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ก ำหนดกำรเดินทำง  เมษายน – กรกฎาคม 2559 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – โดฮำ      

23.00 น.   นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประต ู8 แถว Q  สายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์  (QR)  
วนัท่ีสอง  โดฮำ - มอสโคว ์

02.05 น.    น าท่านเหิรฟ้าสู่ โดฮา โดยสำยกำรบินกำตำรแ์อรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี QR 
837 บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน…. 
04.55 น.    เดนิทางถงึ สนามบินโดฮา...แวะ เปล่ียนเครื่องบิน 
06.35 น.    น าท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสำยกำรบินกำตำรแ์อรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี 
QR 233  
11.45 น.    เดนิทางถงึท่าอากาศยานวนุกโควา ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

รบักระเป๋าสมัภาระ น าท่านเดนิทางเขา้สู่กรุงมอสโคว ์ เมืองหลวงของ
รสัเซยี และยงัครองอนัดบัเมืองที่ใหญ่ทีสุดของยโุรป มีประวตัศิาสตรย์าวนาน
ถงึ 850 ปี จากนั้นน าชมความยิ่งใหญ่ของรสัเซยี รถไฟใตดิ้นมอสโคว ์ ชม
สถำนีรถไฟใตดิ้น การตกแตง่ภายใจของแตล่ะสถานีลว้นวิจิตรตระการตา 
ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส (กระจกสี) อีกท ัง้โคมไฟและงานประดบัประดาตา่ง ๆ  ลว้นปราณีต วิจิตรบรรจง 
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 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พกั ณ Katerina Park hotel หรือระดบัเดยีวกนั พกัผ่อนตามอธัยาศยั นอนหลบัฝันด ีราตรีสวสัดิ ์
 

วนัท่ีสำม พระรำชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ำรเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์– จตุัรสัแดง – วิหำรเซนตบ์ำซลิ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารที่พกั  
จากนั้นน าผู ้มีเกียรติสู่  พระรำชวังเครมลิน  สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ ้นชื่อของร ัสเซ ีย  สร ้างขึ ้นมาพรอ้มกบักรุงมอสโคว ์จึงเป็น
ศนูยร์วมของวฒันธรรมตา่ง ๆ  ของรสัเซยี น าท่านชม พิพิธภณัฑอ์ำรม์เมอรร์ี่ แชมเบอร ์หน่ึงในพิพิธภณัฑท์ี่เกา่แกท่ี่สุดของรสัเซยี จดัแสดง
เครื่องทรง ราชรถ ราชบริภ ัณฑข์องพระเจ ้าซาร  ์จากนั้นชมโบสถอ์ ัส ส ัมช ัญ  ส ร ้า งโดย สถาปนิ กช า ว อ ิตา เล ีย น  เ ป็น
สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชมโบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ โบสถท์ี่สรา้งอุทิศให ้กบันักบุญอารค์แอนเจล ไมเคิล เป็นที่

เกบ็พระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชมระฆงัพระเจา้ซาร  ์สร ้างในปี ค.ศ.1733 -1735 สมัยพระนางแอนนา
ที่ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ที่สุดในโลก แตเ่กดิความผิดพลาดระหว่างหล่อ ท าใหร้ะฆงัแตก ปจัจุบนัวางโชวไ์ว ้ภายในพระราชว ังเค
รมลิน ชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ท าดว้ยบรอนซ ์น ้าหนัก 40 ตนั และลูกกระสุน
หนัก ลูกละ 1 ตนั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่าน ชมจตุรสัแดง เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องรสัเซยี สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้อีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จ ัดงานแสดงใหญ่ 
ๆ และการชุมนุมตา่ง ๆ ท่านจะไดมี้เวลาอิสระถา่ยรูปเป็นที่ระลึกกบั อาคารพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติร ัสเซ ีย สุ สานเลนิน และวิหำรเซนต ์
บำซลิ ตวัโบสถมี์หลงัคาสูงยอดแหลม มีโดมหวัหอม 9 โดม มีสีสนัสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกนัไป ไม่มีที่ ใดเหมือน มีที่ เดียวใน
โลก และจากนั้นอิสระใหท้่านเดนิชมและเลือกซ ือ้สินคา้แบรนดเ์นมช ัน้น าภายในห ้างกุม สถาปัตยกรรมที่ เก่าแก่ของเมืองที่ มีความ
สวยงามโดดเดน่  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พกั ณ Katerina Park hotel หรือระดบัเดยีวกนั พกัผ่อนตามอธัยาศยั นอนหลบัฝันด ีราตรีสวสัดิ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี  ซำกอรส์ – สแปรโ์ร่ฮิลล ์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารที่พกั  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่  เมืองซำกอรส์ เดินทางออกจากกรุงมอสโควไ์ปประมาณ 
70 กโิลเมตร ใชเ้วลาเพียง 1.30 ช ั่วโมง ชมโบสถเ์ก่าแก่ ที่ภายในตกแต่งดว้ยภาพ
นักบุญ มีแท่นส าหรบัประกอบพิธีของพระสงัฆราชและที่ส าหรบันักรอ้งน าสวด ช ั้น
ล่างเป็นหอ้งครวัส าหรบัท าอาหารใหก้บัคนจน จากนั้นชมโบสถอ์ ัสส ัมช ัญ สร ้าง
เลียนแบบโบสถท์ี่พระราชวงัเครมลิน เขา้ชมภายในไดเ้ฉพาะช่วงฤดูร ้อน  และชม
โบสถท์รินิตี ้สถาปตัยกรรมเป็นแบบยอดโดมห ัวหอมสีทอง ภายในมีโลงศพเงิน
ของนักบุญเซอรเ์จียส ผูก้อ่ต ัง้เมืองซากอรส์ ประชาชนที่ศร ัทธาจะเดินทางมา
สกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพของท่าน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบรสัเซยี  
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 จากนั้นอิสระใหท้่านเลือกซ ือ้สินคา้ที่ระลึก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ ์ซ ึง่เป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้ที่ระลึกที่ขึน้ชื่อ เช่น ตุก๊ตาแม่ลูกดก ผลิตภ ัณฑ ์
ที่ท าจากไม ้สินคา้หตัถกรรมพืน้บา้น งานฝีมือ ของเล่นส าหรบัเดก็ ของใชใ้นฤดหูนาว เช่น ผา้พนัคอไหมพรม ถงุมือกนัหนาว และสินคา้เบ็ดเตล็ดต่าง  ๆ
ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางกลบัเขา้กรุงมอสโคว ์น าท่านสู่ สแปรโ์ร่ฮิลล ์จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นท ัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ด ้
ท ัง้หมด ถา่ยรูปเป็นที่ระลึกกบัตกึมหาวิทยาลยัมอสโคว ์ที่สร ้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซ ึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร ้างดว้ยรูปทรง
เดยีวกนั  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พกั ณ Katerina Park hotel หรือระดบัเดยีวกนั พกัผ่อนตามอธัยาศยั นอนหลบัฝันด ีราตรีสวสัดิ ์
 

วนัท่ีหำ้   วิหำรเซนตซ์ำเวียร ์ – ถนนอำรบตั 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารที่พกั  
จากนั้นน าท่านชม วิหำรเซนตซ์ำเวียร ์เป็นวิหารที่ส าคญัของนิกายรสัเซยีนออโท
ดอกซ ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมที่ส าคญัระดบัชาต ิสร ้างเป็นที่ร ะลึกถึงพระเจ ้าอเล็ก
ซานเดอรท์ี่ 1 ที่สามารถขบัไล่กองทพันโปเลียนไปได ้

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านสู่ ถนนอำรบตั ย่านการคา้ มีของซ ือ้ของขายมากมาย เป็นถนน
ที่ขึน้ชื่อของกรุงมอสโคว ์ ไดเ้วลาเดนิทางสู่สนามบิน  

20.10 น.    น าท่านเหิรฟ้าสู่สนำมบินโดฮำ  โดยสำยกำรบินกำตำรแ์อรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี 
QR 230 
 

วนัท่ีหก     โดฮำ - กรุงเทพฯ 

01.20 น.    เดนิทางถงึสนามบินโดฮา เปล่ียนเครื่องบิน 
02.15 น.   น าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบินกำตำรแ์อรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี QR 836  
12.40 น.    เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 

เด็กเสริมเตียง   

(พกัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กไม่เสริมเตียง(พกั
ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

พกัเด่ียว 

19-24 เมษำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

26 เมษำ-1 พฤษภำ 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

5-10 พฤษภำคม 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

10-15 พฤษภำคม 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

16-21 พฤษภำคม 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

18-23 พฤษภำคม 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

23-28 พฤษภำคม 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

29 พฤษภำ-3 มิถุนำ 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

30 พฤษภำ-4 มิถุนำ 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

31 พฤษภำ-5 มิถุนำ 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 
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อตัรำน้ีรวม 

 คา่ต ัว๋เครื่องบิน ช ัน้ประหยดั ไป - กลบั พรอ้มคณะ ตามเสน้ทางที่ระบุ     
 คา่ภาษีสนามบินทุกแห่ง และคา่น ้ามนัจากสายการบิน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการ

บินมีการปรบัเพิ่มขึน้หลงัจากนี้ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตใุนการ เดนิทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ  2,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 คา่ที่พกั โรงแรม ตามที่ระบุไวใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  พรอ้มอาหารเชา้  (หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วง

เทศกาล งานแฟร ์หรือการประชุมตา่ง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรบัขึน้หลายเท่าตวั  อนัมีผลท าใหต้อ้งมีการเปล่ียนยา้ยเมือง โดยทางบริษัทฯ 
จะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

 รวมอาหารทุกมือ้ที่ระบุตามรายการ    
 คา่รถปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มพนักงานขบัรถที่ช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขบัรถ)   
 คา่เขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตา่ง ๆ ที่ระบุตามรายการ 

อตัรำน้ีไม่รวม 
 คา่ท าหนังสือเดนิทาง (พาสปอรต์)  คา่ท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิ  หรือคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7 %  และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย  3 % (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
 คา่ใชจ้่ายส่วนตวัอื่น ๆ เช่น คา่โทรศพัท ,์  คา่ซกัรีด,  คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั (มินิบาร)์ และทีวีช่องพิเศษ, คา่อาหารและเครื่องดืม่ที่ส ั่งพิเศษ 

นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

1-6 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

2-7 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

5-10 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

6-11 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

7-12 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

8-13 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

9-14 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

12-17 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

13-18 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

14-19 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

15-20 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

16-21 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

19-24 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

20-25 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

21-26 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

22-27 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

23-28 มิถุนำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

26 มิถุนำ-1 กรกฎำ 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

27 มิถุนำ-2 กรกฎำ 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 
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  คา่ทิปพนักงานขบัรถ//คา่ทิปไกดแ์ละหวัหน้าทวัรใ์นยโุรปโดยเฉล่ีย 30 Euro ตลอดทริป  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด (20 กโิลกรมั / ท่าน) 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  4 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง พร้อมช ำระงวดแรก 10,000 บำท ส่วนท่ีเหลือช ำระทันทีก่อนกำร

เดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ไม่ว่ำกรณีใดใดท้ังส้ิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจ าท้ังหมด  

 แจ้งล่วงหน้า 31 - 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าตั๋วท่านละ 5,000 บาท 

 แจ้งล่วงหน้า 16-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์ 

 แจ้งล่วงหน้า 1–15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกกำรเดินทำง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีกำรคืนเงินท้ังหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ  

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและอื่นๆ 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทาง

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองท่ี นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน 

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทาง เป็น

ส าคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้า

ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้า

เมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน   บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูต

งดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง  รวมท้ังบริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออก

เอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

 



    

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทัวร ์ MOS_ZAGOSK6D-QR-W02 

  

 

 

ใบจองยุโรป  

ช่ือ – สกุล ผู้จอง ................................................................................... ........... 

จ านวนผู้เดินทาง.........................ท่าน 

โทรศัพท์ท่ีติดต่อสะดวก โทร................................................................ แฟกซ์ ............................................................ 

มือถือ...........................................................................E-mail :.............................................................................. 

กรุณำระบุ E-mail เพ่ือประโยชน์ในกำรรับส่งเอกสำร (โปรแกรมทัวร์,ใบนัดหมาย,ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น) 

รัสเซีย 6 วัน 

 

จองทัวร์โปรแกรม ..................................................................จ านวน ........6..........วัน 

เดินทางโดยสายการบิน .........................สำยกำรบิน Qatar Airways............................................................. 

วันเดินทาง ...............................................................................................................................................................  

รำยชื่อผู้เดินทำง (กรณีเดินทำงไปต่ำงประเทศระบุเป็นภำษำอังกฤษ ตรงกับหน้ำหนังสือเดินทำง)  

1. ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

2. ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

3. ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถา้ม)ี........................... 

4. ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

5. ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

6. ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

7. ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

8. ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง    ห้องพัก 2 ท่าน(TWN/DBL) ............ห้อง   เตียงเสริม ………..ห้อง   เด็กพักกับผู้ใหญ่…….....

ห้อง 

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว              ไม่ทานเนื้อหมู              ไม่ทานสัตว์ปีก             ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่น

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

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


