
 

 

รหัสทัวร FNT2000736 
ทัวรยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชค 7วัน 4คืน (EK) 
บูดาเปสต - ป�อมชาวประมง - ฮีโรสแควร  - ลองเรือแมนํ้าดานูบ - SHOPPING PARNDOF 
OUTLET - เวียนนา - พระราชวังเชิรนบรุน – ถนนคารทเนอรสตรีท - ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก - 
เชสกี้คลุมลอฟ ปราก - ปราสาทแหงกรุงปราก 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง : 

วันแรก       กรุงเทพฯ 

 
23.00 น.  พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 

เคานเตอร T ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) พบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอย
อานวยความสะดวก 

 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ - บูดาเปสต - ชมเมือง - ลองเรือ 

 

03.30 น.  ออกเดินทางสู เมืองบูดาเปสต ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่  
EK377/EK111 * แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 0715-08.40 * 

11.45 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง เมืองบูดาเปสต ประเทศฮังการี เมืองที่ตั้งอยูสองฝم�งแมนํ้า
ดานูบแยกเปนเมืองเกา และเมืองใหม อันไดแกเมืองบูดา และ เปสต อันเปนท่ีมาของ
คําวา “บูดาเปสต” เจาของฉายา ปารีสแหงตะวันออก 
....หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระตางๆ เรียบรอยแลว 
นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของสองฝم�งแมนํ้าดานูบ 
 

 
 

นําทาน ชมบูดาเปสต เมืองท่ีตั้งอยูสองฝم�งแมนํ้าโดยฝم�งดานูบแยกเปนเมืองเกาอยูฝم�ง
ต ะวั น ต กและฝم� ง เป สต เป น เมื อ ง ให ม อ ยู ฝم� ง ต ะวั น ออก  ถ าย รูป กั บ ป� อ ม 
(FISHERMAN’S BASTION) ซึ่งป�อมปราการชาวประมง อนุสรณจากการสูรบของ
ชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต ในชวงปค.ศ.1241จากจุดนี้สามารถ
มองเห็นทิวทัศนงดงามของตัวเมืองได 



 

 

จากน้ันอิสระใหทานถายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) โบสถ
เกาแกท่ีไดรับผลกระทบจากการปกครองในแตละยุคแตละสมัย ผานชมถนนเสนที่
สวยงามที่สุดของบูดาเปสตที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร 
นําทานถายรูปกบัลานฮโีรสแควร อนุสรณสถาน 1,000 ป ของประเทศฮังการ ี

ท่ีพัก PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม บูดาเปสต - PARNDOF OUTLET - เวียนนา 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสู PARNDOF OUTLET (189 กิโลเมตร) ชอปปم�งสินคาแบรนดราคาถูกตาม
อัธยาศัย 

                นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (48 กิโลเมตร) เปน
นครหลวงแสนสวยของออสเตรีย และเปนเมืองเกิดของทานโยฮันส สเตราท บิดาแหง
เพลงเวียนนา วอลทซท่ีโดงดัง 
นําทานเขาชมภายในหองพระราชวังเชรินนบรุนน  (SCHOENBRUNNE) (7 
กิโลเมตร) พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับสเบิรกที่มีความสวยงามและยิ่งใหญไม
แพพระราชวังใดในยุโรป ท่ีมีการตกแตงหองประดับอยูอยางสวยงาม 

 

  
 
นําทานสูยานชอปปم�งถนนคนเดินคารทเนอรสตราเซ ที่มีรานคาแบรนดเนมมากมาย
อยางคริสตัลสวารอฟสกี-้หลุยสวิตตอง รานนาฬิกา บรูคเชอเรอสวิสเซอรแลนด ฯลฯ 
และยังเปนยานใจกลางเมืองเกาท่ีทานสามารถเดินชมมหาวิหารเซนตสตีเฟ�นที่สราง
ในสไตลโกธคิท่ีงดงาม ใหทานไดถายรูปกับปราสาทฮอฟบวรก 

ท่ีพัก    AUSTRIA TREIN HOTEL BOSEI หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่สี่  เวียนนา - ฮอลสตัท - บูโดโจวิค 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                 นําทานเดินทางสู เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (289 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกที่

เกาแกยอนหลังกลับไปกวา 4,000 ป ชวงที่เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีตประมาณป 
800-400 กอนคริสตกาลและยังมีทิวทัศนที่สวยงามเปนที่หลงใหลของนักเดินทาง
มากมาย 

                จากนั้นนําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรียกวา“ซี สตราซ” 
(See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกดานมีรานขายของที่ระลึก ที่
ศิลปนพื้นบานออกแบบเองเปนระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพนที่เกาแกไมขาด
สาย บางอยูระดับพ้ืนดิน บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกันเปนชั้นๆ และบานแตละหลัง
ลวนประดับประดาดวยของเกา ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ 
ทานจะไดชมจัตุรัสประจําเมืองซึ่งเปนลานหินขนาดยอม ประดับดวยนํ้าพุกลางลาน
และอาคารบานเรือนท่ีสวยงาม 

ท่ีพัก    HOTEL PIVOVAR หรือเทียบเทา 
 

วันที่หา เชสกี้คลุมลอฟ - ปราก 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้คลุมลอฟ(CESKY KRUMLOV) (221 กิโลเมตร) เมือง
มรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของสาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเปนศูนยกลางดานการปกครอง
การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ.1993 ไดรับการประกาศวาเปน
เมืองท่ีไดรับการอนุรักษและภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ใน
ตอนปลายปค.ศ.1989 ไดมีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญโดยยังคงรักษารูป
แบบเดิมไวอยางนาชื่นชม จากประวัติศาสตรที่ยาวนานมีความสําคัญและโดดเดนใน 
การอนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ทําใหองคการยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนเมือง
คลมุลอฟใหเปนเมืองมรดกโลกในปค.ศ.1992 



 

 

จากนั้นนําทาน ถายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและตอเติมใน
หลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจาของหลายครั้งหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของ
ปราสาทที่ตั้งอยูบนเนินเขาในคุงนํ้าวัลตาวา นําทานชมเมืองโบราณท่ีมีอายุมาตั้งแต
ศตวรรษท่ี 11 จากการกอตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเปนของ
อาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการปกครองของตระกูล 
Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการท่ีอยูในเสนทางการ
คาขายในอดีตและยังไดรับการยกยองใหเปน 1 ในเมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยอง
จากองคการยูเนสโกตั้งแตป ค.ศ.1992 

                นําทานเดินทางสู กรุงปราก (PRAGUE) เมืองแหงปราสาทรอยยอดปรากเปนเมือง
หลวงและเมืองใหญท่ีสุดในสาธารณรัฐเชก มีประชากรราวๆ 1.2 ลานคน ใน ป 
ค.ศ.1992 องคการยูเนสโกไดประกาศใหเปนเมืองมรดกโลก นําทานเดินเลนยาน
จัตุรัสเมืองเกาท่ีมีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปดวยรานขายของนานา
ชนิด รวมทั้งรานคริสตัลซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเปนท่ีรูจักและใหการยอมรับกันท่ัวยุโรป
แมแตบรรดาพระราชวังตางๆ ก็นิยมนาไปเปนเครื่องประดับหรือชอโคมระยาที่
งดงาม 

ท่ีพัก    HOTEL DUO หรือเทียบเทา 

 

วันที่หก ปราก - ประเทศไทย 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  
 
นําทานชมความสวยงามดานหนาของปราสาทแหงกรุงปราก ทีต้ั่งอยูบนเนินเขาริมฝم�ง
แมนํ้าวัลตาวา อดีตท่ีประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย ปจจุบันเปนที่ทาการของ
คณะรัฐบาล ...นําทานชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น 



 

 

3 ตัวเมืองปรากที่อยูคนละฝم�งแมนํ้าที่ทานจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแหงปราสาทรอย
ยอดที่ทานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถตางๆ อีก
ดวยเดินผานเขตอุทยานท่ีสวยงาม ชมอาคารสําคัญๆ มากมาย ...จากนั้นนําทานเขา
ไปในเขตของตัวปราสาทที่มีมหาวิหารเซนตวิตัส วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางดวย
ศิลปะแบบโกธิคท่ีประดับดวยกระจกสีสแตนกลาสอยางสวยงาม ....นําทานเดินลงจาก
ปราสาทแหงกรุงปรากท่ีทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศท่ีสวยงามสูสะพานชารลสที่
ทอดขามแมนํ้าวัลตาวาสัญญาลักษณท่ีสําคัญของปรากที่สรางข้ึนในยุคของกษัตริย
ชารลสที่ 4 ปจจุบันเปนสถานที่ท่ีเหลาศิลปนตางๆ ผลงานมาแสดงและขายใหกับ
นักทองเท่ียวและผูท่ีสนใจ 
นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู ประเทศไทย 

15.30 น.  ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK140/EK376 
 

วันที่เจ็ด  สนามบินสุวรรณภูม ิ

 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 00.25-03.30 *.*.* 

12.35 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 

*.*.*. ** @@ ** *.*.*. 
 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก
กรณ ี

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาใชจาย : 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 

12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 
12 

กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง

เสริม 

 
พักเดี่ยว

เพิ่ม 

10-16 มิ.ย. 29,999.- 6,500.- 

 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษี
นํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง ** 
 
อัตรานี้รวม 
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น(ใน

กรณีมีความประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่กั  
** เนื่องจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึง่ถา
เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีอาจมีการ           
แยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํา่  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมี



 

 

ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,550,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การ
เคลื่อนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพ
หรืออัฐกลับประเทศ (เทานั้น) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดนิทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได **  
- เบี้ยประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายต้ัุงแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทานั้น 
7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 
 
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คา 
นํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล 
กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เครื่องดื่มส่ังพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 



 

 

6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
7. คาทิปทานละ 70.- ยูโร 
8. คาวีซาเชงเกน (ทานใดยังไมมีวีซาเช็งเกน ทางบริษัทสามารถบริการจัดทําให และ/หรือทานจะ

ทําเองเพ่ือความ 
ประหยัดข้ึนอยูกับความสะดวกของทาน ทางบริษัทก็จะจัดสงเอกสารให (ต๋ัวเครื่องบิน,โรงแรม,
โปรแกรมทัวรประกันอุบัติเหตุ) 
 
เงื่อนไขการจอง 

เพ่ือไมใหเกิดการก๊ักที่นั่ง จอง พรอมชําระคาทัวรเต็มตามรายการ 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองที่เขาพัก 
เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับ
สายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ทั้งนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่น
วีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตาง
กรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 
- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการบิน

ใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่
ตางประเทศ (ท้ังนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ท้ังน้ีทานจะตองเสีย



 

 

คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีท่ีทานยื่นวีซาแลว 

หมายเหตุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
นํ้าเงนิ) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได  ทั้ งนี้ ข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วใน
กรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผู
ท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการให ท่ีนั่ง Long leg ข้ึนอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) 

และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เนื่องจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนเงินในทุกกรณ ี

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 
เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ 
จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะ
เปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบรษิัทฯ
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี
ซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทาง
บริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 



 

 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ
เจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ 
กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผู
ผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ
ความปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ
ทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 

 ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพื่อ
ขอคํายืนยันวาทัวรนั้นยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลว
ทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจ
ตองแกไขปรับเปลี่ยน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความ
และเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 



 

 

ขอความซึง่ถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ
ในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดย
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการ
ความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ
ดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่ง
รวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางใน
ครั้งนี”้ 

 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซา 
ใชเวลาทําการอนุมัตวีิซาประมาณ 15 วันทําการยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุดในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูตและระหวาง
รอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกบับริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทานั้น โดย
การยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวีซา
เทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันท่ีกําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
(Premium) ดังน้ี  
•ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มี
คาใชจายเพ่ิม ทานละ 2,600 บาท  
**ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดข้ึน ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่น
โดยตรง* 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 

หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด(หนังสอืเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย) 
 

2. รปูถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พ้ืนหลังขาว
เทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะ
หมึก) 

 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณผีูเดินทาง ออกคาใชจายเอง 
**สําเนาสมุดบัญช ีหรอื Statement บญัชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน 
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขัน้ตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน 
กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชกีระโดดเดือนตองขอ
เปน Statement เทานั้น) 



 

 

**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบญัชีเดียวกันกับสเตทเมน และชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต 
(ออกไมเกิน 15 วัน นบัจากวันที่ยืน่) (ใชทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บคุคลท่ีสามารถรบัรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม 
พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทานั้น) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ
เทานั้น 
3.2.2. ถายสําเนาสมดุบัญช ีหรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรบัพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน 
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรอื
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเดก็อายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบยีนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาองักฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) กรณุาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 



 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาํเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบใุหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบยุินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 
-กรณเีดก็ที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไม
มี passport *** 
-กรณีเดก็อายุตํ่ากวา 18 ป บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบตุรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทานั้น) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทานั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพิ่มเติม 

ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจําทางบริษทัจะถือวาการจองทัวรโดย
สมบูรณรายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานที่ตองกรอกใหครบทั้งหมดทุกชองตาม

ความเปนจริง(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 
 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขทีบ่ัตรประชาชน 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
เบอรโทรศัพทมอืถือ(จาํเปนมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตองการติดตอในกรณีเรงดวน) 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
พาสปอรต เลมเกา เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
ที่อยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานที่เกิด(จังหวดัที่เกิด) 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบยีนบาน  /  เบอรบาน 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 
อาชีพปจจุบัน / ชือ่และทีอ่ยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพททีท่ํางาน / วันเร่ิมงาน / 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 



 

 

*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ชื่อ บดิา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  / 
สถานที่เกิด 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ชื่อ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วนัเดือนปเกิด / สัญชาติ  / 
สถานที่เกิด 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

ใบจองทัวร 
 
รายการทัวร................................................................................วันเดินทาง.................................................................... 
ชื่อผูติดตอ...........................................................โทร............................................แฟกซ................................................ 
ที่อยูเพื่อติดตอรับเอกสาร................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด......................................คน  (ผูใหญ.......................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป................ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด..............................หอง  (หองพักคู.................หองพักเด่ียว.............หองพัก 3 เตียง...........) 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 
 

 

ลําดั
บ 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) 
วันเกิด(ว/ด/ป) ป 
ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

**หมายเหตุ กรุณแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร    ไมทานเนื้อวัว             ไมทานเนื้อหมู                ไมทานสัตวปก            ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่น ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยืนยันราคา ผูใหญ............................เด็ก.........................คาตั๋วเพิ่ม / ลด......................... 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 

 ลงชื่อ..................................................ผูจอง 
            (.......................................................) 

 


