EURO 10.4 EK / 9D

ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลส์เบิรก์ THE SOUND OF MUSIC – คาร์โลวี่วารี่
ปราสาทแห่งกรุงปราก – เชสกี้คลุมลอฟ
บูดาเปสต์ – ป้ อมชาวประมง – ฮีโร่สแควร์ – ล่องเรือแม่น้ าดานู บ
เวียนนา – พระราชวังเชิรน์ บรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก

กาหนดการเดินทาง : **รวมวีซ่าแล้ว**
วันแรก
18.00 น.
21.25 น.

กรุงเทพฯ-มิวนิ ค
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK373 / EK053
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบิน ดูไบ 0050-0400 *.*.*.

มิวนิ ค-ปราสาทนอยชวานสไตน์
เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธกี ารและขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
สัมภาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (161 กม.) นําท่านนัง่ รถบัส
ท้องถิน่ (กรณีหมิ ะตกหนักรถไม่สามารถขึ้นได้นกั ท่องเทีย่ วต้องเดินขึ้นเท่านัน้ )
ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความสวยงามของตัว
ปราสาทด้านหน้าซึง่ เป็ นต้นแบบปราสาทของในดีสนียแ์ ลแนด์ …
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารพื้นเมือง
บ่าย นํา
ท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองมิวนิค (MUNICH) (122 กม.) ทีส่ วยงามด้วย
สถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตรุ สั มาเรียน(Marien Platz) ศูนย์รวม
กิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กบั ศาลากลางมิวนิค ทีส่ ร้างเมือ่ ปี ค.ศ.1867-1908 ซึง่ มีหอระฆังอันมี
ชื่อเสียงไปทัว่ โลก ตัง้ อยู่ตวั หอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านสําคัญๆบนถนนแมกซิมเิ ลีย่ น สตราเซ่
ทีต่ งั้ ของโอเปร่าเฮ้าส์ พิพธิ ภัณฑ์เรสซิเด้นท์
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม
ซาลบูรก์ -ฮอลสตัท-เชสกี้คลุมลอฟ
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลบูรก์ (SALZBURG) ประเทศออสเตรีย ซึง่ ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของสนามบิน
มิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึง่ มีววิ ทิวทัศน์สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอด
เส้นทาง เมือ่ เราถึงเมืองซาลบูรก์
นําท่าน ถ่ายรูปสวนมิราแบล ซึง่ เป็ นสวนสวยประจําเมือง สวนมิราเบลในฉากต้นๆของภาพยนตร์อมตะก้องโลก
“เรื่องเดอะซาวด์ออฟมิวสิค” แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนี้มไิ ด้เปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด นําท่านชม
เมืองซาลส์บวร์ก ทีม่ ชี ่อื เสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า
จึงได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตัง้ อยู่บนฝัง่ แม่นาํ้ ซาลซัค (Salzach)
และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โม
วันที่สอง
08.35 น.

สาท ….นําท่านข้ามแม่นาํ้ ซาลส์ซคั สู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ทีต่ งั้ โดดเด่น
อยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (71 กม.) เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี
ช่วงทีเ่ จริญรุ่งเรืองทีส่ ุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทวิ ทัศน์ทส่ี วยงามเป็ นทีห่ ลงใหลของ
นักเดินทางมากมาย
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(เมนู ปลาเท้าส์)
บ่าย
จากนัน้ นําท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบทีเ่ รียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของทีร่ ะลึก ทีศ่ ิลปิ นพื้นบ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรือน
สไตล์อลั ไพน์ทเ่ี ก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลันกั
่ นเป็ นชัน้ ๆ และบ้านแต่ละหลัง
ล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั สวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตรุ สั ประจํา
เมืองซึง่ เป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยนํา้ พุกลางลานและอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงาม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV)
(196 กม.) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชก ในอดีต
เคยเป็ นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บ
ภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รบั การประกาศว่าเป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั
การอนุรกั ษ์และภายหลังจากมีการเปลีย่ นแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ได้มกี ารบูรณะ
อาคารและปราสาทครัง้ ใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนาน มี
ความสําคัญและโดดเด่นใน การอนุรกั ษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทําให้องค์การยูเนสโกได้ข้นึ ทะเบียนเมืองครุ
มลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
จากนัน้ นําท่านถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ ทีไ่ ด้รบั การเปลีย่ นแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลีย่ นมือเจ้าของ
หลายครัง้ หลายคราแต่กย็ งั คงความงดงามของปราสาททีต่ งั้ อยู่บนเนินเขาในคุง้ นํา้ วัลตาวา นําท่านชมเมืองโบราณที่
มีอายุมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตัง้ เมืองของตระกูล ROZMBERK จนกลายมาเป็ นของอาณาจักรโบฮีเมีย
และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจริญขึ้น
เรื่อยๆ จากการทีอ่ ยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีตและยังได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกทีไ่ ด้รบั การ
ยกย่องจากองค์การยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ.1992
คํา่ รับประทานอาหารคํา่
ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ส่ี
คาโรวีวารี่ – ปราก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวีวารี (KARLORYVARY) (298 กม.) ตัง้ อยู่บนสองฝัง่ แม่นา้ เทปล่า เป็ นเมืองที่
สวยงาม เต็มไปด้วยป่ าไม้ และโด่งดังจากเรื่องราวของน้าแร่รอ้ น
นําท่านเดินชมเมืองคาร์โลวารี หรือทีร่ ูจ้ กั ในนาม เมืองนํา้ แร่ เมืองทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่
ในหุบเขาสองฝัง่ แม่นา้ เทบลา ดินแดนแห่งนี้เป็ นทีค่ น้ พบแหล่งน้าแร่รอ้ นธรรมชาติ และมีบอ่ น้าพุรอ้ นถึง 12 แห่ง ที่
ร้อนทีส่ ุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการทีม่ คี วามร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้าแร่ นักท่องเทีย่ ว
สามารถชิมน้าแร่ดว้ ยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ทีท่ าจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านัน้ เมืองนี้เป็ นทีน่ ิยมในการเข้าคอร์สส
ปา เพือ่ รักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมทีง่ ดงาม เหมาะแก่การเดินเทีย่ วชมเมืองเป็ นอย่างยิง่ อาทิ โบสถ์
ของแมรี่ เมดิลนี และโบสถ์สไตล์รสั เซียนออร์ธอดอกซ์วหิ ารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างใน

สถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมทีผ่ ลิต
จากสมุนไพร เป็ นของทีร่ ะลึก

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เป็ ดโบฮีเมีย
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (127 กม.) เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็ นเมืองหลวง และเมือง
ใหญ่ทส่ี ุดในสาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปราก
เป็ นเมืองมรดกโลก นาท่านเดินเล่นย่าน จตุรสั เมืองเก่า ทีม่ บี รรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไป ด้วยร้านขาย
ของนานาชนิด รวมทัง้ ร้านคริสตัล ซึง่ โบฮีเมียคริสตัลนัน้ เป็ นทีร่ ูจ้ กั และให้การยอมรับกันทัว่ ยุโรปแม้แต่บรรดา
พระราชวังต่างๆก็นิยมนาไปเป็ นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าทีง่ ดงาม

คํา่
ทีพ่ กั

นําท่านชมความสวยงามด้านหน้าของปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ งั้ อยู่บนเนินเขาริมฝัง่ แม่นาํ้ วัลตาวา อดีตทีป่ ระทับ
ของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนั เป็ นทีท่ าการของคณะรัฐบาล นําท่านชมวิวสวยบนเนินเขาทีส่ ามารถมองเห็น 3
ตัวเมืองปรากทีอ่ ยู่คนละฝัง่ แม่นาํ้ ทีท่ ่านจะเห็นถึงชื่อทีม่ าของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ทีท่ ่านจะเห็นยอดแหลม
ของอาคารต่างๆมากมาย รวมทัง้ ยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานทีส่ วยงาม ชมอาคารสําคัญๆ มากมาย
จากนัน้ นาท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาททีม่ มี หาวิหารเซนต์วติ สั วิหารประจาราชวงศ์ซง่ึ สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค
ทีป่ ระดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม นําท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ทีท่ ่านจะได้สมั ผัสกับ
บรรยากาศทีส่ วยงามสู่สะพานชาร์ลส ทีท่ อดข้ามแม่นาํ้ วัลตาวาสัญลักษณ์ท่ี สาํ คัญของปรากทีส่ ร้างขึ้นในยุคของ
กษัตริยช์ าร์ลสที่ 4 ปัจจุบนั เป็ นสถานทีท่ เ่ี หล่าศิลปิ นต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเทีย่ วและผูท้ ่ี
สนใจ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
DUO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้
เวียนนา - พระราชวังเชิรน์ บรุน - บาติสลาวา(สโลวาเกีย)
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (184 กม.) เป็ นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย
และเป็ นเมืองเกิดของ ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ทโ่ี ด่งดัง ชม อนุสาวรีย ์ โยฮันส์ สเตราท์
ในสวนสาธารณะสตัทปาร์ค
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ (SCHOENBRUNNE) พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งราชวงศ์ฮบั สเบิรก์
ทีม่ คี วามสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม่ กี ารตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม

คํา่
ทีพ่ กั

นําท่านสู่ย่านช้อปปิ้ งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ทีม่ รี า้ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อย่างคริสตัลสวารอฟสกี้-หลุยส์
วิตตอง ร้านนาฬกิ า บรูคเชอเร่อสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ และยังเป็ นย่านใจกลางเมืองเก่าทีท่ ่านสามารถเดินชม มหา
วิหารเซนต์สตีเฟ่ นทีส่ ร้างในสไตล์โกธิคทีง่ ดงาม ..ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปราสาทฮอฟบวร์ก
อิสระกับการรับประทานอาหารคํา่ เพือ่ มีเวลาช้อปปิ้ งที่ ถนนคาร์ทเน่อสตาร์ทเซ่
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ กรุงบาติสลาว่า (BRATISLAVA) (81 กม.) ประเทศสโลวัค ชมปราสาทแห่งบาติสลาว่า
IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก
PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต์
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ PARNDOF OUTLET ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ราคาถูกตามอัธยาศัย
เทีย่ ง อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน
เพือ่ มีเวลาช้อปปิ้ งที่ OUTLET อย่างเต็มที่
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (200 กม.) เมืองทีต่ งั้ อยู่สองฝัง่ แม่นา้ ดานู บแยกเป็ นเมืองเก่า
และเมืองใหม่ อันได้แก่เมือง บูดา และ เปสต์ อันเป็ นทีม่ าของคําว่า “บูดาเปสต์” เจ้าของฉายา ปารีสแห่งตะวันออก
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
ทีพ่ กั
GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด
บูดาเปสต์
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(HALF DAY CITY TOUR IN BUDAPEST *.*.*. ไม่มรี ถบริการช่วงบ่าย ต้องเดินทางกลับโรงแรมเองตามอัธยาศัย *.*.*.)
นําท่าน ชมบูดาเปสต์ เมืองทีต่ งั้ อยู่สองฝัง่ แม่นา้ โดยฝัง่ ดานู บแยกเป็ นเมืองเก่าอยู่ฝงั ่ ตะวันตกและฝัง่ เปสต์เป็ น
เมืองใหม่อยู่ฝงั ่ ตะวันออก ถ่ายรูปกับป้ อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึง่ ป้ อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จาก
การสูร้ บของชาวประมงกับพวกมองโกลทีร่ ุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241 จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์
งดงามของตัวเมืองได้
จากนัน้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจาก
การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นทีส่ วยงามทีส่ ุดของบูดาเปสต์ทม่ี อี าคารสวยงามหลายอาคาร
นําท่านถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี
นําท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝัง่ แม่นาํ้ ดานู บ

อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
ให้ท่านได้อสิ ระกับการช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ณ ถนน VACIUTCA (ท่านใดต้องการกลับโรงแรมก่อน
หรือจะช้อปปิ้ งวันนี้ตามอัธยาศัย)

ทีพ่ กั
GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่แปด
บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมทัง้ เก็บสัมภาระ …นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือ่ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
16.00 น. ออกเดินทางสู่
ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK112/EK376
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบิน ดูไบ 2320-0340 *.*.*.
วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ
13.15 น. เดินทางถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**********************

อัตราค่าใช้จา่ ย :
วันที่เดินทาง

20-28 ก.ย. //29 ก.ย.–7 ต.ค.
6-14 ต.ค.
13-21 ต.ค. //28 ต.ค.–5 พ.ย.
4-12 พ.ย. //18-26 พ.ย.
2-10 ธ.ค. // 3-11 ธ.ค.
11-19 ต.ค. // 21-29 ต.ค.
5-13 ธ.ค.
26 ธ.ค.-3 ม.ค. //27 ธ.ค.-4 ม.ค.
28 ธ.ค.-5 ม.ค. //29 ธ.ค.-6 ม.ค.
30 ธ.ค. - 7 ม.ค.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

49,999.-

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม
มีเตียงเสริม

47,999.8,500.-

52,999.-

50,999.-

59,999.-

57,999.-

11,500

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนาํ้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ไป-กลับตามกรุป๊ เท่านัน้
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าอาหารตามรายการทัวร์
5. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ ี
อากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม

อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ)
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงือ่ นไขตามกรมธรรม์ (ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน
จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่ นย้ายกลับ
ประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
7. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (หากกําหนดนัดหมายคิวยืน่ วีซ่าตามกรุป๊ แล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางมายืน่ ได้ตามกําหนดการทางบริษทั ฯ
ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมท่านละ 500.-บาท)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกํากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษ,บริการพิเศษต่าง ๆ

4. ค่าทิปคนขับรถในยุโรป ท่านละ 14 ยูโร
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 20 ยูโร

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...
ชาระส่วนที่เหลือ 14 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นถือว่าเป็ นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 30,000 บาท






กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ไม่คืนเงินมัดจําไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด

หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผูใ้ หญ่ )
และ/หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมด
หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ แก้ไขได้และจะ
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สนิ สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถาน
ฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัด
จําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ
ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชําระเงิน
มัดจําหรือทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
 ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯ เท่านั้น ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
หมายเหตุขอ้ สาคัญ
1. บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านัน้
2. กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทําให้ไม่สามารถกิน-เทีย่ วและพักโรงแรมได้ครบถ้วน
ตามโปรแกรมทัวร์ทร่ี ะบุ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ สิ้น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสยั ทีเ่ กิดขึ้น
โดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทั ฯ ไม่ได้รบั ค่าชดเชยใด ๆ ทัง้ สิ้นจากทางสายการบิน
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วในกรณีทม่ี เี หตุจาํ เป็ นสุดวิสยั โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับท่าน
4. หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการ
เข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึง่ ถือเป็ นเหตุซง่ึ อยู่นอกเหนืออํานาจและ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ สิ้น ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเทีย่ วบิน , การล่าช้าของสายการ
บิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, และทรัพย์สนิ ส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวอยู่นอกเหนืออํานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
6. ในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ให้ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่
สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
7. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา และเงือ่ นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ งั เกียจของคนส่วนใหญ่
เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่
เกรงใจผูอ้ ่นื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)

- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรอง
แพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่ หา
ข้อสรุป ร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
- ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก ปฏิเสธ
การเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน
การเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น.
หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับ
ในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้ ”

เอกสารในการใช้ยนื่ วีซ่า **ลูกค้ าโชว์ ตวั ทุกโปรแกรม**
- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานาไป
ต่ออายุก่อนนาส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สาหรับท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความ
กรุณา แนบมาด้วย เพื่ออ้างอิงกับทางสถานทูต )
- รูปถ่ายสีหน้าตรงปั จจุบนั พื้ นฉากหลังรูปต้องมี สีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็ นภาพที่
คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจาก
คอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35mm*45mm นิ้ ว 2 รูป (ทาง
สถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง )
- สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ
- สาเนาใบสูติบตั รกรณีที่เด็กที่มีอายุตา่ กว่า 20 ปี
- สาเนาทะเบียนสมรส
- สาเนาใบหย่าหรือสาเนาใบมรณะบัตร (กรณีค่สู มรสเสียชีวิต )
- สาเนาใบเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี )
- หลักฐานการเงิน โดยต้องขอจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อมสาเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง
6 เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสาเนาหน้าแรกของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชี
เงินฝากเป็ นปั จจุบนั )
หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั้น )
กรณีเป็ นพนักงาน
 จดหมายรับรองการทางานจากบริษัท ระบุตาแหน่ ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางาน และช่วงเวลาที่อนุ มตั ิให้ลาหยุด

พร้อมประทับตราของบริษทั
กรณีเป็ นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 จดหมายรับรองจากหน่ วยงานและสาเนาบัตรราชการ พร้อมประทับตราองค์กร เกษียณอายุราชการ
สาเนาบัตรข้าราชการเกษี ยณอายุ 1 ใบ
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ

 สาเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน
พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสาเนาไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั้น )
 จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี
 จะต้องมีใบอนุ ญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา
หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา
จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้กบั บุตรกับผูท้ ี่บุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปทาที่สานักงานเขตที่ทาเบียนบ้านอยู่ (พร้อมแนบบัตร
ประชาชน ของบิดาและมารดา) และบิดาหรือมารดจะต้องไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่รบั ยืน่ วีซ่า
กรณีเป็ นแม่บา้ น
 สาเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีค่สู มรสเสียชีวิต) (ใช้หลักฐานการเงินของตัวเองหรือของ
สามีก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับสามี จะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี เป็ นภาษาอังกฤษ
พร้อมกับเขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปี เกิด ของสามี และบุตร ที่มีดว้ ยกัน )

ในการจองทัวร์ ต้ องจองพร้ อมหน้ าพาสปอร์ ต + มัดจา
ทางบริษทั จะถือว่าการจองทัวร์ โดยสมบูรณ์
รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ ละท่ านทีต่ ้ องกรอกให้ ครบทั้งหมดทุกช่ องตามความเป็ นจริง
(สาคัญมากมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขทีบ่ ัตรประชาชน
..............................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ (จาเป็ นมาก ในกรณีทที่ างสถานทูตต้ องการติดต่ อในกรณีเร่ งด่ วน)
..............................................................................................................................................................................................
พาสปอร์ ต เล่ มเก่า เลขที่ / วันทีอ่ อก / วันทีห่ มดอายุ
..............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกีป่ ี / เบอร์ บ้าน / เบอร์ มือถือ /สถานทีเ่ กิด (จังหวัดทีเ่ กิด)
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน / เบอร์ บ้าน
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
อาชี พปัจจุบัน / ชื่ อและทีอ่ ยู่บริษัท / ตาแหน่ ง / เบอร์ โทรศัพท์ทที่ างาน / วันเริ่มงาน /
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี ชื่อ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สั ญชาติ / สถานทีเ่ กิด
..............................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี ชื่อ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สั ญชาติ / สถานที่
เกิด
..............................................................................................................................................................................................

ใบจองทัวร์
รายการทัวร์ ................................................................................วันเดินทาง....................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร.................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด......................................คน (ผูใ้ หญ่.......................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด..............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.............ห้องพัก 3 เตียง...........)
รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุ ณากรอกชื่ อไทยและอังกฤษอย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา ผูใ้ หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด.........................
ข้ าพเจ้ ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรียบร้ อยแล้ ว

ลงชื่ อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

