตอร ์และเซนตป์อล อาคารก่อสรา้งใน



สถาปตัยกรรม ทูโอดอร ์หรอืหาซื้อเหลา้พื้นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีง BECHEROVKA โดยมโีรงงานอตุสาหกรรมทีผ่ลติ

จากสมนุไพร เป็นของทีร่ะลกึ 
 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืงเป็ดโบฮีเมยี 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (127  กม.)  เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ปรากเป็นเมอืงหลวง และเมอืง
ใหญ่ทีสุ่ดในสาธารณรฐัเชค มปีระชากรราวๆ 1.2 ลา้นคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคก์ารยูเนสโก ไดป้ระกาศให ้ปราก
เป็นเมอืงมรดกโลก นาท่านเดนิเลน่ย่าน จตรุสัเมอืงเก่า ทีม่บีรรยากาศคึกคกัตลอดเวลา เพราะเต็มไป ดว้ยรา้นขาย
ของนานาชนิด รวมท ัง้รา้นครสิตลั ซึง่โบฮีเมยีครสิตลันัน้เป็นทีรู่จ้กัและใหก้ารยอมรบักนัท ัว่ ยุโรปแมแ้ต่บรรดา
พระราชวงัต่างๆกนิ็ยมนาไปเป็นเครื่องประดบั หรอืช่อโคมระยา้ทีง่ดงาม 

  
 

น าท่านชมความสวยงามดา้นหนา้ของปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่แมน่า้วลัตาวา อดตีที่ประทบั
ของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปจัจุบนัเป็นที่ทาการของคณะรฐับาล นาท่านชมววิสวยบนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็ 3 
ตวัเมอืงปราก ทีอ่ยู่คนละฝัง่แม่นา้ ทีท่่านจะเหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ทีท่่านจะเหน็ยอดแหลม
ของอาคารต่างๆมากมาย รวมท ัง้ยอดโบสถต่์างๆอกีดว้ยเดนิผ่านเขตอุทยานทีส่วยงาม ชมอาคารสาคญัๆมากมาย 
จากนัน้นาท่านเขา้ไปในเขตของตวัปราสาท ทีม่ ีมหาวหิารเซนตว์ติสั วหิารประจาราชวงศซ์ึง่สรา้งดว้ยศิลปะแบบ
โกธคิ ที่ประดบัดว้ยกระจกสสีแตนกลาสอย่างสวยงาม นาท่านเดนิลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ทีท่่านจะไดส้มัผสั
กบับรรยากาศทีส่วยงามสู่ สะพานชารล์ส ทีท่อดขา้มแมน่า้วลัตาวา สญัลกัษณท์ี่สาคญัของปราคที่สรา้งขึ้นในยุค
ของกษตัรยิ ์ชารล์สที่ 4 ปจัจบุนัเป็นสถานที่ทีเ่หลา่ศิลปินต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเที่ยวและผู ้

ทีส่นใจ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

ทีพ่กั   DUO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที่หา้  เวยีนนา – พระราชวงัเชิรน์บรุน – บาตสิลาวา (สโลวาเกยี)  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรยี (184  กม.)   เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรยี 

และเป็นเมอืงเกดิของ ท่านโยฮนัส ์สเตราท ์บดิาแห่งเพลงเวยีนนา วอลทซท์ี่โด่งดงั ชม อนุสาวรยี ์โยฮนัส ์สเตราท ์

ในสวนสาธารณะสตทัปารค์ 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชมภายในหอ้งพระราชวงัเชรนินบ์รุนน ์(Schoenbrunne) พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่ี

ความสวยงามและยิง่ใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยุโรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งประดบัอยู่อย่างสวยงาม  



  
น าท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน คารท์เน่อรส์ตราเซ่ ทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย อย่างครสิตลัสวารอฟสกี้-
หลุยสว์ติตอง รา้นนาฬกิา บรูคเชอเร่อสวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยงัเป็นย่านใจกลางเมอืงเก่าทีท่่านสามารถเดนิชม 
มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น ทีส่รา้งในสไตลโ์กธคิทีง่ดงาม ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบั ปราสาทฮอฟบวรก์ 

ค า่   อสิระกบัการรบัประทานอาหารค า่ เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงที ่ถนนคารท์เน่อสตารท์เซ่ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงบาตสิลาว่า (BRATISLAVA) (81  กม.)  ประเทศสโลวคั น าท่านชม ปราสาทแห่งบา
ตสิลาว่า   

ทีพ่กั   IBIS BATISLAVA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที่หก  PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต-์มหาวหิารแมททอิสั-ฮโีร่สแควร ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ PARNDOF OUTLET ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดร์าคาถูกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  อสิระกบัการรบัประทานอาหารกลางวนั เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงที ่OUTLET อย่างเต็มที่ 

น าท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต ์(BUDAPEST) (200 กม.)  เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แมน่า้ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่า และ
เมอืงใหม่ อนัไดแ้ก่เมอืง บูดา และ เปสต ์อนัเป็นทีม่าของค าว่า “บูดาเปสต”์ เจา้ของฉายา ปารสีแห่งตะวนัออก  
น าท่าน ชมนครบูดาเปสต ์เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แมน่า้ โดยฝัง่ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่าอยู่ฝัง่ตะวนัตก และฝัง่เปสต์

เป็นเมอืงใหมอ่ยู่ฝัง่ตะวนัออก ถ่ายรูปกบั ป้อม Fisherman’s Bastion ซึง่ป้อมปราการชาวประมง อนุสรณจ์าก

การสูร้บของชาวประมงกบัพวกมองโกลทีรุ่กรานบูดาเปสต ์ในช่วงปีค.ศ.1241จากจดุน้ีสามารถมองเหน็ทวิทศัน์

งดงามของตวัเมอืงได ้ 

จากนัน้อสิระใหท่้านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ผ่านชมถนนเสน้ทีส่วยงามที่สุดของบูดาเปสตท์ีม่อีาคารสวยงามหลายอาคาร 

น าท่านถ่ายรูปก ัลานฮีโร่สแควร ์อนุสรณส์ถาน 1,000 ปี ของประเทศฮงัการี 

น าท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของสองฝัง่แมน่ า้ดานูบ 

  
  ใหท่้านไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ณ ถนน VACI UTCA และ ANDRIASSY UTCA 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่กั GOLDEN PARK HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็  นครบูดาเปสต ์-กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั พรอ้มท ัง้เก็บสมัภาระ …น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

15.25 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK112/EK 384  



(แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ) 
 

วนัที่แปด  สนามบนิสุวรรณภมิู 
12.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

********************** 

 
อตัราค่าใชจ้า่ย :  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

25 พ.ค.-1 มิ.ย. / 19-26 ส.ค. 49,999.- 49,999.- 47,999.- 8,500.- 

9 – 16 ก.ค.  

/9-16 ส.ค. / 18-25 ต.ค. 
52,999.- 52,999.- 50,999.- 8,500.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนั 
และ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั  (Economy Class) ไป-กลบัตามกรุป๊ เท่านัน้ 
2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าอาหารตามรายการทวัร ์
5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศที่มี

อากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชุม 

อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลี่ยนยา้ยเมือง หรือเพิ่มค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมืองเดิม โดยบริษทัจะค านึงถึงความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

6. ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น 

จากอบุตัิเหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบั 

 ประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

7. ค่าวซี่าเชง็เกน้ (หากก าหนดนดัหมายคิวยืน่วซี่าตามกรุป๊แลว้ลูกคา้ไมส่ามารถเดนิทางมายื่นไดต้ามก าหนดการ  

 ทางบรษิทัฯ ขอเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เติมท่านละ 500.-บาท)  
  

อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
2. ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท ,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ,บริการพเิศษ

ต่าง ๆ 



4. ค่าทปิคนขบัรถในยุโรป ท่านละ 12 ยูโร 
5. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 20 ยูโร 
 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 24 ชัว่โมง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป ... 

ช าระสว่นที่เหลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นถอืวา่เป็นการยกเลกิโดยอตัโนมตั ิและขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมด 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 20,000 บาท  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไมค่ืนเงนิมดัจ าไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ ) 

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมด

หกัค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตุจ  าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจ   แกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์ินสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุ

สุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพื่อใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถาน

ฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดั

จ าหรือท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 



 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ

ถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ

คร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง

สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯเมือ่ท่านได ้ ช าระเงนิ

มดัจ าหรอืท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด  
 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง

สถานทูตฯ เท่านั้น ซึง่อาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที่น้ี 

 
หมายเหตขุอ้ส าคญั 

1. บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่การท่องเที่ยวเท่านัน้ 
2. กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจากการลา่ชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบนิ ท าใหไ้มส่ามารถกิน-เที่ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้น

ตามโปรแกรมทวัรท์ี่ระบุ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ท ัง้สิ้น เพราะถอืเป็นเหตุสุดวสิยัที่เกิดขึ้น

โดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบรษิทัฯ ไมไ่ดร้บัค่าชดเชยใด ๆ ท ัง้สิ้นจากทางสายการบนิ 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสทิธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มเีหตุจ  าเป็นสุดวสิยั  โดยจะ

พยายามใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดกบัท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏเิสธ
การเขา้ หรือ ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็าม ท าใหท่้านไมส่ามารถเดนิทางต่อไปได ้ซึ่งถอืเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจ

และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมคื่นเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด  
5. บริษทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใด ๆ ท ัง้สิ้น ในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ เช่น การยกเลกิเที่ยวบนิ , การลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, และทรพัยส์นิส่วนตวัสูญหาย หรือหลงลมืตามสถานที่ต่าง ๆ 
ทีเ่กดิขึ้น ซึง่เหตกุารณด์งักลา่วอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษทัฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ให ้  ถอืว่าท่านไดส้ละสทิธิ์ และไม่

สามารถเรยีกรอ้งขอเงนิคืนค่าบรกิารได ้
7. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคา และเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลกูคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไมน่่ารกัหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ี

รงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่

ใจตนเอง หรือถือวา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่ เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก้่อนความวุน่วานในทวัร์ ฯลฯ (เพ่ือความสุขของ

ผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่)  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / 

เวน้มีใบรบัรองแพทย)์  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่ากวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ 

ก่อนจองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 



- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บริษัทฯ ก่อนซ้ือทวัร ์เพ่ือหา

ขอ้สรุปร่วมกนั)  

- ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธท่ี์จะไมร่บัผิดชอบ 

หากท่านถูก ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชห้นังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

- ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่า

ทวัรน้ั์นๆ ยืนยนั การเดินทาง หากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯ ไม่

สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายน้ันได ้ 

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบ

งานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปล่ียน - เมื่อท่านจองทวัร์

และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร ัง้น้ี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า  **ลูกค้ำโชว์ตวัทุกโปรแกรม** 
- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไป

ต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรบัท่านที่มีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความ

กรุณา แนบมาดว้ย เพ่ืออา้งอิงกบัทางสถานทูต) 

- รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพที่

คมชดัหา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแตง่ภาพจาก

คอมพิวเตอร ์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35mm*45mm น้ิว 2 รูป (ทาง

สถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง) 

- ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

- ส าเนาใบสูติบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 20 ปี  

- ส าเนาทะเบียนสมรส  

- ส าเนาใบหย่าหรือส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี)  

- หลกัฐานการเงิน  โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่านั้น พรอ้มส าเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตวัยอ้นหลงั 

6 เดือน พรอ้มหน้าบญัชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชี

เงินฝากเป็นปัจจุบนั)  

หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 

กรณีเป็นพนักงาน 

 จดหมายรบัรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีอนุมัติใหล้าหยุด  

พรอ้มประทบัตราของบริษทั 

กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ  

 จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร เกษียณอายุราชการ 

ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

 ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 

พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

 จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

เด็กอายุต  า่กว่า 20 ปี  

 จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา 

หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา 

จะตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่าย

ใหก้บับุตรกบัผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัร

ประชาชน ของบิดาและมารดา) และบิดาหรือมารดจะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ที่รบัยืน่วีซ่า 

กรณีเป็นแม่บา้น  

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของ

สามีก็ได ้ในกรณีท่ีไมไ่ดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ 

พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ที่มีดว้ยกนั) 
 



ในกำรจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้ำพำสปอร์ต + มัดจ ำ 
ทำงบริษทัจะถือว่ำกำรจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

รำยละเอยีด ประวตัิส่วนตัวของแต่ละท่ำนทีต้่องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตำมควำมเป็นจริง 
(ส ำคัญมำกมีผลต่อกำรพจิำรณำวซ่ีำ) 

 
ช่ือ – นำมสกุล (ภำษำองักฤษ ตำมหน้ำพำสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / เลขทีบ่ัตรประชำชน 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ ำเป็นมำก ในกรณีทีท่ำงสถำนทูตต้องกำรติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 
......................................................................................................... .................................................................................... 
 

พำสปอร์ต เล่มเก่า เลขที ่/ วันทีอ่อก / วนัทีห่มดอำยุ 
......................................................................................................... .................................................................................... 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / อำศัยมำนำนกี่ปี /  เบอร์บ้ำน / เบอร์มือถือ /สถำนทีเ่กดิ(จังหวดัทีเ่กดิ) 
......................................................................................................... ................................................................................... 
......................................................................................................... .................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน  /  เบอร์บ้ำน  
......................................................................................................... .................................................................................... 
......................................................................................................... .................................................................................... 
 
อำชีพปัจจุบัน / ช่ือและทีอ่ยู่บริษัท / ต ำแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ทีท่ ำงำน / วนัเร่ิมงำน /  
......................................................................................................... .................................................................................... 
......................................................................................................... .................................................................................... 
*กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี ช่ือ บิดำ นำมสกุล (ภำษำองักฤษ ตำมหน้ำพำสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชำติ  / สถำนทีเ่กดิ  
......................................................................................................... .................................................................................... 
*กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี ช่ือ มำรดำ นำมสกุล (ภำษำองักฤษ ตำมหน้ำพำสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชำติ  / สถำนที่
เกดิ 
......................................................................................................... .................................................................................... 

 
 
 
 
 
 



ใบจองทวัร์ 
 
รายการทวัร์................................................................................วนัเดินทาง.................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด......................................คน  (ผูใ้หญ่.......................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด..............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.............หอ้งพกั 3 เตียง...........) 
                รำยช่ือผู้เดินทำง (กรุณำกรอกช่ือไทยและองักฤษอย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดินทำง เรียงตำมห้องพกั) 

 
**หมำยเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อำหำร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยืนยนัรำคำ ผูใ้หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด......................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

(.......................................................)      
   

 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย) ช่ือ-นำมสกุล(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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