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ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ซาลสเ์บิรก์ THE SOUND OF MUSIC – คารโ์ลว่ีวารี่  

ปราสาทแหง่กรุงปราก – เชสกี้คลมุลอฟ 

บูดาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – ฮโีร่สแควร ์– ลอ่งเรือแม่น้ําดานูบ 

ลนิซ ์–  เวียนนา –  พระราชวงัเชิรน์บรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารท์เนอรส์ตรีท ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-มิวนิค 

18.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประต ู 9 โดยสาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่ริษทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

21.05 น.     ออกเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373 / EK053  

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

วนัที่สอง  มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ 

08.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพธิกีารและข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบั

สมัภาระต่างๆ เรียบรอ้ยแลว้ 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟสุเซ่น (FUSSEN) (161 กม.)  นาํท่านนัง่รถบสั

ทอ้งถิ่น (กรณีหมิะตกหนกัรถไม่สามารถขึ้นไดน้กัท่องเทีย่วตอ้งเดนิขึ้น

เท่านัน้) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัความสวยงามของ

ตวัปราสาทดา้นหนา้ซึ่งเป็นตน้แบบปราสาทของในดสีนียแ์ลแนด…์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย นาํ ท่านเดนิทางสู่ ตวัเมอืงมวินิค (MUNICH) (122  กม.)  ทีส่วยงามดว้ย

สถาปตัยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสคิหรือทนัสมยั อาท ิจตัรุสัมาเรียน(Marien Platz) ศูนยร์วม

กิจกรรมนานาชนิดของชาวมวินิค ถ่ายรูปคู่กบัศาลากลางมวินิค ทีส่รา้งเมือ่ปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมหีอระฆงัอนัมี

ชื่อเสยีงไปท ัว่โลก ตัง้อยู่ตวัหอคอย มคีวามสูงถงึ 278 ฟตุ ผ่านชมย่านสาํคญัๆบนถนนแมกซมิเิลีย่น สตราเซ่ 

ทีต่ ัง้ของโอเปร่าเฮา้ส ์พพิธิภณัฑเ์รสซเิดน้ท ์ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สาม  ซาลส์เบริก์-ฮอลสตทั-เชสกี้คลมุลอฟ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซาลบูรก์ (ออสเตรีย) ซึ่งต ัง้อยู่ทางทศิใตข้องสนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี 

ซึ่งมวีวิทวิทศันส์วยงามเป็นเอกลกัษณ์ออสเตรีย เนินภเูขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง เมือ่เราถงึเมอืง

ซาลบูรก์ นาํท่าน ถ่ายรูปสวนมริาแบล ซึ่งเป็นสวนสวยประจาํเมอืง สวนมริาแบลในฉากตน้ๆของภาพยนตรอ์มตะ

กอ้งโลก “เรื่องเดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ” แมเ้วลาผ่านไปเน่ินนานมากแต่สวนแห่งน้ีมไิดเ้ปลีย่นแปลงแต่อย่างใด นาํ



ท่านชมเมอืงซาลสบ์วรก์ ทีม่ชีื่อเสยีงในสถาปตัยกรรมบาร็อค ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดโีดยเฉพาะบริเวณ

เมอืงเก่า จงึไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ซาลสบ์วรก์ต ัง้อยู่บนฝัง่

แม่นํา้ซาลซคั (Salzach) และมอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกิดของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามว่า 

วูลฟ์กงั อามาเดอสุ โมสาท  นาํท่านขา้มแม่นํา้ซาลสซ์คัสู่ ย่านเมอืงเก่า และแวะเก็บบนัทกึภาพปราสาทโฮเฮน็ซาลส์

บวรก์ ทีต่ ัง้โดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมอืงเก่า ต่อจากนัน้นาํท่านชมบา้นเลขที ่9 ถนน Geteidegasse แลว้อสิระให ้

ท่านชมรา้นคา้ทีร่ายเรียงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดนิ หรือจะแวะสกัการะมหาวหิารของซาลสบ์วรก์ ทีต่ ัง้อยู่ตรง

จตัรุสักลางเมอืง เดนิเทีย่วชมเมอืงเก่าแถวบา้นเกิดของโมสารท์ ซึ่งเป็นส่วนทีเ่ป็นมรดกโลกยูเนสโก ้จดทะเบยีน

เมือ่ปี ค.ศ.1996  

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอลสตทั (Hallstatt) (ระยะทาง 71 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืง

มรดกโลกทีเ่ก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 4,000 ปี ช่วงทีเ่จริญรุ่งเรืองทีสุ่ดในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อน

คริสตกาล และยงัมทีวิทศันท์ีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูปลาเทา้ส)์ 

บ่าย จากนัน้นาํท่านเดนิเทา้เลาะริมทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบทีเ่รียกว่า“ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีศิ่ลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือน

สไตลอ์ลัไพนท์ีเ่ก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยู่ระดบัพื้นดนิ บา้งอยู่บนหนา้ผาลดหล ัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงั

ลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสุดของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัรุสัประจาํ

เมอืงซึ่งเป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยนํา้พกุลางลาน และอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อน

นัง่จบิกาแฟ หรือเดนิเทีย่วชมเมอืง อย่างเตม็อิ่ม   

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกี้  ครุมลอฟ (Cesky Krumlov City) 

(ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 

นาท)ี เมอืงมรดกโลกอกีเมอืงหน่ึงของสาธารณรฐัเชค ในอดตีเคย

เป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดแีละการจดัเก็บภาษ ี

ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการอนุรกัษแ์ละภายหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงทาง

สงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิ

ไวอ้ย่างน่าชื่นชม จากประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน มคีวามสาํคญัและโดดเด่นใน การอนุรกัษส์ถาปตัยกรรมอนั

ทรงคุณค่า ทาํใหอ้งคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบยีนเมอืงครุมลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992  

จากนัน้นาํท่านถ่ายรูปกบัปราสาทครุมลอฟ ทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมยั เปลีย่นมอืเจา้ของ

หลายครัง้หลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาททีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาในคุง้นํา้วลัตาวา นาํท่านชมเมอืงโบราณที่

มอีายุมาต ัง้แต่ศตวรรษที ่11 จากการก่อตัง้เมอืงของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮเีมยี 

และบาวาเรีย สุดทา้ยเมอืงก็กลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้น

เรื่อยๆ จากการทีอ่ยู่ในเสน้ทางการคา้ขายในอดตี และยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัการ

ยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั    OLD INN HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัที่สี ่  คาโรววีารี่ – ปราก 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงคารโ์ลววีารี (KARLORYVARY) (298  กม.)  ตัง้อยู่บนสองฝัง่แม่นา้เทปล่า เป็นเมอืงที่

สวยงาม เตม็ไปดว้ยป่าไม ้และโด่งดงัจากเรื่องราวของนา้แร่รอ้น  



นาํท่านเดนิชมเมอืงคารโ์ลวาร ีหรือทีรู่จ้กัในนาม เมอืงนา้แร่ เมอืงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโบฮเีมยี ลกัษณะเมอืงอยู่

ในหุบเขาสองฝัง่แม่นา้เทบลา ดนิแดนแห่งน้ีเป็นทีค่น้พบแหล่งนา้แร่รอ้นธรรมชาติ และมบี่อนา้พรุอ้นถงึ 12 แห่ง ที่

รอ้นทีส่ดุ อยู่ในศูนยนิ์ทรรศการทีม่คีวามรอ้นถงึ 72 องศาเซลเซยีส ภายในจดัแสดงสายนา้แร่ นกัท่องเทีย่ว

สามารถชิมนา้แร่ดว้ยถว้ยชิมเฉพาะพเิศษ ทีท่าจากพอรซ์เลนในเมอืงน้ีเท่านัน้ เมอืงน้ีเป็นทีนิ่ยมในการเขา้คอรส์ส

ปา เพือ่รกัษาสุขภาพ และยงัมสีถาปตัยกรรมทีง่ดงาม เหมาะแก่การเดนิเทีย่วชมเมอืงเป็นอย่างยิ่ง อาท ิโบสถ์

ของแมรี่ เมดลินี และโบสถส์ไตลร์สัเซยีนออรธ์อดอกซว์หิารของเซนตปี์เตอร ์และเซนตป์อล อาคารก่อสรา้งใน

สถาปตัยกรรม ทูโอดอร ์หรือหาซื้อเหลา้พื้นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีง BECHEROVKA โดยมโีรงงานอตุสาหกรรมทีผ่ลติ

จากสมนุไพร เป็นของทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืงเป็ดโบฮเีมยี 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (127  กม.)  เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ปรากเป็นเมอืงหลวง และเมอืง

ใหญ่ทีสุ่ดในสาธารณรฐัเชค มปีระชากรราว  ๆ1.2 ลา้นคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคก์ารยูเนสโก ไดป้ระกาศให ้ปราก

เป็นเมอืงมรดกโลก นาท่านเดนิเล่นย่าน จตรุสัเมอืงเก่า ทีม่บีรรยากาศคกึคกัตลอดเวลา เพราะเตม็ไป ดว้ยรา้นขาย

ของนานาชนิด รวมท ัง้รา้นคริสตลั ซึ่งโบฮเีมยีคริสตลันัน้เป็นทีรู่จ้กัและใหก้ารยอมรบักนัท ัว่ ยุโรปแมแ้ต่บรรดา

พระราชวงัต่างๆก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดบั หรือช่อโคมระยา้ทีง่ดงาม 

  
 

นาํท่านชมความสวยงามดา้นหนา้ของปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาริมฝัง่แม่นา้วลัตาวา อดตีทีป่ระทบั

ของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปจัจบุนัเป็นทีท่าการของคณะรฐับาล นาท่านชมววิสวยบนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็ 3 

ตวัเมอืงปราก ทีอ่ยู่คนละฝัง่แม่นา้ ทีท่่านจะเหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ทีท่่านจะเหน็ยอดแหลม

ของอาคารต่างๆมากมาย รวมท ัง้ยอดโบสถต่์างๆอกีดว้ยเดนิผ่านเขตอทุยานทีส่วยงาม ชมอาคารสาคญัๆมากมาย 

จากนัน้นาท่านเขา้ไปในเขตของตวัปราสาท ทีม่ ีมหาวหิารเซนตว์ติสั วหิารประจาราชวงศซ์ึ่งสรา้งดว้ยศิลปะแบบ

โกธคิ ทีป่ระดบัดว้ยกระจกสสีแตนกลาสอย่างสวยงาม นาท่านเดนิลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ทีท่่านจะไดส้มัผสั

กบับรรยากาศทีส่วยงามสู ่สะพานชารล์ส ทีท่อดขา้มแม่นา้วลัตาวา สญัลกัษณท์ีส่าคญัของปราคทีส่รา้งขึ้นในยุค

ของกษตัริย ์ชารล์สที ่4 ปจัจบุนัเป็นสถานทีท่ีเ่หล่าศิลปินต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเทีย่วและผู ้

ทีส่นใจ 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร    

ทีพ่กั   CPI HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่หา้  เวยีนนา – พระราชวงัเชิรน์บรุน – บาตสิลาวา (สโลวาเกยี)  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (184  กม.)   เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย 

และเป็นเมอืงเกิดของ ท่านโยฮนัส ์สเตราท ์บดิาแห่งเพลงเวยีนนา วอลทซท์ีโ่ด่งดงั ชม อนุสาวรีย ์โยฮนัส ์สเตราท ์

ในสวนสาธารณะสตทัปารค์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านเขา้ชมภายในหอ้งพระราชวงัเชรินนบ์รุนน ์(Schoenbrunne) พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่ี

ความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งประดบัอยู่อย่างสวยงาม  

  
นาํท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ คารท์เน่อรส์ตราเซ่ ทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย อย่างคริสตลัสวารอฟสกี้-

หลุยสว์ติตอง รา้นนาฬ ิบรูคเชอเร่อสวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยงัเป็นย่านใจกลางเมอืงเก่าทีท่่านสามารถเดนิชม 

มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น ทีส่รา้งในสไตลโ์กธคิทีง่ดงาม ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบั ปราสาทฮอฟบวรก์ 

คํา่   อสิระกบัการรบัประทานอาหารคํา่ เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงที ่ถนนคารท์เน่อสตารท์เซ่ 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงบาตสิลาว่า (BRATISLAVA) (81  กม.)  ประเทศสโลวคั นาํท่านชม ปราสาทแห่งบา

ตสิลาว่า  

ทีพ่กั   IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่หก  PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต-์มหาวหิารแมททอิสั-ฮโีร่สแควร ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่ PARNDOF OUTLET ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดร์าคาถูกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  อสิระกบัการรบัประทานอาหารกลางวนั เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงที ่OUTLET อย่างเตม็ที ่

นาํท่านเดนิทางสู่ นครบูดาเปสต ์(BUDAPEST) (200 กม.)  เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แม่นา้ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่า และ

เมอืงใหม่ อนัไดแ้ก่เมอืง บูดา และ เปสต ์อนัเป็นทีม่าของคาํว่า “บูดาเปสต”์ เจา้ของฉายา ปารีสแห่งตะวนัออก  

นาํท่าน ชมนครบูดาเปสต ์เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แม่นา้ โดยฝัง่ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่าอยู่ฝัง่ตะวนัตก และฝัง่เปสต์

เป็นเมอืงใหม่อยู่ฝัง่ตะวนัออก ถ่ายรูปกบั ป้อม Fisherman’s Bastion ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จาก

การสูร้บของชาวประมงกบัพวกมองโกลทีรุ่กรานบูดาเปสต ์ในช่วงปีค.ศ.1241จากจดุน้ีสามารถมองเหน็ทวิทศัน์

งดงามของตวัเมอืงได ้ 

จากนัน้อสิระใหท้่านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ผ่านชมถนนเสน้ทีส่วยงามทีสุ่ดของบูดาเปสตท์ีม่อีาคารสวยงามหลายอาคาร 

นาํท่านถ่ายรูปก ัลานฮโีร่สแควร ์อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮงัการ ี

นาํท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝัง่แม่นํา้ดานูบ 

  
  ใหท้่านไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ณ ถนน VACI UTCA และ ANDRIASSY UTCA 



คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่กั DANUBIUS HOTEL BUDAPEST หรือเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็  นครบูดาเปสต ์-กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั พรอ้มท ัง้เก็บสมัภาระ …นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ 

15.25 น.  ออกเดนิทางสู่  ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK112/EK 384  

(แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ) 
 

วนัที่แปด  สนามบนิสวุรรณภมูิ 

12.15 น.  เดนิทางถงึ  สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

อตัราค่าใชจ้า่ย :  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กตํา่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กตํา่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

04–11 ก.พ. / 11-18 ก.พ. 

11-18 มี.ค. / 17-24 มี.ค. 

25 มี.ค.- 1 เม.ย. 

30 ม.ีค.-6 เม.ย. / 31 ม.ีค.-7 เม.ย. 

49,999.- 49,999.- 47,999.- 8,500.- 

9-16 เม.ย. / 10-17 เม.ย.  

11-18 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 
59,999.- 59,999.- 57,999.- 8,500.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนั 

และ/หรือภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั  (Economy Class) ไป-กลบัตามกรุป๊ เท่านัน้ 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าอาหารตามรายการทวัร ์

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรือเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่ี

อากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชุม 

อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 



6. ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น 

จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบั 

 ประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้)  

7. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ (หากกาํหนดนดัหมายควิยื่นวซ่ีาตามกรุป๊แลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางมายืน่ไดต้ามกาํหนดการ  

 ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิท่านละ 500.-บาท)  

 

 
  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ,บริการพเิศษ

ต่าง ๆ 

4. ค่าทปิคนขบัรถในยุโรป ท่านละ 12 ยูโร 

5. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 20 ยูโร 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พรอ้มชําระเงนิค่ามดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป ... 
ชําระสว่นท่ีเหลือ 14 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะน้ันถอืว่าเป็นการยกเลิกโดยอตัโนมติั และขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ 

• กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก 20,000 บาท  

• กรณีวซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑตู บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีา  

• ส่วนทีเ่หลอืชาํระทนัทหีรือก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• การยกเลกิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืเงนิงวดแรก 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั บริษทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร ์

• กรณียกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดนิทางไม่เกิน  7 วนั เน่ืองจากมค่ีาใชจ่้ายในการดาํเนินการทีไ่ดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก บริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านัน้ทีเ่กิดขึ้นตามความเป็นจริง  

 

หมายเหตุ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ ) 

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด

หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจ   แกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสยีหรือไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุ

สุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  



• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถาน

ฑตู เรื่องวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดั

จาํหรือท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว่้าท่านจะ

ถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ

ครัง้  
• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง

สถานทูตเรื่องวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯเมือ่ท่านได ้ชาํระเงนิ

มดัจาํหรือท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

• ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา  แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง

สถานทูตฯ เท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 
 

หมายเหตขุอ้สาํคญั 

1. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. กรณีทีเ่กิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจากการล่าชา้ (ดเีลย)์ ของทางสายการบนิ ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เทีย่วและพกัโรงแรมไดค้รบถว้น

ตามโปรแกรมทวัรท์ีร่ะบ ุทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่คนืค่าใชจ่้ายใด ๆ ท ัง้สิ้น เพราะถอืเป็นเหตสุุดวสิยัทีเ่กิดขึ้น

โดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบริษทัฯ ไม่ไดร้บัค่าชดเชยใด ๆ ท ัง้สิ้นจากทางสายการบนิ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการทีจ่ะเปลีย่นแปลงการเดนิทาง หรือยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วในกรณีทีม่เีหตจุาํเป็นสุดวสิยั  โดยจะ

พยายามใหเ้กิดประโยชนสู์งสดุกบัท่าน  

4. หากระหว่างการเดนิทาง ท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏเิสธ

การเขา้ หรือ ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ทาํใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้ซึ่งถอืเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออาํนาจ

และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด  

5. บริษทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใด ๆ ท ัง้สิ้น ในกรณีทีเ่กิดเหตสุดุวสิยัต่าง ๆ เช่น การยกเลกิเทีย่วบนิ , การล่าชา้ของสาย

การบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนดัหยุดงาน, และทรพัยส์นิส่วนตวัสูญหาย หรือหลงลมืตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่กิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดงักล่าวอยู่นอกเหนืออาํนาจการควบคุมของบริษทัฯ 

6. ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ให ้  ถอืว่าท่านไดส้ละสทิธิ์ และไม่

สามารถเรียกรอ้งขอเงนิคนืค่าบริการได ้

7. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคา และเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารกัหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ี

รงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่



ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แลว้ไม่ เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก้่อนความวุ่นวานในทวัร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของ

ผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่)  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / 

เวน้มีใบรบัรองแพทย)์  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ 

ก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บริษัทฯ ก่อนซ้ือทวัร ์เพื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั)  

- ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธท่ี์จะไม่รบัผิดชอบ 

หากท่านถูก ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชห้นังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

- ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยืนยนัว่า

ทวัรน้ั์นๆ ยืนยนั การเดินทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯ ไม่

สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายน้ันได ้ 

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

งานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปล่ียน - เมื่อท่านจองทวัร์

และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูนํ้าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 
 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า  **ลูกค้าโชว์ตัวทุกโปรแกรม** 

- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณานําไป

ต่ออายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สาํหรบัทา่นทีมี่พาสปอรต์เล่มเก่า ขอความ

กรุณา แนบมาดว้ย เพือ่อา้งอิงกบัทางสถานทูต) 
- รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจบุนั พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเทา่นั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพที่

คมชดัหา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแตง่ภาพจาก

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

สถานทูตไม่พจิารณารูปทีถ่่ายเอง ) 
- สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  
- สาํเนาใบสติูบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 20 ปี  
- สาํเนาทะเบียนสมรส  
- สาํเนาใบหย่าหรือสาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ) 
- สาํเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี)  
- หลกัฐานการเงิน  โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเทา่นั้น พรอ้มสาํเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตวัยอ้นหลงั 

6 เดือน พรอ้มหน้าบญัชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสาํเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชี

เงินฝากเป็นปัจจุบนั)  
หลกัฐานการทาํงาน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นั้น ) 
กรณีเป็นพนักงาน  

• จดหมายรบัรองการทาํงานจากบริษัท ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มทาํงาน และช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้าหยุด  
พรอ้มประทบัตราของบรษิัท 



กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ  
• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและสาํเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร เกษียณอายุราชการ 

สาํเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

• สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 

พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไม่เกิน 3 เดือน)  
กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

• จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู่  
เด็กอายุต ํา่กว่า 20 ปี  

• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา 

หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา 

จะตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ่้าย

ใหก้บับุตรกบัผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปทาํท่ีสาํนักงานเขตท่ีทาํเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบตัร

ประชาชน ของบิดาและมารดา) และบิดาหรอืมารดจะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีร่บัยืน่วีซ่า 
กรณีเป็นแม่บา้น  

• สาํเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของ

สามีก็ได ้ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ่้ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ 
พรอ้มกบัเขียนชื่อ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ทีมี่ดว้ยกนั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจํา 

ทางบริษทัจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ละท่านที่ต้องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 

(สําคญัมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า) 

 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 

......................................................................................................................................... ...................... ............................... 

 



เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จําเป็นมาก ในกรณทีี่ทางสถานทูตต้องการติดต่อในกรณเีร่งด่วน) 

......................................................................................................... ......................................................... ...........................  

 

พาสปอร์ต เล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 

......................................................................................................... ......................................................... ...........................  

 

ที่อยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 

......................................................................................................... ......................................................... ......................... . 

......................................................................................................... ......................................................... ...........................  

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  /  เบอร์บ้าน  

......................................................................................................... ......................................................... ...........................  

......................................................................................................... ......................................................... ...........................  

 

อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและที่อยู่บริษัท / ตําแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ที่ทํางาน / วันเร่ิมงาน /  

......................................................................................................... ......................................................... ...........................  

......................................................................................................... ......................................................... ...........................  

*กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี ช่ือ บิดา นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด  

......................................................................................................... ......................................................... ...........................  

*กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี ช่ือ มารดา นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่

เกิด 

......................................................................................................... ......................................................... ...........................  

 

 

 

 

 

 

ใบจองทัวร์ 

 

รายการทวัร์......................................... .......................................วนัเดินทาง....................................................................  

ช่ือผูติ้ดต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ์................................................  

ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร................................. ................................................................................................................  

................................................................................... ......................................................................................................  

.................................................................................. .......................................................................................................  

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด......................................คน  (ผูใ้หญ่................. ......ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 

จาํนวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด..............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.............หอ้งพกั 3 เตียง........ ...) 



                รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น  

อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต  

รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด.........................  

 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง  

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

   

 

ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


	ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ..................................................ผู้จอง

